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ตามล่าหาฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณ 
อจ.ธงชัย  ประดบัชนานุรัตน์ 

ผมจ ำไดว้ำ่ ในช่วงทศวรรษของปี 1970 (ค.ศ. 1971-1979) ผม (เป็นคนหน่ึงท่ี) อยูใ่นกลุ่มของผู ้
ท่ีตำมล่ำหำ “พระวญิญาณ” 

กล่ำวคือ ท่ีใดมีกำรประชุมฟ้ืนฟูและรับพระวิญญำณ ผมและพวกจะไปอยูท่ี่นัน่เสมอ 
ตอนนั้นผมยงัศึกษำอยูใ่นจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั สถำนท่ีท่ีผมนิยมไปร่วมประชุมอยูบ่่อย ๆ 

จะไดแ้ก่คริสตจกัรฟิลำเดลเฟีย วดัดงมูลเหล็ก (ธนบุรี) ท่ีมี ศจ.วรีชยั โกแวร์ เป็นเจำ้อำวำสอยูใ่น
ขณะนั้น (ต่อมำปิดลง) และยำ้ยมำตั้งเป็นคริสตจกัรเอกมยั และคริสตจกัรร่มเยน็ในเวลำต่อมำ 

สถำนท่ีอีกแห่งหน่ึงก็คือตึกสีลมไมส้ัก ชั้น 3 ของคุณปรีดำ จ่ำงตระกลู (เด๋ียวน้ีกลำยเป็นบริเวณ
สีลมพลำซ่ำ ท่ีเป็นท่ีตั้งของส ำนกังำนสหกิจคริสเตียนในปัจจุบนั) 

อีกสถำนท่ีหน่ึงก็คือ คริสตจกัรใจสมำนท่ีเพิ่งก่อตั้งข้ึนอยูใ่นบำ้นไมห้ลงัหน่ึงกลำงสนำมหญำ้ท่ี
สุขมุวทิ ซอย 6 ก่อนท่ีจะถูกสร้ำงเป็นอำคำรหลงัปัจจุบนั (ท่ีศำลตดัสินใหย้ำ้ยออกไป เพรำะแพค้ดีท่ี
ยดืเยื้อมำหลำยปี) 

แต่สถำนท่ียอดนิยมของผมและคนในช่วงเวลำนั้นกลบัเป็น เวทีลีลำศสวนลุมพินี ท่ีในสมยันั้น
อนุญำตใหเ้ช่ำใชจ้ดักำรประชุมต่ำง ๆ ได ้ กำรประชุมฟ้ืนฟู และกำรประกำศใหญ่ ๆ จึงมกัจดัข้ึน ณ 
สถำนท่ีแห่งน้ี 

น่ียงัไม่นบัค่ำยแบบ๊ติสตพ์ทัยำ ท่ีผมไป ๆ มำ ๆ ทุก ๆ ปี ปีละ 10-20 ค่ำย และค่ำยท่ีผมจะขำด
ไม่ไดเ้ลยสักปีเดียวก็คือ ค่ายยุวคริสเตียนแห่งประเทศไทยอนัโด่งดัง 

นกัเทศน์ค่ำยพระวิญญำณท่ีโด่งดงั ในช่วงนั้นก็ไดแ้ก่ อจ.ออสบอร์น,อจ.อำร์ล เอ็ดเวิร์ดสัน,อจ.
ดอน ชแลนเบิร์ก และนกัเทศน์ต่ำงประเทศท่ีเดินทำงเขำ้มำจำกยโุรปและอเมริกำอยำ่งไม่ขำดระยะ 

เวลำนั้นผมจะเดินทำงไปไหนมำไหนร่วมกบัวงดนตรี “ขอบคุณพระเจ้า” หรือ ท่ีเรียกกนัวำ่ วง 
“Thank you Lord” ท่ีมีคุณสุนทร เจษฎำวสุิทธ์ิ ผูล่้วงลบัไปแลว้เป็นหวัหนำ้วง 

เวลำน้ีถูกเชิญไปเล่นท่ีใดผมจะตำมไปดว้ยเสมอ โดยมีหนำ้ท่ีเร่ิมตน้จำกกำรเป็นเด็กขนเคร่ือง
ดนตรี,ขยบัข้ึนไปเร่ือย ๆ จนเป็นโฆษกประจ ำวง 

ดงันั้น เวลำนกัเทศน์หรือผูน้ ำเรียกผูฟั้งใหอ้อกมำรับพระวญิญำณ ผมและคณะก็จะไม่ขำดกำรมี
ส่วนร่วม ท ำไมผมท ำอยำ่งนั้นนะหรือ? คงจะมีเหตุผล 2-3 ประกำร ประการแรก ก็คือเป็นกระแสท่ีเห็น
ใคร ๆ เขำก็ท ำกนั ส่วนประกำรท่ีสองก็คือ ผมอยำกไดรั้บ ฤทธ์ิเดชในกำรรับใชพ้ระเจำ้ พดูง่ำย ๆ ก็คือ 
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ผมอยำกเป็น “ซุปเปอร์คริสเตียน ในเวลำอนัสั้น! ทำงอะไรก็ไดท่ี้เป็น ทางลดั ท่ีจะไดฤ้ทธ์ิเดชของพระ
เจำ้ ผมอยำกไดท้ำงนั้น 

หรือพูดอีกแบบหน่ึงคือ ทำงไหนก็ไดท่ี้สำมำรถแทนท่ีกำรท่ีตอ้งมีวนิยัในตวัเอง ในกำรเฝ้ำพระ
เจำ้เป็นส่วนตวัทั้งเชำ้ค ่ำทุกวนั หรือแทนกำรตอ้งมีควำมขยนัอดทนในกำรศึกษำพระคมัภีร์เป็นส่วนตวั
ล่ะก็ บอกมำเลย! ผมตอ้งกำรทำงนั้น! 

ดงันั้น เม่ือผมไดรั้บกำรสอนกรอกหูอยูเ่ป็นประจ ำวำ่ ใหรั้บพระวิญญำณ แลว้จะมีฤทธ์ิเดช
อยำ่งท่ีตอ้งกำร ผมก็ออกตำมล่ำหำพระวญิญำณในทนัทีและก็กระท ำอยำ่งนั้นติดต่อกนัมำหลำยปี แต่ใน
ท่ำมกลำงบรรดำประสบกำรณ์ทั้งหลำยแหล่กบัพระวญิญำณ ดูเหมือนวำ่ประสบกำรณ์ในกำรรับพระ
วญิญำณท่ีคริสตจกัรวดัดงมูลเหล็ก หลงัจำกกำรเทศนำโดย ศจ.เฮอร์เบิร์ต สวอนสัน (ถำ้จ ำไม่ผดิ) ท่ี
ท ำงำนร่วมกบั ดร.โช ยองกี ในคร้ังนั้น เป็นประสบกำรณ์คร้ังแรกกบัพระวญิญำณท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุด
ของผม 

หลงัจำกวงดนตรี “ขอบคุณพระเจ้า” บรรเลงและนกัเทศน์เทศน์จบแลว้ ก็ถึงช่วงอธิษฐำนขอ
พระวญิญำณ ผมรู้สึกวำ่ไดรั้บกำรสัมผสัโดยพระวญิญำณของพระเจำ้ท่ีท ำใหผ้มรู้สึกส ำนึกในควำมผดิ
บำปของตวัเอง จนร่ำงกำยสั่นไหวไปทั้งตวัจนตอ้งร้องไหค้ร ่ ำครวญ เปล่งเสียงร้องอธิษฐำนออกมำ
อยำ่งไม่เป็นค ำ ส่วนจะเรียกวำ่ประสบกำรณ์นั้นเป็นภำษำแปลก ๆ หรือไม่ ผมคงจะไม่ขอด่วนสรุปลง
ไป แต่ประสบกำรณ์กบัพระเจำ้ในคร้ังนั้นเป็นประสบกำรณ์ท่ีผมไม่เคยลืมเลยตลอดชีวติ ผมรู้สึก
เหมือนกบัวำ่มีใครเอำถุง (พลำสติก) ท่ีมองไม่เห็นสวมครอบลงมำตั้งแต่ศีรษะจนลงมำถึงเทำ้และถอด
ออกไป ในช่วงเวลำนั้นผมรู้สึกตวัเบำหววิผอ่นคลำยและสุขสบำยอยำ่งมหศัจรรยท่ี์สุด! 

จำกประสบกำรณ์คร้ังนั้นเป็นตน้มำ แมผ้มจะพยำยำมไปร่วมกำรประชุมฟ้ืนฟูรับพระวญิญำณ
ใด ๆ อีกนบัคร้ังไม่ถว้น แต่ก็ไม่เคยมีประสบกำรณ์คร้ังใดอีกท่ีจะลึกซ้ึง และด่ืมด ำเปรียบไดก้บั
ประสบกำรณ์คร้ังแรกนั้นอีกเลย 

จนในท่ีสุด ผมตอ้งหยดุอำกำรตำมล่ำหำพระวิญญำณนั้นเสีย! เพรำะผมแน่ใจแลว้วำ่ พระ
วญิญำณบริสุทธ์ิของพระเจำ้ทรงสถิตอยูก่บัผมแลว้ และพระองคจ์ะสถิตอยูก่บัทุกคนทนัทีท่ีตอ้นรับ
พระองคแ์ต่เรำจะรู้สึกวำ่พระองคท์รงอยูก่บัเรำ และสัมผสักบัเรำไดอ้ยำ่งชดัเจนก็ในยำมท่ีเรำส ำนึกผดิ
กลบัใจสำรภำพ ร้องคร ่ ำครวญต่อพระองคอ์ยำ่งจริงใจเท่ำนั้น และประสบกำรณ์ดงักล่ำวอำจจะเกิดข้ึน 
ณ สถำนท่ีใด เวลำใดก็ได ้ดงันั้น กำรยอมใหพ้ระวญิญำณครอบครองใจ และชีวติของผมอยำ่งส้ินเชิง จึง
เป็นช่องทำงท่ีพระเจำ้จะส ำแดงฤทธ์ิเดชผำ่นชีวิตของผมไดโ้ดยง่ำยดำย 
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ดงันั้น ผมจึงไม่จ  ำเป็นตอ้งไปหำ (พระ) วิญญำณอ่ืนใดอีกต่อไปผมเพียงแค่กระท ำตำม
ค ำแนะน ำของอำจำรยเ์ปำโล ท่ีไดแ้นะน ำและก ำชบัไวใ้น เอเฟซัส 5:17-18 เพื่อใหพ้ระวญิญำณทรงเติม
เตม็อยูใ่นชีวิตของผมตลอดเวลำก็พอ 

ท่ำนกล่ำววำ่ “เหตุฉะน้ัน อย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจน า้พระทยัของพระองค์ผู้เป็นเจ้าว่า
เป็นอย่างไร และอย่าเมาเหล้าองุ่นซ่ึงจะท าให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวญิญาณ” (Therefore do 
not be foolish, but understand what the Lord’s will is; Do not get drunk on wine, Which leads to 
debauchery. Instead, be filled with Spirit.) 

ใช่ครับ! เม่ือเรำกลบัใจใหม่ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด พระวญิญำณของพระ
คริสตจ์ะสถิตอยูก่บัเรำ เพรำะเรำจะเป็นคริสเตียนโดยไม่มีพระวญิญำณของพระคริสตอ์ยูใ่นชีวติของเรำ
ไม่ได!้1 อยำ่งไรก็ตำม เม่ือเรำมีพระวิญญำณประทบัอยูใ่นชีวติของเรำแลว้ ไม่วำ่เรำจะรู้สึกตวัหรือไม่ 
เรำตอ้งกระท ำตำมท่ีอำจำรยเ์ปำโลเตือนสติเรำใหท้  ำ นัน่คือใหเ้รำ “ประกอบ” หรือรับกำร “เติมให้เต็ม” 
(filling) ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยูเ่สมอ เพรำะประสบกำรณ์กบักำรเติมเตม็ของพระวญิญำณไม่ใช่
ประสบกำรณ์แบบคร้ังเดียวส ำหรับตลอดไป (a once-for-all experience) แต่เป็นค ำสั่งให ้ “ประกอบ” 
หรือ “เต็ม” อยูอ่ยำ่งต่อเน่ืองตลอดเวลำ 

นัน่คือ เรำคริสเตียนตอ้งเปิดชีวติของเรำใหพ้ระวญิำณของพระเจำ้เติมชีวติของเรำให้เตม็ซ ้ ำ ๆ 
อยำ่งต่อเน่ือง โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งออกไปวิง่ตำมล่ำหำ “พระวญิญาณ” เหมือนรำวกบัวำ่ยงัไม่มี “พระ
วญิญาณ” สถิตอยูใ่นชีวติอยำ่งนั้นแหละ เพรำะเรำสำมำรถใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเติมชีวิตของเรำ
ใหเ้ตม็อยูต่ลอดเวลำ ณ สถำนท่ีท่ีเรำอยูไ่ดเ้สมอ โดยยอมใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงควบคุมและซึม
ซำบไปในทุก ๆ ส่วนในชีวติของเรำ 

เรำจึงควรจะส ำรวจตวัเองอยูเ่สมอวำ่ เรำก าลังด าเนินชีวติอยู่ในน า้พระทยัของพระเจ้า โดยกำร
เช่ือฟังท ำตำมและเช่ือพึ่งในฤทธ์ิเดชของพระองคอ์ยูเ่สมอหรือไม่? 

ในพระธรรมโคโลสี 3:15-4:1 ท่ีคลำ้ยคลึงกบั เอเฟซสั 5:18-6:9 ตอนน้ี ดูเหมือนจะส่ือควำมคิด
พื้นฐำนท่ีคลำ้ยคลึงกนั เพียงแต่อำจำรยเ์ปำโลกล่ำวในท ำนองวำ่ การประกอบด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
และการให้พระวาทะของพระคริสต์ด ารงอยู่ในตัวของเราอยำ่งบริบูรณ์ จะเป็นส่ิงเดียวกนัท่ีมีอิทธิพล
ในทำงท่ีดีต่อชีวติของเรำท่ีมีต่อพระเจำ้และคนรอบขำ้งเรำ! 

ดงันั้น เม่ือผมตระหนกัถึงควำมจริงขอ้น้ี ผมจึงเร่ิมตน้ยอมใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิเติมเตม็อยูใ่น
ชีวติของผมตลอดเวลำดว้ยพระวจนะของพระเจ้า ทั้ง ๆ ท่ีตอนนั้นยงัไม่ไดเ้ขำ้ศึกษำในโรงเรียนพระ
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คริสตธรรมและผลจำกกำรอ่ำนและศึกษำพระวจนะของพระเจำ้อยำ่งมีวนิยัและต่อเน่ือง ท ำใหชี้วติจิต
วญิญำณของผมค่อย ๆ เติบโตข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดั (ในช่วงเวลำน้ีบุคคลท่ีมีส่วนเสริมสร้ำงชีวติของผม
มำกท่ีสุดมีอยู ่2 ท่ำนคือ ดร.เฮนร่ี ไบรเดนธอล กบัอจ.วนิิจ วงศส์รรเสริญ) 

จำกเดิมท่ีผมเคยแต่มีบทบำทรับใชพ้ระเจำ้เพียงน ำเกม,น ำเพลง และน ำประชุม พระเจำ้ก็ทรงใช้
ใหผ้มเร่ิมน ำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ ตำมดว้ยกำรสอนพระคัมภีร์ในชั้นรววีำรศึกษำ จนกระทัง่มำสอนใน
โรงเรียนพระคริสตธรรม 2 แห่งคือ โรงเรียนคริสตศำสนศำสตร์แบบ๊ติสต ์ (สวนพลู) และวทิยำลยัพระ
คริสตธรรมกรุงเทพ (BBCS) จำกนั้นพระเจำ้ก็ทรงน ำผมใหต้ั้งคริสตจกัร (ช่ือ นิมิตใหม่ร่วมกบัพี่นอ้งอีก 
3 ครอบครัว) และเทศนำเป็นประจ ำในเวลำต่อมำ... 

...เม่ือผมมองยอ้นกลบัไปในอดีต และมองดูส่ิงท่ีก ำลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั ผมก็ไดเ้ห็นภำพชีวติ 
คริสตเตียนของผมเหมือนกบัแท้งน า้ ในบำ้นของผมเอง 

เม่ือไม่ก่ีปีมำน้ีผมติดเคร่ืองป๊ัมน ้ำ และแทง้น ้ำข้ึนภำยในบริเวณบำ้นหลงัจำกท่ีเคร่ืองไดป๊ั้มน ้ำ
เขำ้ไปเตม็ถงัสเตนเลสขนำดใหญ่แลว้ เม่ือใดท่ีผมหรือคนภำยในครอบครัวใชน้ ้ำภำยในบำ้น และน ้ำใน
ถงัลดลงเคร่ืองป๊ัมน ้ำจะท ำงำนโดยทนัที และสูบน ้ำเขำ้ไปในถงัเก็บน ้ำใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเตม็อยูเ่สมอ 

กำรเตม็ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ (ในชีวติคริสเตียน) ก็เหมือนกบักำรท่ีเคร่ืองป๊ัมน ้ำใหเ้ตม็อยู่
ในถงัเก็บน ้ำเสมอ! 

กำรเติมน ้ำใหเ้ตม็ถงัคร้ังแรกก็เหมือนกบักำรท่ีเรำกลบัใจใหม่ และเตม็ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ในคร้ังแรก หลงัจำกนั้นเรำตอ้งเติมน ้ำใหเ้ตม็ถงัอยูเ่สมอหลงัจำกกำรใชน้ ้ำออกไป 

ในชีวติจริงของผม พระวจนะของพระเจ้าทีเ่ติมลงในชีวติทุกวนัก็เปรียบเหมือนน า้ท่ีเพิ่มเขำ้ไป
ในถงัฝ่ำยวญิญำณของผมอยูต่ลอดเวลำ 

ผมจึงหวงัวำ่ ทุกท่ำนท่ีนิยมกำรตำมล่ำหำพระวิญญำณจะหยดุวิง่ไปวิง่มำ และนัง่ลงรับกำรเติม
ใหเ้ตม็ดว้ยพระวญิญำณดว้ยพระวจนะของพระเจำ้ และดว้ยกำรด ำเนินชีวิตตำมพระวจนะนั้นดว้ยควำม
เช่ือพึ่งในพระองคทุ์กวนัทุกเวลำ เผือ่วำ่ฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จะไดส้ ำแดงออกมำผำ่นชีวติ
ของท่ำนอยำ่งต่อเน่ือง และเต็มเป่ียม 

ดีไหมครับ? 
 
 
 

 
 

ท่ีมำ : เพื่อนผูน้ ำ, ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 36 กนัยำยน-ตุลำคม 1998, หนำ้ 20-22. 


