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แกน่แท ้04 

ของก านลัจากพระเยซู 

ลองนึกดูซวิา่เหลา่สาวกคงรูส้กึเช่นไร เมือ่พระเยซูบอกเขาวา่อกีไมน่านนกัพระองคต์อ้งจากเขาเพือ่กลบัไปหาพระบดิา พวกเขาไดใ้ชช้วีติกบัพระเยซูเป็น

เวลา 3 ปี เขาใกลช้ดิพระองคจ์ากประสบการณต่์างๆ ทีม่ร่ีวมกบัพระองค ์พระองคไ์มใ่ช่เพยีงอาจารยแ์ละผูน้ าของเขา พระองคเ์ป็นเพือ่นของเขาดว้ย ชวีติ

ของเขาไมเ่พยีงแต่มคีวามสุขและความหมายมากกวา่แต่ก่อน ทวา่พระองคเ์ปลีย่นชวีติผูค้นมากมายรอบขา้งเขาดว้ย พระเยซูทราบวา่พวกสาวกคงทอ้ใจ

เมือ่ไดย้นิวา่พระองคจ์ะจากเขาไป เพราะเขาหนัมาพึง่พาการทีม่พีระองคอ์ยู่กบัเขาในร่างมนุษย ์

ก่อนทีพ่ระเยซูจะถกูตรึงบนไมก้างเขน และฟ้ืนคืนชพี พระเยซูมอบก าลงัใจแก่อคัรสาวกของพระองค ์โดยกลา่ววา่: 

ยอหน์ 14:26 พระองคผู์ป้ลอบใจนัน้คือพระวญิญาณบริสุทธิ์ ผูซ้ึง่พระบดิาจะสง่มาในนามของเรา พระองคน์ ัน้จะทรงสอนทา่นทกุสิง่ และจะใหท้า่นระลกึ

ถงึทกุสิง่ทีเ่ราไดก้ลา่วแก่ทา่น 

พระองคอ์ยากใหพ้วกสาวกทราบว่าถงึแมพ้ระองคจ์ะไมอ่ยู่กบัเขาในทางร่างกาย แต่พระองคย์งัอยู่กบัเขาในวญิญาณ พระองคไ์มเ่พยีงอยู่กบัเขา แต่สถติ

อยู่ในจติใจของเขาดว้ย พระองคท์ราบวา่พวกสาวกตอ้งการแนวทางจากพระเจา้ ผ่านพระวญิญาณบริสุทธิ์ เพือ่ช่วยใหเ้ขามสีมัพนัธภาพทีใ่กลช้ดิกบั

พระองคย์ิ่งขึ้น นอกจากนี้ เขาตอ้งการความช่วยเหลอืจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เพือ่ระลกึถงึทกุสิง่ทีพ่ระองคส์อนเขาไว ้เมือ่ยงัอยู่กบัเขา เขาจะไดบ้อกเลา่

ค าสอนของพระองคก์บัผูอ้ืน่  

เป็นการงา่ยทีจ่ะเขา้ใจวา่อคัรสาวกตอ้งไดร้บัการหวา่นลอ้มพอสมควร ถงึจะเชื่อวา่การทีพ่ระองคจ์ากเขาไปนัน้เป็นสิง่ทีดี่จรงิๆ ใน ยอหน์ 16:7 พระเยซู

กลา่วกบัเขาวา่ “เราบอกความจรงิแก่ทา่น คือการทีเ่ราจากไปนัน้ก็เพือ่ประโยชนข์องทา่น เพราะถา้เราไมไ่ป พระองคผู์ป้ลอบใจก็จะไมม่าหาทา่น แต่ถา้เรา

ไปแลว้ เราก็จะสง่พระองคม์าหาทา่น” 

 

ดงันัน้พระเยซูไมเ่พยีงแต่บอกเขาวา่การทีพ่ระองคจ์ะ

จากเขาไปอกีไมน่านนัน้ไมใ่ช่สิง่ทีเ่ลวรา้ย แต่พระองค์

บอกเขาดว้ยวา่ตอ้งเกดิขึ้น เพือ่พระวญิญาณบริสุทธิ์จะ

ไดม้าหาเขา พระเยซูตอ้งการใหเ้ขาจบัจดุไดจ้รงิๆวา่การ

ทีพ่ระวญิญาณบรสุิทธิ์มาหาเขานัน้เป็นเรื่องส าคญัมาก! 

พระเยซูทราบวา่มเีรื่องน่าตื่นตาตื่นใจรอคอยสาวกของ

พระองคอ์ยู่เพยีบ เมือ่เขารบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์แลว้ 

พระเจา้จะทรงใชส้อยเขาในทางทีค่าดไมถ่งึ พระองคไ์ม่

อยากใหเ้ขาคร า่ครวญกบัการทีพ่ระองคจ์ากไป เพราะ

เขามงีานตอ้งท า เป็นหนา้ทีท่ีจ่ะไมเ่พยีงแต่เปลีย่นชวีติ

ของเขาเอง แต่จะเปลีย่นชวีติผูค้นทกุยุคทกุสมยัเลยละ่! 

แก่นแท้ 4: ของก านัลจากพระเยซู
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เมือ่พระเยซูบอกเขาวา่ผูท้ีเ่ชื่อในพระองคจ์ะท าการยิ่งใหญ่กวา่พระองคเ์สยีอกี เพราะพระองคก์ลบัไปหาพระบดิา
1
 สาวกของพระองคค์งสงสยัวา่หมายถงึ

อะไรกนัแน่ และจะลงเอยอย่างไร ใน ยอหน์ บทที ่16 พระองคบ์อกเขาวา่พลงัอ านาจจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ จะบนัดาลใหเ้ขาบรรลผุลตามงาน

มอบหมายอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในชวีติของเขา เพือ่ปลดปลอ่ยดวงวญิญาณผูค้นใหเ้ป็นอสิระ โดยบอกเลา่เกี่ยวกบัพระเยซูผูท้รงชวีติ ใหอ้ภยัต่อบาปของเขา 

และมอบชวีตินิรนัดรแ์ก่เขา! 

หลงัจากทีพ่ระเยซูสิ้นชีวติ และฟ้ืนคืนชพี พระองคป์รากฏกายต่อสาวกเป็นเวลา 40 วนั ก่อนทีจ่ะกลบัไปสูส่วรรค ์ในช่วงเวลานัน้พระเยซูไดม้อบ

ค าแนะน าทีส่  าคญัวา่เขาควรท าอะไร เมือ่พระองคจ์ากไปแลว้ พระองคบ์อกใหเ้ขารอคอยจนกวา่จะไดร้บัพลงัอ านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ก่อนลงมอื

ด าเนินงานทีพ่ระองคม์อบหมายไวใ้หเ้ขา  เพือ่"สรา้งสาวกจากชนทกุชาต”ิ
2
 

กจิการ 1:4-5, 8 เมือ่พระองคไ์ดท้รงชมุนุมกนักบัอคัรสาวก จงึก าชบัเขามใิหอ้อกไปจากกรุงเยรูซาเลม็ แต่ใหค้อยรบัค าสญัญาของพระบดิา คือพระองค์

กลา่ววา่ "ตามทีท่า่นไดย้นิจากเรา เพราะวา่ยอหน์ใหร้บับพัตศิมาดว้ยน า้ก็จรงิ แต่ไมช่า้ไมน่านทา่นจะรบับพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ... ทา่นจะ

ไดร้บัพลงั เมือ่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะมาสถติอยู่กบัทา่น และทา่นจะเป็นพยานฝ่ายเรา"  

พระองคท์ราบวา่เขาจะเป็นพยานอย่างทรงพลงัยิ่งขึ้น เมือ่รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์แลว้ พวกสาวกท าตามทีพ่ระองคบ์อก เขารอคอยในเยรูซาเลม็ แลว้เขาก็

ไมผ่ดิหวงั! 

พระคมัภรีก์ลา่วถงึการรบับพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ค าภาษากรกี baptizo หมายความวา่ถกูคลมุจนมดิ หรอืซมึซบัเต็มตวั  การรบับพัติศมา

ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิห์มายถงึการครอบคลมุ การซมึซบั และเติมเตม็ดว้ยพระวญิญาณของพระเจา้ ต่อไปนี้เป็นเรื่องเลา่น่าสนใจ โดย เมอรล์นิ คาโร

เธอส ์ในหนงัสอืชื่อ Prison to Praise เมอรล์นิเลา่ถงึสิง่ทีเ่กดิขึ้น เมือ่เขารบัพระวญิญาณบริสุทธิ์: 

เติมเต็ม 

การนมสัการระหวา่งประชมุไมเ่ป็นทางการ ในการถอยเพือ่ต ัง้หลกั ที ่Camp Farthest Out ใน Morehead City ไมเ่หมอืนทีอ่ืน่ๆ ทีผ่มเคยเขา้ร่วมมา 

ทีน่ ัน่ผูค้นรอ้งเพลงดว้ยความยนิดอีย่างเปิดเผย เขาตบมอื และชูมอืขึ้น ขณะทีร่อ้งเพลง ผมรูส้กึเหมอืนวา่เป็นสว่นเกนิ แต่ผมทราบวา่มคีวามชื่นชมยนิดี

ทีผ่มเรยีนรูไ้ด ้บางคนบอกใหผ้มไปคุยกบัสตรผูีห้นึ่งเป็นส่วนตวั กลา่วกนัวา่เธอมพีลงัพเิศษ 

"พระวญิญาณบรสุิทธิ์ยงัท  าสิง่ต่างๆ เช่นเดยีวกนั ในชวีติของหลายคนในปจัจบุนั" เธอกลา่ว "พระเยซูยงัคงเตมิเต็มใหแ้ก่ผูท้ีม่คีวามเชื่อในพระองค ์ฉนั

อยากอธิษฐานใหคุ้ณรบัการบพัตศิมาจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์"  

ผมตอบอย่างไมล่งัเลวา่ "ครบั"  

เธอเอามอืวางบนศีรษะผม และเริ่มอธิษฐาน ผมรอใหอ้ะไร "เกดิขึ้น" แต่ไมม่ปีรากฏการณใ์ดๆ ผมไมรู่ส้กึอะไรเลย 

ฉนัจะอธิษฐานเผือ่คุณในภาษาทีคุ่ณไมเ่ขา้ใจ ขณะเดยีวกนัคุณเองก็จะพูดภาษาใหม่" 

เธอวางมอืบนศีรษะผมอกีครัง้ ผมไมรู่ส้กึอะไร ไมเ่หน็อะไร และไมไ่ดย้นิอะไร เมือ่เธออธิษฐานจบ เธอถามวา่ผมไดย้นิหรอืสมัผสัถอ้ยค าในใจทีผ่มไม่

เขา้ใจหรอืเปลา่ ผมคิดอยู่ครู่หนึ่งแลว้ตระหนกัวา่มถีอ้ยค าในหวัคิดซึง่ไมม่คีวามหมายใดๆ ต่อผมเลย ผมม ัน่ใจวา่ถอ้ยค าแปลกๆเหลา่นี้ เป็นเพยีงความ

เพอ้เจอ้จากจนิตนาการของตวัเอง แลว้ผมก็บอกเธอเช่นนัน้ 

                                                           
1

  ยอห์น 14:12 

2
  มัทธิว 28:19 



 

3 

 

"ถา้หากคุณพูดออกมา คุณจะรูส้กึอบัอายหรอืเปลา่" เธอถาม 

"แน่นอนครบั" 

"แลว้คุณยอมอบัอายเพือ่เหน็แก่พระเยซูหรอืเปลา่" นัน่ช่วยใหผ้มเหน็มมุมองทีแ่ตกต่างไปในสถานการณด์งักลา่ว ผมยนิดที  าทุกสิง่เพือ่พระเยซู ผมเริ่ม

เอ่ยถอ้ยค าทีเ่ขา้มาในหวัคิดอย่างลงัเล  

แต่ผมยงัไมรู่ส้กึอะไรเป็นพเิศษ 

"ประสบการณน์ัน้ยดึหลกัจากศรทัธาในขอ้เทจ็จรงิ ไมใ่ช่ความรูส้กึ" สตรผูีน้ ัน้กลา่ว  

ผมนัง่ครุ่นคิด ผมไม่รูส้กึแตกต่างเลย แต่ผมแตกต่างไปจากเดมิหรอืเปลา่ ผมเงยหนา้ขึ้น แลว้ก็เกดิความส านึกทีน่่าทึง่ 

"ผมทราบอกีครัง้วา่พระเยซูครสิตท์รงพระชนม"์ ผมกลา่ว "ผมไมเ่พยีงแต่เชื่อ ผมทราบ!" 

แน่นอน! พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพยานถงึพระเยซูครสิต ์ตามทีพ่ระคมัภรีก์ลา่ว ตอนนี้ผมทราบแลว้ว่าเป็นความจรงิ นัน่คือแหล่งพลงัของพวกสาวก 

ภายหลงัเทศกาลเพนเทคอสต ์เขาไมไ่ดร้ะลกึถงึบรุุษผูซ้ึง่มชีวีติ สิ้นชวีติ แลว้ฟ้ืนคืนชพี เขารูจ้กัพระองคใ์นช่วงเวลานัน้ เพราะพระองคเ์ติมเต็มเขาดว้ย

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผูซ้ึง่มวีตัถปุระสงคห์ลกัในการเป็นพยานถงึพระเยซู! 

นัน่เป็นความจรงิทีน่่าอศัจรรยใ์จ คือพระเยซูสถติอยู่ในเรา และพลงัอ านาจของพระองคด์ าเนินงานผ่านเรา 

"ขอบคุณพระเยซู" ผมลกุขึ้นยนื แลว้อะไรบางอย่างเกดิขึ้น! จู่ๆความรกัก็เตมิเต็มและทว่มทน้ไปสู่ทกุคนในหอ้งนัน้  

ผมทึง่ใจมาก ผมเป็นศิษยาภบิาลมาหลายปี และท างานหนกั แต่ผมไมเ่คยเหน็สิง่ต่างๆ เกดิขึ้นในชวีติจติใจผูค้นในช่วงส ัน้ๆ มากเทา่กบัตอนทีพ่ระเยซูเขา้

มาสูช่วีติจติใจผม ดว้ยพลงัจากพระวญิญาณของพระองค ์

ต่อไปนี้เป็นพลงัอ านาจบางสว่นทีพ่ระวญิญาณบริสุทธิ์มอบใหแ้ก่เรา 

1) เพือ่แบง่ปนัความเชือ่คริสเตียน 

ยอดไหมละ่ หลงัจากที ่เมอรล์นิ คาโรเทอร ์รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เขาเรยีนรูท้ีจ่ะลมื

ตวัเอง และเอ่ยปากกลา่วสิง่ทีพ่ระเจา้บอกเขาดว้ยศรทัธา เขาไมต่อ้งคิดเลยวา่จะบอก

อะไรกบัผูอ้ืน่ เมือ่เป็นพยาน ถอ้ยค าพรัง่พรูออกมาเอง 

ใน กจิการ 1:8 พระเยซูบอกสาวกของพระองคว์า่จะไดร้บัพลงัอ านาจจากพระวญิญาณ

บรสุิทธิ์ ซึง่จะช่วยใหเ้ป็นพยาน นี่คือวตัถปุระสงคส์  าคญัในการรบัการเจมิจากพระ

วญิญาณบริสุทธิ์ เพือ่ช่วยใหเ้รามคีวามกลา้และความเชื่อม ัน่ทีจ่  าเป็น ในการแบง่ปนั

ข่าวสารเรื่องความรอดของพระเยซูแก่ผูอ้ืน่ 

 

ถา้หากคุณรูส้กึอายเมือ่พูดคุยกบัผูอ้ืน่ถงึพระเยซู คุณจะดใีจเมือ่ทราบวา่พระวญิญาณ

บรสุิทธิ์มอบความกลา้เพือ่เอาชนะความอาย จนคุณไมส่นใจเลยวา่ผูอ้ืน่จะคิดอย่างไร

เกี่ยวกบัคุณ 
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ขอยอ้นกลบัไปกลา่วถงึพวกสาวก ก่อนทีเ่ขาจะไดร้บัพลงัอ านาจจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เขาไมค่่อยทราบอะไรมากนกั เขาพึง่พาพระเยซูในทางเนื้อหนงั

อย่างมาก เขาคงรูส้กึขาดความสามารถทีจ่ะท ามหศัจรรย ์เช่นเดยีวกบัพระองค ์หรอืกลา่วดว้ยความเชื่อม ัน่เหมอืนกบัพระองค ์แต่หลงัจากทีเ่ขารบัการ

เจมิดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เขากลายเป็นคนทีก่ลา้หาญและม ัน่อกม ัน่ใจ เขาจงึส ัง่สอนและป่าวประกาศถงึพระเยซูคริสตไ์ม่หยดุ ทัง้ในวหิารและ

บา้นเรือน ทกุวนั
3
  

กจิการ 4:31, 33 คนเหลา่นัน้เป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดก้ลา่วพระค าของพระเจา้ดว้ยใจกลา้หาญ อคัรสาวกจงึเป็นพยานดว้ยพลงัใหญ่ยิง่ถงึการ

คืนพระชนมข์องพระเยซูเจา้ และพระคุณอนัใหญ่ยิง่ไดอ้ยู่กบัเขาทกุคน 

2) เพือ่รกัและดูแลเอาใจใสผู่ค้นรอบขา้ง 

อกีสิง่หนึ่งทีส่  าคญัในเรื่องของเมอรล์นิก็คือ หลงัจากทีไ่ดร้บัการเจมิดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เขามคีวามรกัเหลอืคณาต่อผูค้นรอบขา้ง  

ถา้หากคุณเขา้กบัพอ่แม ่พีน่อ้ง หรือเพือ่นๆ ไมค่่อยได ้ ขอใหร้ะลกึไวว้า่การรบับพัตศิมาจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นการเจมิดว้ยความรกั พระเจา้เป็น

วญิญาณแหง่ความรกั 

1 ยอหน์ 4:8, 11 ทา่นทีร่กั ขอใหเ้รารกัซึง่กนัและกนั เพราะวา่ความรกัมาจากพระเจา้ และทุกคนทีร่กัก็บงัเกดิจากพระเจา้ และรูจ้กัพระเจา้ ผูท้ีไ่มร่กัก็ไม่

รูจ้กัพระเจา้ เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นความรกั … ถา้พระเจา้ทรงรกัเราเช่นนี้ เราก็ควรจะรกัซึง่กนัและกนัดว้ย 

3) เพือ่ช่วยใหเ้ราเติมเต็มดว้ยความปลาบปลื้มใจ 

สญัญาณอย่างหนึ่งของผูท้ีเ่ป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ คือการทีเ่ขาปลาบปลื้ม มคีวามสุข และมองโลกในแงด่ ีพระเยซูกลา่ววา่ 

กาลาเทีย 5:22 ฝ่ายผลของพระวญิญาณนัน้ ... ความปลาบปลื้มใจ  

ลองนึกถงึบางสิง่บางอย่างทีท่  าใหคุ้ณมคีวามสุขมาก อาจจะเป็นการเดนิทางไปทีใ่ดทีห่นึ่งทีคุ่ณอยากไปเสมอมา หรอืไดอ้ปุกรณ์บางอย่างทีต่อ้งการมาก 

หรอืไปร่วมงานเลี้ยงกบัเพือ่น หรอืการไดช้มการแข่งขนักฬีาทีโ่ปรดปราน เมือ่สิง่ทีส่นุกสนานและดเียีย่มเกดิขึ้นกบัคุณ คุณรูส้กึปลาบปลื้ม! 

ความปลาบปลื้มเช่นนี้ เป็นการลิ้มรสความรูส้กึทีเ่กดิขึ้นเมือ่เตมิเต็มดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ขอ้แตกต่างระหวา่งความปลาบปลื้มช ัว่ครู่ช ัว่ยาม (เช่นที่

กลา่วถงึขา้งตน้) กบัความปลาบปลื้มทีพ่ระวญิญาณบรสุิทธิ์มอบใหเ้รา ก็คือความปลาบปลื้มจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์มพีรอ้มใหเ้ราทกุเมือ่ ไมว่า่เราจะอยู่

ในสถานการณใ์ด ความปลาบปลื้มดงักลา่วมาจากความอุ่นใจทีว่า่พระเยซูรกัคุณ ไมว่า่คุณจะประสบกบัอะไรก็ตามในชวีติ พระเจา้จะบนัดาลใหส้่งผลด ี

โรม 15:13 ขอพระเจา้แหง่ความหวงัทรงโปรดใหท้า่นบรบูิรณด์ว้ยความชื่นชมยนิดแีละสนัตสุิขในความเชื่อ เพือ่ทา่นจะไดเ้ป่ียมดว้ยความหวงัโดยพลงั

อ านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์  

เพลงสดุดี 5:11 แต่ใหค้นท ัง้ปวงทีว่างใจในพระองคน์ ัน้เปรมปรดีิ์ ใหเ้ขาโหร่อ้งดว้ยความชื่นบานอยู่เสมอ เพราะพระองคท์รงป้องกนัเขาไว ้ใหค้นทีร่กัพระ

นามของพระองคป์ลาบปลื้มในพระองค ์

4) เพือ่เสริมสรา้งชีวติการอธิษฐานของเรา  

คุณเคยล าบากใจกบัการบง่บอกความในใจกบัพระเจา้หรอืเปลา่ คุณตอ้งการเขา้มาเฝ้าพระองค ์และอธิษฐานเผือ่บางสิง่บางอย่างทีส่  าคญั แต่คุณไม่ทราบ

วา่จะเริ่มตน้อย่างไรด ี

                                                           
3

  กิจการ 5:42 
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ในโรม 8:26 เปาโลกลา่ววา่ถงึแมเ้ราจะไมท่ราบวา่ควรอธิษฐานอย่างไร หรอือธิษฐานเพือ่อะไร "พระวญิญาณเฝ้าออ้นวอนแทนเรา" นี่หมายความวา่คุณ

ขอใหพ้ระวญิญาณบรสุิทธิ์อธิษฐานแทนคุณ และอธิษฐานผ่านคุณได!้ 

5) เพือ่มอบแนวทางใหแ้ก่เรา 

บางคร ัง้ก็น่าสบัสนทเีดยีววา่จะเชื่ออะไร หรอืจะตดิตามใครด ีหลายคนจะบอกคุณวา่เขามคีวามจรงิ หรือเขาทราบวา่อะไรคือความจรงิ แต่คุณทราบได ้

อย่างไรวา่สิง่ทีก่ลา่วถกูตอ้ง 

ยอหน์ 16:13 กลา่ววา่ “ เมือ่พระองค ์คือพระวญิญาณแห่งความจรงิมาแลว้ พระองคจ์ะน าทา่นไปสูค่วามจรงิท ัง้สิ้น” ดงันัน้ถา้คุณไม่แน่ใจวา่ควรท า

อย่างไรด ีคุณก็อธิษฐานขอใหพ้ระเยซูสง่พระวญิญาณบรสุิทธิ์มาช่วยใหคุ้ณทราบ และแยกแยะวา่อะไรเป็นความจรงิ อะไรเป็นความเทจ็ 

1 โครินธ ์2:10-13 พระวญิญาณทรงหยัง่รูท้กุสิง่ แมเ้ป็นความล  า้ลกึของพระเจา้ อนัความคิดของมนุษยน์ัน้ไมม่ผูีใ้ดหย ัง่รูไ้ด ้เวน้แต่จติวญิญาณของ

มนุษยผู์น้ ัน้เองฉนัใด พระด ารขิองพระเจา้ก็ไมม่ใีครหยัง่รูไ้ด ้เวน้แต่พระวญิญาณของพระเจา้ฉนันัน้  

บดันี้ เราจงึไมไ่ดร้บัวญิญาณของโลก แต่ไดร้บัพระวญิญาณซึง่มาจากพระเจา้ เพือ่เราจะไดรู้ถ้งึสิง่ต่างๆทีพ่ระเจา้โปรดประทานแก่เรา คือสิง่เหลา่นัน้ทีเ่รา

ไดก้ลา่วดว้ยถอ้ยค าซึง่มใิช่ปญัญาของมนุษยส์อนไว ้แต่ดว้ยถอ้ยค าซึง่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ไดท้รงส ัง่สอน โดยเปรยีบเทยีบเรื่องทางวญิญาณกบัเรื่องทาง

วญิญาณ 

การคน้หาสิ่งท่ีไม่มีตวัตน 

... ผมคิดวา่ไมม่คี าอธิบายทีด่ไีปกวา่การคน้หาสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน เมือ่กลา่วถงึการไลล่า่การน าทางของพระวญิญาณ[บรสุิทธิ์]ในชวีติเรา 

ผมเขา้ใจวา่โดยท ัว่ไปแลว้ "การคน้หาสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน" กลา่วถงึการพยายามท าสิง่ใดอย่างไรว้ตัถปุระสงค ์และไมม่จีดุหมายทีแ่น่นอน แต่การคน้หาสิง่ทีไ่ม่

มตีวัตนนัน้แตกต่างไป บางคร ัง้เสยีงกระซบิจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์อาจฟงัดูราวกบัวา่ไมม่เีหตผุลมากนกั แต่ขอใหม้ ัน่ใจวา่พระเจา้จะท าตามแผนการที่

วางไว ้ถา้หากคุณคน้หาสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน [พระวญิญาณบรสุิทธิ์]จะพาคุณไปสูท่ีท่ีคุ่ณคาดไมถ่งึ ดว้ยเสน้ทางทีคุ่ณไมท่ราบวา่มอียู่ดว้ยซ า้ 

เราพยายามตกีรอบใหพ้ระเจา้อยู่ในกรอบความคิดของเรา เราพยายามจ ากดัความประสงคข์องพระเจา้ไวใ้นสมองซกีซา้ยทีน่ึกคิดดว้ยเหตผุล แต่ความ

ประสงคข์องพระเจา้ไมเ่ป็นไปตามเหตผุลของมนุษยห์รอืความสบืเนื่องกนั ความประสงคข์องพระเจา้สลบัซบัซอ้นแท ้ๆ  เรารูส้กึราวกบัวา่มอีะไรบางอย่าง

ผดิปกตทิางวญิญาณ เมือ่ประสบกบัสภาพการณท์ีไ่ม่แน่นอน แต่พระเยซูสญัญาไวเ้ช่นนัน้ เมือ่เราบงัเกดิใหมท่างวญิญาณ และตดิตามพระองค ์ 

พวกเราสว่นใหญ่จะไมท่ราบเลยวา่เราก าลงัมุง่หนา้ไปทางใด ผมทราบวา่นัน่ท  าใหรู้ส้กึไมค่่อยม ัน่คง แต่ความไมแ่น่นอนก็เรยีกไดว้า่เป็นการผจญภยั  

ไมม่สีิง่ใดทีท่  าใหเ้กดิความรอ้นใจหรอืสบัสนมากกวา่การตดิตามพระเจา้ดว้ยแรงทะยาน เมือ่ใดทีเ่ราจบัจดุไดถ้งึความจริงทางวญิญาณ เราก็จะ

เพลดิเพลนิกบัการเดนิทาง  

มสี  านวนภาษาสเปนทีเ่ราเจอบนขวดสไปรท ์ซึง่เราน ามาปรบัเปลีย่นเป็นภาษติสอนใจ แปลความไดว้า่ "วนัใหม ่ การผจญภยัใหม"่ ผมชอบส านวนนัน้

เหลอืเกนิ ผมคิดวา่ถอ้ยค าดงักลา่วสอดคลอ้งกบัความปรารถนาจากสว่นลกึในใจมนุษย ์คือความปรารถนาทีจ่ะไดผ้จญภยั ผมไมแ่น่ใจว่าผมจะหาค า

เปรยีบเทยีบการตดิตามพระเจา้ทีด่กีวา่นี้ได ้ถา้ตดัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ออกไปจากชวีติ  ก็คงจะน่าเบือ่สิ้นด ีแต่เมือ่รวมพระองคไ์วใ้นชวีติ อะไรก็เกดิขึ้น

ไดท้ ัง้น ัน้! 

หยบิยกมาจาก Wild Goose Chase: Reclaim the Adventure of Pursuing God โดย มารค์ แบทเตอรส์นั (Multnomah ค.ศ. 2008) 

การทีพ่ระวญิญาณบริสุทธิ์เป็นผูน้ าทางตลอดชวีติของเรา จะน าไปสูเ่สน้ทางการผจญภยัอย่างแน่นอน! 
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6) เพือ่ช่วยใหเ้ราเขา้ใจพระค า  

นอกจากนี้พระวญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยใหเ้ราเขา้ใจพระค าของพระเจา้ เราไมต่อ้งศึกษาวชิาศาสนศาสตรเ์ป็นเวลาหลายปี ถงึจะทราบสิง่ทีพ่ระเจา้บอกกลา่วใน

พระค าของพระองค ์เราเพยีงแต่ขอพระวญิญาณเปิดหูเปิดตาใหเ้ราเหน็ความจรงิในพระค าของพระองค ์

คณุลกัษณะของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

คุณเคยอ่านพระคมัภรีโ์ดยทีไ่มเ่ขา้ใจไหม ... ผมจะไมม่วีนัลมืชายผูห้นึ่งทีอ่่านไม่ออกเขยีนไมไ่ด ้เขาชื่อบราเธอรเ์มช ผมรกัชายผูน้ี้ เขารูจ้กัพระเจา้ด ีเขา

ขอใหค้นอืน่อ่านพระคมัภรีใ์หเ้ขาฟงั แลว้เขาก็ครุ่นคิด ... พอผมเจอเขาคร ัง้ต่อไป เขาก็มสีหีนา้ชื่นบาน เขาจะบอกวา่ "รูไ้หม ผมไมค่่อยเขา้ใจพระคมัภรี์

ขอ้นี้ แต่ผมอธิษฐานขอพระองคช่์วยใหผ้มเขา้ใจ" เขาไมเ่ครื่องมอืเหมอืนทีเ่รามอียู่ตอนนี้ เขาหาความหมายค าต่างๆไม่ได ้ส  าหรบัเขาก็เหมอืนกบัวา่เป็น

อกีภาษาหนึ่ง แต่ผมทึง่ใจวา่พระเจา้ใหเ้กยีรติพระค าของพระองคม์ากเทา่ใด พระวญิญาณบรสุิทธิ์สอนทุกสิง่แก่เราจรงิๆ แลว้เขา (บราเธอรเ์มช) ก็มคีวาม

เขา้ใจในพระค าอย่างน่าทึง่ทเีดยีว ไมใ่ช่เพราะวา่เขาปราดเปรื่องหรอก แต่เป็นเพราะพระวญิญาณบริสุทธิ์สอนเขา  

หยบิยกมาจากเรือ่ง "The Nature of Jesus" โดย เกลย ์เออรว์นิ 

นอกจากนี้พระวญิญาณบรสุิทธิ์ยงัมอบผลจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ใหแ้ก่เรา เปาโลเขยีนไวว้า่  

1 โครินธ ์12:4-11 ของประทานนัน้มต่ีางๆกนั แต่มพีระวญิญาณองคเ์ดยีวกนั งานรบัใชม้ต่ีางๆกนั แต่มอีงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีวกนั กจิกรรมมี

ต่างๆกนั แต่มพีระเจา้องคเ์ดยีวกนัทีท่รงกระท าสารพดัในทกุคน  

การส าแดงของพระวญิญาณนัน้มแีก่ทกุคนเพือ่ประโยชนร่์วมกนั ดว้ยพระวญิญาณทรงโปรดใหค้นหนึ่งมถีอ้ยค าประกอบดว้ยสตปิญัญา และใหอ้กีคน

หนึ่งมถีอ้ยค าประกอบดว้ยความรู ้แต่เป็นโดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวกนั และใหอ้กีคนหนึ่งมคีวามศรทัธา แต่เป็นโดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวกนั และให ้

อกีคนหนึ่งมคีวามสามารถรกัษาคนป่วยได ้แต่เป็นโดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวกนั และใหอ้กีคนหนึ่งท  าการอศัจรรยต่์างๆ และใหอ้กีคนหนึ่งพยากรณไ์ด ้

และใหอ้กีคนหนึ่งรูจ้กัสงัเกตวญิญาณต่างๆ และใหอ้กีคนหนึ่งพูดภาษาต่างๆ และใหอ้กีคนหนึ่งแปลภาษานัน้ๆได ้สิง่สารพดัเหลา่นี้ พระวิญญาณองค์

เดยีวกนัทรงบนัดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทยัพระองค ์ 

ต่อไปนี้เป็นรายละเอยีดบางส่วนเกี่ยวกบัผลจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ แต่ขอ้ส  าคญัทีค่วรระลกึไวก้็คือ เมือ่คุณหรอืผูอ้ืน่ไดร้บัพรสวรรคน่์าอศัจรรยอ์ย่าง

ใดอย่างหนึ่ง คุณก็ใชพ้รสวรรคด์งักลา่วเพือ่สกัขพียานถงึพระเยซู เพือ่ยกย่องและป่าวประกาศถงึความยิง่ใหญ่ของพระองคเ์ทา่นัน้ ใน ยอหน์ 15:26 พระ

เยซูบอกกบัสาวกของพระองคว์า่ “เมือ่พระองคผู์ป้ลอบใจทีเ่ราจะสง่มาจากพระบดิา มาหาทา่นท ัง้หลาย คือพระวญิญาณแห่งความจรงิ ผูท้รงมาจากพระ

บดิานัน้ไดเ้สดจ็มาแลว้ พระองคน์ัน้จะทรงเป็นพยานถงึเรา” 

พรสวรรคด์งักลา่วควรจะช่วยใหผู้อ้ืน่เลง็เหน็พระเยซูในตวัคุณ พรสวรรคเ์หลา่นี้ไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่ดงึดูดผูอ้ืน่มาหาคุณ แต่เพือ่ดงึดูดใหผู้อ้ืน่และคุณใกลช้ดิ

กบัพระเยซู 

1) ของก านลัคือความศรทัธาทีไ่มม่สีิง่ใดหยดุย ัง้ได ้

"ถา้หากเจา้มศีรทัธาเทา่เมลด็พนัธุผ์กักาด" พระเยซูกลา่วกบัศิษยข์องพระองค ์"เจา้จะบอกภูเขาวา่ จงไปแห่งนัน้แห่งนี้ แลว้จะเป็นเช่นนัน้ ไมม่สีิง่ใดที่

เป็นไปไมไ่ดส้  าหรบัเจา้"
4
 เมลด็พนัธุผ์กักาดเป็นหนึ่งในเมลด็ทีเ่ลก็ทีสุ่ด กลา่วคือ พระเยซูบอกวา่ไมจ่  าเป็นตอ้งมศีรทัธามากนกัถงึจะเคลือ่นภูเขา แต่ตอ้ง

น าศรทัธานอ้ยนิดนัน้มาใชเ้พือ่ใหเ้ตบิโต  

                                                           
4

  มัทธิว 17:20 
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เมือ่คุณรบัพระเยซูไวใ้นชวีติ คุณก็ไดร้บัศรทัธาสว่นหนึ่ง แลว้ศรทัธานัน้จะเตบิโตทกุครัง้ทีคุ่ณอ่าน ซมึซบั และท าตามพระค าของพระเจา้ แต่หากคุณ

ตอ้งการศรทัธามากกวา่นัน้ คุณก็ตอ้งอธิษฐานขอของก านลัดงักลา่วจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เมือ่ศรทัธานัน้เจรญิงอกงาม คุณจะมคีวามม ัน่ใจมากขึ้นที่

จะใชศ้รทัธาเลก็นอ้ยเพือ่ท  าการยิ่งใหญ่  

ศรทัธาคือการเชื่อในสิง่ทีเ่รามองไมเ่หน็  

หรอืเหมอืนกบัทีช่ายผูห้นึ่งกลา่ววา่  

แมว้า่คุณจะมศีรทัธานอ้ยมากในพื้นน า้แขง็หนาๆ 

พื้นน า้แขง็นัน้ก็ยงัพยุงคุณไว ้แต่ถงึแมว้า่คุณจะ

มศีรทัธาเหลอืลน้ในพื้นน า้แขง็เปราะบาง คุณอาจ

จมน า้ก็เป็นได ้ขอ้ส  าคญัจรงิๆไมใ่ช่วา่คุณมี

ศรทัธามากนอ้ยสกัแค่ไหน ศรทัธานัน้อาจจะ

เลก็นอ้ยเทา่เมลด็พนัธุผ์กักาด แต่คุณจะตอ้ง

ทุม่เทศรทัธาใหก้บัสิง่ทีค่งทนยัง่ยนื — ลนิ แอน

เดอรส์นั 

 

สิง่ทีค่งทนยัง่ยนืก็คือ พระเยซู 

พลงัสมัผสั 

ในลูกา บทที ่8 จากพระคมัภรี ์กลา่ววา่วนัหนึ่งพระเยซูก าลงัเดนิไปทีบ่า้นชายผูซ้ึง่ลูกสาวป่วยหนกั ระหวา่งทางมฝูีงชนตดิตามพระองคแ์น่นขนดัเช่นเคย 

ทา่มกลางฝูงชนมหีญิงคนหนึ่งมอีาการตกเลอืดเรื้อรงัมาเป็นเวลา 12 ปี ตลอดเวลาทีป่่วยเธอไปหาหมอหลายต่อหลายคน แต่ไมม่ใีครรกัษาใหห้ายไดเ้ลย 

เธอจ่ายเงนิค่ารกัษาจนหมดเนื้อหมดตวั หน าซ  า้ตอ้งทนทุกขท์รมานจากวธิีบ  าบดัรกัษานานบัประการ ทวา่เธอยงัคงมอีาการตกเลอืดอยู่ 

ในสภาพทีห่มดหนทาง หญงิผูน้ ัน้นึกในใจวา่ ถา้ฉนัเพยีงไดส้มัผสัพระเยซู ฉนัรูว้า่ฉนัจะหาย! 

พอเธอเหน็พระเยซูเดนิมาแต่ไกล เธอจงึเริ่มเบยีดฝูงชนเขา้ไปหาพระองคอ์ย่างกระเสอืกระสน ไมใ่ช่เรื่องงา่ยทีจ่ะฝ่าฝูงชนแออดั ซึง่ต่างก็พยายามเขา้ให ้

ถงึตวัพระเยซู แต่ความคิดนัน้เป็นแรงกระตุน้เธอ เธอตอ้งสมัผสัพระองคใ์หไ้ด ้แมเ้พยีงชายเสื้อคลมุ! 

ผลทีสุ่ดเธอเขา้ไปอยู่ในระยะทีม่อืเอื้อมถงึ เธอยืน่มอืสุดแขนไปแตะเสื้อคลมุของพระองคด์ว้ยปลายนิ้วมอื ทนัททีีเ่ธอไดส้มัผสัพระองคเ์ลอืดก็หยุดไหล 

ความรูส้กึถงึการมสุีขภาพสมบูรณ์ และความสุขแผ่ซา่นไปท ัว่ร่างของเธอ เธอทราบวา่ในทีสุ่ดเธอก็หายเป็นปกต ิหลงัจากทีต่อ้งทนทรมานเพราะความ

เจบ็ปวดมาเป็นเวลาหลายปี! 

พระเยซูหยุดอยู่ครู่หนึ่ง พระองครู์ส้กึวา่พลงัอ านาจการรกัษาไดอ้อกไปจากร่างพระองค ์พระองคห์นัมาถามฝูงชนวา่ “ใครแตะเรา”  

พวกสาวกมองหนา้พระองคด์ว้ยความประหลาดใจ กลา่วตอบวา่ “พระองคท์รงถามวา่ใครแตะพระองคห์รอื ในเมือ่ฝูงชนมากมายเบยีดเสยีดกนัอยู่อย่าง

นี้”  

แต่พระเยซูทราบแลว้วา่ใครแตะพระองค ์พระองคห์นัไปมองหนา้หญงิผูน้ ัน้ซึง่มสีหีนา้ประหลาดใจ  
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เธอยงัคงส ัน่เทิ้มเพราะตระหนกัวา่เกดิอะไรขึ้นกบัเธอ เธอหมอบลงแทบเทา้พระองคแ์ละเลา่เรื่องราวทีเ่กดิขึ้นกบัเธอ พระองคก์ลา่วกบัเธอดว้ยความรกั

และอ่อนโยน ดุจบดิาพูดกบับตุรว่า “ลูกเอย๋ ศรทัธาของเจา้ช่วยใหเ้จา้หายโรคแลว้ ขอใหเ้ป็นสุขและหายจากโรคเถดิ” พระเยซูประกาศใหฝู้งชนเขา้ใจ

อย่างชดัเจนวา่ การสมัผสัชายเสื้อของพระองค ์ไมไ่ดช่้วยรกัษาหญงิคนนัน้ แต่เป็นเพราะศรทัธาทีเ่ธอมต่ีางหาก  

ศรทัธานอ้ยนิดของหญงิผูน้ ัน้สง่ผลออกมาเป็นการกระท า และผลลพัธก์็กอ้งไปท ัว่ยุคสมยั ในขอ้ความทีว่า่ “ศรทัธาของเจา้ช่วยใหเ้จา้หายโรค!” (จุดพลงั 

ชดุที ่1 ฉบบัที ่7) 

คนธรรมดาสามญัจ านวนมากไดร้บัของก านลัคือความศรทัธา และท าการยิง่ใหญ่เพือ่พระเจา้ นี่ไมไ่ดเ้กดิขึ้นกบัวรีบรุุษชายหญงิซึง่เป็นทีรู่จ้กัเทา่นัน้ คุณ

เองก็มศีรทัธาส าหรบัสิง่งา่ยๆ รวมท ัง้สิง่ทีดู่ราวกบัเป็นไปไมไ่ดใ้นชวีติ ถา้หากคุณเชื่อวา่ของก านลัดงักลา่วมไีวใ้หคุ้ณ เมือ่คุณเอื้อมออกไปรบัของก านลันี้

แลว้ ขอใหห้ม ัน่สงวนรกัษา และหลอ่เลี้ยงใหเ้ตบิโต ดว้ยการหม ัน่ศึกษาและท าตามพระค าของพระเจา้  

นอกจากนี้คุณเสรมิสรา้งศรทัธาได ้ดว้ยการอ่านเรื่องราวของชายหญิงผูผ้่านบททดสอบ และพสูิจนใ์หเ้หน็ความศรทัธาของเขา เรื่องเลา่เหลา่นี้จะแสดงให ้

เหน็วา่เมือ่มศีรทัธา อะไรก็เกดิขึ้นไดอ้ย่างไมม่ขีอบเขตจ ากดั คุณเองก็รบัของก านลันี้ไวไ้ด ้โดยน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชนเ์พือ่เพิม่พูนชวีติของคุณและผูอ้ืน่  

2) ของก านลัทีม่องไมเ่หน็ดว้ยตาเปลา่ คือ สติปญัญา ความรู ้และวจิารณญาณ 

สตปิญัญาในทีน่ี้หมายถงึการรูจ้กัใชค้วามรูท้ีพ่ระเจา้มอบแก่คุณ คือการรูจ้กัตดัสนิอย่างถกูตอ้งเหมาะสม ถงึสิง่ทีเ่กดิขึ้นในชวีติของคุณ โดยการปรบัใช ้

พระค าของพระเจา้ ซึง่เป็นแหลง่เชาวนป์ญัญาทีแ่ทจ้ริง  

ของก านลัทางวญิญาณเหนือล  า้กว่าการมคีวามรูเ้ทา่นัน้ ราวกบัการไดเ้หน็ความคิดจติใจของพระเจา้แวบหนึ่ง คุณจะทราบสิง่ทีคุ่ณคงไม่ทราบดว้ยวธิีอืน่ 

เพราะพระเจา้แสดงใหคุ้ณเหน็ ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์  

วจิารณญาณคือการมจีติส านึกและการพจิารณา ในทีน่ี้หมายถงึการเขา้ใจเจตนารมณแ์ละจดุประสงคข์องสิง่ทีผู่อ้ืน่กระท าหรอืบอกกลา่ว 

ของก านลัสามประการนี้ เรยีกวา่ของก านลัทีม่องไมเ่หน็ดว้ยตาเปลา่ เพราะคุณไมส่ามารถแตะตอ้งไดด้ว้ยประสาทสมัผสัท ัง้หา้ แต่ของก านลัเหลา่นี้จะช่วย

ใหคุ้ณตดัสนิใจอย่างถกูตอ้ง และช่วยใหค้วามสมัพนัธด์ขีึ้น ระหวา่งเพือ่นมติร ครอบครวั และผูร่้วมงาน 

ยากอบ 3:17 แต่ปญัญาจากเบื้องบนนัน้บรสุิทธิ์เป็นประการแรก แลว้จงึเป็นความสงบสุข สุภาพและวา่งา่ย เป่ียมดว้ยความเมตตาและผลอนัด ีไมม่คีวาม

ล  าเอยีง ไมห่นา้ซือ่ใจคด  

1 โครินธ ์2:4-7 ค าพูดและค าเทศนาของขา้พเจา้ ไม่ใช่ค าทีเ่กลี้ยกลอ่มดว้ยสตปิญัญาของมนุษย ์แต่เป็นค าซึง่ไดแ้สดงพระวญิญาณและพลงัอ านาจ เพือ่

ความเชื่อของทา่นจะไมไ่ดอ้าศยัสตปิญัญาของมนุษย ์แต่อาศยัพลงัของพระเจา้ เรากลา่วถงึเรื่องปญัญาในหมูค่นทีเ่ป็นผูใ้หญ่แลว้ก็จริง แต่มใิช่เรื่อง

ปญัญาของโลกนี้ หรอืเรื่องปญัญาของอ านาจครอบครองในโลกนี้ ซึง่จะเสือ่มสูญ แต่เรากลา่วถงึเรื่องปญัญาของพระเจา้ซึง่เป็นขอ้ลกึลบั คือปญัญาซึง่ทรง

ซอ่นไวน้ ัน้ ซึง่พระเจา้ทรงก าหนดไวก่้อนสรา้งโลกใหเ้ป็นสงา่ราศีแก่เรา 

3) ของก านลัดา้นการรบัค าพยากรณที์ม่อบแนวทาง 

พระเยซูชื่นชอบทีจ่ะพูดคุยกบัเรา วธิีหนึ่งทีพ่ระองคพ์ูดคุยกบัเรา คือผ่านค าพยากรณ ์คุณรบัข่าวสารจากพระองคไ์ดโ้ดยตรง พระองคจ์ะมอบความรกั 

ก าลงัใจ การปลอบโยน ขอ้แนะน าและค าปรกึษา ค าพยากรณส์่วนมากจะเป็นข่าวสารทีคุ่ณไดย้นิไดฟ้งัในหวัคิด แต่บางคร ัง้ก็รบัค าพยากรณโ์ดยตรง จาก

ความฝนัและนิมติหมาย 
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โยเอล 2:28 ต่อมาภายหลงัจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะทุม่เทพระวญิญาณลงมาเหนือคนท ัง้ปวง บตุรชายบุตรสาวของเจา้จะพยากรณ์ คนชราจะฝนั และคน

หนุ่มจะเหน็นิมติ 

ของก านลัดา้นการรบัค าพยากรณ์มคีวามส าคญัและเป็นประโยชนม์าก ซึง่จะมสีว่นช่วยคุณอย่างมากในหลายๆดา้น นอกจากนี้ค าพยากรณจ์ะคลอ้งจอง

กบัของก านลัอืน่ๆ จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เพราะช่วยเสรมิสรา้งศรทัธา
5
 ท ัง้ยงัหนุนน าของก านลัดา้นเชาวนป์ญัญา ความรู ้และวจิารณญาณ  

พระเยซูบอกกลา่วทกุเวลา ทกุหนทกุแหง่ ถา้คุณเชื่อ! 

แนวทางจากค าพยากรณ์ 

เพือ่นบณัฑติชาวเยอรมนัของผมชื่อ วูฟกงั ซมิซนั เมือ่ไมน่านมานี้ เขาเผชญิกบัสถานการณ์ทีท่  าใหเ้ขาตอ้งปลอ่ยวางความปราดเปรื่อง และไวว้างใจพระ

เจา้เหมอืนกบัเดก็ๆ เขามหีมายก าหนดการทีจ่ะกลา่วค าบรรยายใหก้บัผูน้ าของโบสถใ์นกรุงไคโร ในเวลา 17:45 น. เพือ่นพาเขาขึ้นแทก็ซีต่อน 17:00 น. 

แลว้เอาทีอ่ยู่ใหค้นขบัดู จากนัน้เอากระดาษใสก่ระเป๋าตวัเอง แลว้บอกลา  

ครึ่งช ัว่โมงต่อมา แทก็ซีจ่อดรถ เป็นบา้นเลขทีผ่ดิ! แลว้วูฟกงัไมรู่ด้ว้ยซ า้วา่บา้นเลขทีท่ีถ่กูตอ้งตัง้อยู่ทีไ่หน นอกจากนัน้เขาก็พูดภาษาอาราบกิแทบไมไ่ด ้

เลย เขานบัหนึ่งถงึสบิได ้เขารูค้ าวา่ซา้ย ขวา และตรงไป ก็เทา่นัน้แหละ เขาอธิษฐานขอความช่วยเหลอืส ัน้ และพระเจา้ตอบทนัทวีา่ "กลา่วค าพยากรณใ์ห ้

คนขบัฟงั!"  

"พระองค ์เออ้... ผมอยู่นิกายลูเธอรแ์รน” เขาอ า้อึ้งในภาษาเยอรมนัซึง่เป็นภาษาของเขาเอง “ผมไมรู่ด้ว้ยซ า้วา่ตอ้งไปทางไหน"  

"กลา่วค าพยากรณ!์" พระองคบ์อกอกีครัง้  

 

เหลอืเวลาเพยีง 15 นาท ีวูฟกงัจงึเชื่อฟงัพระองค ์

และรอ้งบอกคนขบั "Alatuhl! (ตรงไป) "El 

shemahl!" (เลี้ยวซา้ย) … " El Yameen!" (เลี้ยว

ขวา) ทกุถนน ทกุซอกซอย เขาตอ้งตดัสนิใจ เขา

พยายามรบัฟงัพระวญิญาณบอกทางให ้ขณะที่

แทก็ซีซ่ิง่ไปตามถนนทีแ่ออดัของกรุงไคโร 

ทา่มกลางอากาศอบอา้วในอยีปีต ์เขายงัใชท้างลดัที่

เฉพาะคนขบัมอือาชพีถงึจะรูจ้กั นี่เป็นบทพสูิจน์

ความเร็วสูงของขอ้ความใน อสิยาห ์30:21 ทีก่ลา่ว

วา่ “เมือ่เจา้หนัไปทางขวาหรอืหนัไปทางซา้ย หูของ

เจา้จะไดย้นิถอ้ยค าขา้งหลงัวา่ ทางนี้แหละ เดนิไป

เถดิ” 
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 โรม 10:17 
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15 นาทต่ีอมา รถแทก็ซีม่าจอดอยู่ตรงหนา้สถานทีน่ดัหมาย คนขบัแทก็ซีต่าคา้ง เพราะรูด้วีา่การเดนิทางคร ัง้นี้ เป็นความอศัจรรย ์เขาก็เลยไมย่อมรบัค่า

โดยสาร! 

คตสิอนใจของเรื่องนี้ก็คือ โลกเปลีย่นไป พระเจา้ตอ้งการพูดกบัคุณโดยตรง ในเชงิปฏบิตั ิและคุณควรเตรยีมตวัใหด้ ีเพือ่เรยีนรูท้ีจ่ะรบัฟงัพระองค ์

หยบิยกมาจากเรือ่ง Megashift: Igniting Spiritual Power 

โดย เจมส ์รทัซ ์(เอม็พาวเวอรเ์พรส ค.ศ.2005) 

4) ของก านลัน่าทึ่งดา้นการรกัษาและมหศัจรรย ์

“มคีนเชื่อทีไ่หน หมายส าคญัเหลา่นี้จะบงัเกดิขึ้นทีน่ ัน้ โดยนามของเรา เขาจะวางมอืบนคนไขค้นป่วย แลว้คนเหลา่นัน้จะหาย”
6
 “การอธิษฐานดว้ยความ

ศรทัธาจะช่วยใหผู้ป่้วยรอดชวีติ และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะโปรดใหเ้ขาหายโรค ถา้เขาไดก้ระท าบาป ก็จะโปรดอภยัใหแ้ก่เขา”
 
ดงันัน้ก็ “อธิษฐานเพือ่กนัและ

กนั เพือ่ทา่นจะไดห้ายโรค ค าอธิษฐานดว้ยใจแรงกลา้อย่างเอาจริงเอาจงัของผูช้อบธรรมนัน้มพีลงัมาก ท าใหเ้กดิผล”
7
 นี่ไมใ่ช่เพยีงถอ้ยค าสละสลวยที่

กลา่วโดยบรุุษผูย้ิง่ใหญ่ แต่เป็นค าสญัญาทีพ่ระเยซูมอบใหเ้ราน ามาเอ่ยอา้งและใชด้ว้ยศรทัธา 

เราอาจจะรูส้กึไมค่่อยแน่ใจวา่สิง่ทีง่า่ยดายเหมอืนการอธิษฐานเผือ่บางคนนัน้จะสง่ผล แต่พระวญิญาณบรสุิทธิ์มอบความอาจหาญใหเ้อ่ยอา้งค าสญัญา

เหลา่นี้ และเชื่อวา่เป็นจรงิ 

ผูค้นคิดวา่มพีระเยซูเทา่นัน้ทีท่  ามหศัจรรยไ์ด ้หรอืคิดวา่เป็นสิง่ทีเ่กิดขึ้นแค่ในอดตีกาล แต่พระเยซูยงัคงท ามหศัจรรยส์  าหรบัคนของพระองค ์และท าผ่าน

คนของพระองค ์บางคร ัง้มหศัจรรยด์งักลา่วเกดิขึ้นกบัผูท้ีไ่ม่ค่อยรูจ้กัพระเยซูดนีกั แต่พระองคก็์ใหเ้ป็นเช่นนัน้ เพือ่ผูท้ีเ่หน็มหศัจรรยจ์ะไดเ้ชื่อในความ

รกัทีพ่ระองคม์ต่ีอเขา 

ค าวา่มหศัจรรยใ์นภาษาองักฤษมาจากค าลาตนิวา่ mirari ซึง่แปลวา่อศัจรรยใ์จ มหศัจรรยเ์รยีกความสนใจของผูค้น บอ่ยครัง้พระเยซูบนัดาลใหเ้กดิ

มหศัจรรยเ์พือ่ดงึดูดความสนใจใหผู้ค้นรบัข่าวสารทีพ่ระองคต์อ้งการมอบแก่เขา 

มีเวลาพอท่ีจะมอบข่าวสาร 

เดก็หญงิยปิซวียั 12 ปีคนหนึ่งเสยีชวีติในอารเ์จนตนิา เธอเป็นครสิเตยีนมาไดส้องสามเดอืน แต่ชมุชนยปิซทีีม่คีวามสมัพนัธเ์หนียวแน่นไม่ยอมรบัค า

พยานของเธอ  

ตอนเชา้มดืทา่มกลางงานศพของเธอ เธอลกุขึ้นมาจากหบีศพ ท าใหผู้ท้ีม่างานศพพากนัดอีกดใีจ เตน้ร า และเริ่มเอาเครื่องประดบัต่างๆ ของงานศพลงมา 
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  มาระโก 16:17-18 

7
  ยากอบ 5:15-16 
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"อย่าเพิง่เอาของลงมา" เดก็หญงิกลา่ว "พระเยซู

ใหฉ้นักลบัมาบอกคุณวา่พระองคร์กัคุณ คุณ

ตอ้งรบัพระเยซูไว ้ถา้หากคุณอยากมคีวามรอด 

นัน่คือเหตผุลทีฉ่นักลบัมา ตอนสบิโมงเชา้พระ

เยซูจะพาฉนักลบัไป ดงันัน้อย่าเพิง่เอาของลง

มา"  

ตอน 10 โมงพระเยซูมาพาเธอกลบัไปบา้นใน

สวรรค ์เพือ่นๆ ชาวยปิซพีากนัรบัความรอด 

หยบิยกมาจาก: Megashift: Igniting 

Spiritual Power,  

โดย เจมส ์รทัซ ์

 

5) ของก านลัแสนวเิศษในการพูดภาษาต่างๆ และการแปลภาษาต่างๆ 

เปาโลกลา่วถงึของก านลัในการพูดภาษาต่างๆ วา่เป็น "ภาษามนุษยแ์ละภาษาทูตสวรรค"์
8
 บางคร ัง้ภาษาดงักลา่วก็เป็นภาษามนุษย ์อย่างเช่นวนัเพนเท

คอสต ์เมือ่สาวกของพระเยซูป่าวประกาศแก่ชาวต่างชาตดิว้ยภาษาทีเ่ขาไมเ่คยเรยีนรูม้าก่อน
9
 สว่นใหญ่แลว้ภาษาต่างๆมไีวเ้พือ่มอบก าลงัใจใหแ้ก่คุณเอง 

แมว้า่คุณไมเ่ขา้ใจถอ้ยค าทีก่ลา่วออกมา แต่การสรรเสริญพระเจา้ดว้ยภาษาต่างๆ จะช่วยยกชูจติใจของคุณ 

1 โครินธ ์14:4 ฝ่ายคนทีพู่ดภาษาต่างๆนัน้ก็ท  าใหต้นเองเจรญิ 

พระเจา้เขา้ใจภาษาต่างๆไดด้ ีพระองคจ์ะมอบค าแปลใหแ้ก่คุณ ถา้หากคุณขอ และนัน่เป็นสิง่ทีคุ่ณควรจะเขา้ใจ 

ของก านลัในการแปลภาษาต่างๆ ก็เทยีบเทา่ของก านลัดา้นการรบัค าพยากรณ ์แต่แตกต่างกนัตรงทีว่า่ ขา่วสารจากพระเจา้เป็นภาษาทีพู่ดไมเ่ป็นมาก่อน 

ภาษาต่างๆ และการแปลภาษาดงักลา่ว เป็นวธิีรบัฟงัพระเยซูทีช่่วยยกชูใจอย่างแสนวเิศษ 

ทนีี้คุณก็ทราบแลว้! นัน่เป็นของก านลับางประการทีพ่ระวญิญาณบรสุิทธิ์มอบแก่เราได ้พระเยซูทราบวา่คุณตอ้งการและรบัประโยชนจ์ากของก านลัใดมาก

ทีสุ่ด แต่สิง่ทีส่  าคญัยิง่กวา่ของก านลัก็คือ การประยุกตใ์ชเ้มือ่ไดม้าแลว้ ยกตวัอย่างเช่น ถา้หากคุณมขีองก านลัดา้นรบัค าพยากรณ ์แต่แทนทีจ่ะน าไปใช ้

เพือ่ใหก้ าลงัใจผูอ้ืน่ หรอืรบัแนวทางทีช่ดัเจนจากพระองค ์คุณพยายามใชเ้พือ่ท  าสิง่ทีคุ่ณตอ้งการท า (เช่นการบอกคุณพอ่คุณแมว่า่คุณไดร้บัค าพยากรณ์

วา่คุณควรท าบางสิง่ ในเมือ่จรงิๆแลว้ คุณไมไ่ดใ้ชเ้วลาถามพระองคถ์งึเรื่องดงักลา่ว) ในทีสุ่ดคุณจะไมเ่พยีงแต่ก่อผลเสยีใหต้วัเอง (โดยทีค่่อยๆหมด

ความไวว้างใจและศรทัธาในของก านลัของคณุ) แต่ก่อผลเสยีใหผู้อ้ืน่ดว้ย (เมือ่เขาหมดความศรทัธาในตวัคุณและของก านลัของคุณ) 
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  1 โครินธ์ 13:1 

9
  กิจการ 2:1-11 
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อกีประการหนึ่ง บางคร ัง้เราขอของก านลัจากพระเยซู แลว้พระองคม์อบใหแ้ก่เรา แต่

ของก านลันัน้จะไมเ่กดิประโยชน ์จนกวา่เราจะน าไปใช ้ถา้หากคุณไดร้บั iPod เป็น

ของขวญั แต่คุณเอาไปเก็บไวใ้นลิ้นชกั คุณคงไมไ่ดร้บัประโยชนม์ากนกั การทีจ่ะไดร้บั

ประโยชนต่์างๆจาก iPod นัน้ คุณตอ้งดาวนโ์หลด iTunes เชื่อมต่อกนั กอ๊ปป้ีไฟลท์ี่

คุณตอ้งการฟงั แลว้กดปุ่มเลน่ ถา้หากเป็นคร ัง้แรกทีคุ่ณใชง้าน iPod อาจจะเป็นเรื่อง

ยากหรอืซบัซอ้น แต่ยิ่งใชง้านเทา่ไร คุณก็จะยิง่ทราบเกี่ยวกบัลกัษณะพเิศษทีใ่ชไ้ด ้

แลว้คุณจะยิ่งสนุกกบัการใช ้ศรทัธาก็เหมอืนกนั เมือ่เรารบัพระเยซูเขา้มาในใจ เราก็

ไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์สว่นหนึ่ง แต่ยงัมอีะไรอกีมากมาย พระเยซูมอบโอกาสให ้

คุณรบัการเจมิดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 

กจิการ 19:1-6 ต่อมาขณะทีเ่ปาโลยงัอยู่ในเมอืงโครนิธน์ ัน้ เปาโลไดไ้ปตามแวน่แควน้

ฝ่ายเหนือ แลว้มายงัเมอืงเอเฟซสั และพบสาวกบางคน จงึถามเขาวา่ "ตัง้แต่ทา่นเชื่อ

นัน้ ทา่นไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืเปลา่" เขาตอบเปาโลวา่ "เปลา่ เรื่องพระวญิญาณบรสุิทธิ์น ัน้เราก็ยงัไมเ่คยไดย้นิเลย" เปาโลจงึถามเขาวา่ "ถา้

อย่างนัน้ทา่นไดร้บับพัตศิมาอนัใดเลา่" เขาตอบวา่ "บพัตศิมาของยอหน์" เปาโลจงึวา่ "ยอหน์ใหร้บับพัตศิมาส าแดงถงึการกลบัใจใหมก่็จรงิ แลว้บอกคน

ท ัง้ปวงใหเ้ชื่อในพระองคผู์จ้ะเสดจ็มาภายหลงั คือพระเยซูครสิต"์ เมือ่เขาไดย้นิอย่างนัน้ เขาจงึรบับพัติศมาในพระนามของพระเยซูเจา้ เมือ่เปาโลได ้

วางมอืบนเขาแลว้ พระวญิญาณบริสุทธิ์ก็เสดจ็ลงมาบนเขา เขาจงึพูดภาษาต่างๆและไดพ้ยากรณด์ว้ย 

ถา้หากคุณตอ้งการใหพ้ระวญิญาณเขา้มาสูช่วีติของคุณ คุณเพยีงแต่ขอ งา่ยดายมาก! คุณซื้อหาหรอืท าอะไรเพือ่แลกเปลีย่นไมไ่ด ้เช่นเดยีวกบัความรอด 

เพราะเป็นของก านลั คุณตอ้งอธิษฐานขอ และรบัไว ้โดยอธิษฐานตามนี้วา่: 

พระเยซูทีร่กั ฉนัทราบวา่ฉนัตอ้งการความรกัและพลงัอ านาจของพระองคใ์นชีวติ โปรดเจมิฉนัดว้ยพระวญิญาณบริสทุธิ ์โปรดมอบของก านลัจากพระ

วญิญาณทีพ่ระองคท์ราบวา่ส  าคญั ขอใหฉ้นัน าไปใชเ้พือ่มอบความรกัใหแ้ก่ผูอ้ืน่ และเป็นพยานถงึความรกัของพระองค ์ขอบคณุส าหรบัพระวญิญาณ

บริสทุธิ ์ผูซ้ึง่ช่วยใหฉ้นัใกลช้ิดกบัพระองคม์ากขึ้นต่อไป เพือ่จะไดเ้ขา้ใจพระค าของพระองคดี์ขึ้น และน ามาถอืปฏบิตัิในชีวติฉนั ฉนัทูลขอในนามของพระ

เยซู 


