แก่
น04
แท้ 4: ของก านัลจากพระเยซู
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ของกานัลจากพระเยซู
ลองนึกดูซวิ า่ เหล่าสาวกคงรูส้ กึ เช่นไร เมือ่ พระเยซูบอกเขาว่าอีกไม่นานนักพระองค์ตอ้ งจากเขาเพือ่ กลับไปหาพระบิดา พวกเขาได้ใช้ชวี ติ กับพระเยซูเป็ น
เวลา 3 ปี เขาใกล ้ชิดพระองค์จากประสบการณ์ต่างๆ ทีม่ รี ่วมกับพระองค์ พระองค์ไม่ใช่เพียงอาจารย์และผูน้ าของเขา พระองค์เป็ นเพือ่ นของเขาด้วย ชีวติ
ของเขาไม่เพียงแต่มคี วามสุขและความหมายมากกว่าแต่ก่อน ทว่าพระองค์เปลีย่ นชีวติ ผูค้ นมากมายรอบข้างเขาด้วย พระเยซูทราบว่าพวกสาวกคงท้อใจ
เมือ่ ได้ยนิ ว่าพระองค์จะจากเขาไป เพราะเขาหันมาพึง่ พาการทีม่ พี ระองค์อยู่กบั เขาในร่างมนุษย์
ก่อนทีพ่ ระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขน และฟื้ นคืนชีพ พระเยซูมอบกาลังใจแก่อคั รสาวกของพระองค์ โดยกล่าวว่า:
ยอห์น 14:26 พระองค์ผูป้ ลอบใจนัน้ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูซ้ ง่ึ พระบิดาจะส่งมาในนามของเรา พระองค์นนั้ จะทรงสอนท่านทุกสิง่ และจะให้ทา่ นระลึก
ถึงทุกสิง่ ทีเ่ ราได้กล่าวแก่ทา่ น
พระองค์อยากให้พวกสาวกทราบว่าถึงแม้พระองค์จะไม่อยู่กบั เขาในทางร่างกาย แต่พระองค์ยงั อยู่กบั เขาในวิญญาณ พระองค์ไม่เพียงอยู่กบั เขา แต่สถิต
อยู่ในจิตใจของเขาด้วย พระองค์ทราบว่าพวกสาวกต้องการแนวทางจากพระเจ้า ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพือ่ ช่วยให้เขามีสมั พันธภาพทีใ่ กล ้ชิดกับ
พระองค์ย่งิ ขึ้น นอกจากนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพือ่ ระลึกถึงทุกสิง่ ทีพ่ ระองค์สอนเขาไว้ เมือ่ ยังอยู่กบั เขา เขาจะได้บอกเล่า
คาสอนของพระองค์กบั ผูอ้ น่ื
เป็ นการง่ายทีจ่ ะเข้าใจว่าอัครสาวกต้องได้รบั การหว่านล ้อมพอสมควร ถึงจะเชื่อว่าการทีพ่ ระองค์จากเขาไปนัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ ีจริงๆ ใน ยอห์น 16:7 พระเยซู
กล่าวกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ทา่ น คือการทีเ่ ราจากไปนัน้ ก็เพือ่ ประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผูป้ ลอบใจก็จะไม่มาหาท่าน แต่ถา้ เรา
ไปแลว้ เราก็จะส่งพระองค์มาหาท่าน”

ดังนัน้ พระเยซูไม่เพียงแต่บอกเขาว่าการทีพ่ ระองค์จะ
จากเขาไปอีกไม่นานนัน้ ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ ลวร้าย แต่พระองค์
บอกเขาด้วยว่าต้องเกิดขึ้น เพือ่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
ได้มาหาเขา พระเยซูตอ้ งการให้เขาจับจุดได้จริงๆว่าการ
ทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาเขานัน้ เป็ นเรื่องสาคัญมาก!
พระเยซูทราบว่ามีเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจรอคอยสาวกของ
พระองค์อยู่เพียบ เมือ่ เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว้
พระเจ้าจะทรงใช้สอยเขาในทางทีค่ าดไม่ถงึ พระองค์ไม่
อยากให้เขาครา่ ครวญกับการทีพ่ ระองค์จากไป เพราะ
เขามีงานต้องทา เป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะไม่เพียงแต่เปลีย่ นชีวติ
ของเขาเอง แต่จะเปลีย่ นชีวติ ผูค้ นทุกยุคทุกสมัยเลยล่ะ!
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เมือ่ พระเยซูบอกเขาว่าผูท้ เ่ี ชื่อในพระองค์จะทาการยิ่งใหญ่กว่าพระองค์เสียอีก เพราะพระองค์กลับไปหาพระบิดา1 สาวกของพระองค์คงสงสัยว่าหมายถึง
อะไรกันแน่ และจะลงเอยอย่างไร ใน ยอห์น บทที่ 16 พระองค์บอกเขาว่าพลังอานาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะบันดาลให้เขาบรรลุผลตามงาน
มอบหมายอันยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดในชีวติ ของเขา เพือ่ ปลดปล่อยดวงวิญญาณผูค้ นให้เป็ นอิสระ โดยบอกเล่าเกี่ยวกับพระเยซูผูท้ รงชีวติ ให้อภัยต่อบาปของเขา
และมอบชีวติ นิรนั ดร์แก่เขา!
หลังจากทีพ่ ระเยซูส้นิ ชีวติ และฟื้ นคืนชีพ พระองค์ปรากฏกายต่อสาวกเป็ นเวลา 40 วัน ก่อนทีจ่ ะกลับไปสูส่ วรรค์ ในช่วงเวลานัน้ พระเยซูได้มอบ
คาแนะนาทีส่ าคัญว่าเขาควรทาอะไร เมือ่ พระองค์จากไปแล ้ว พระองค์บอกให้เขารอคอยจนกว่าจะได้รบั พลังอานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก่อนลงมือ
ดาเนินงานทีพ่ ระองค์มอบหมายไว้ให้เขา เพือ่ "สร้างสาวกจากชนทุกชาติ”2
กิจการ 1:4-5, 8 เมือ่ พระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับอัครสาวก จึงกาชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้คอยรับคาสัญญาของพระบิดา คือพระองค์
กล่าวว่า "ตามทีท่ า่ นได้ยนิ จากเรา เพราะว่ายอห์นให้รบั บัพติศมาด้วยนา้ ก็จริง แต่ไม่ชา้ ไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ... ท่านจะ
ได้รบั พลัง เมือ่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสถิตอยู่กบั ท่าน และท่านจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา"
พระองค์ทราบว่าเขาจะเป็ นพยานอย่างทรงพลังยิ่งขึ้น เมือ่ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล ้ว พวกสาวกทาตามทีพ่ ระองค์บอก เขารอคอยในเยรูซาเล็ม แล้วเขาก็
ไม่ผดิ หวัง!
พระคัมภีรก์ ล่าวถึงการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คาภาษากรีก baptizo หมายความว่าถูกคลุมจนมิด หรือซึมซับเต็มตัว การรับบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิห์ มายถึงการครอบคลุม การซึมซับ และเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ต่อไปนี้เป็ นเรื่องเล่าน่าสนใจ โดย เมอร์ลนิ คาโร
เธอส์ ในหนังสือชื่อ Prison to Praise เมอร์ลนิ เล่าถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น เมือ่ เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์:
เติมเต็ม
การนมัสการระหว่างประชุมไม่เป็ นทางการ ในการถอยเพือ่ ตัง้ หลัก ที่ Camp Farthest Out ใน Morehead City ไม่เหมือนทีอ่ น่ื ๆ ทีผ่ มเคยเข้าร่วมมา
ทีน่ นั ่ ผูค้ นร้องเพลงด้วยความยินดีอย่างเปิ ดเผย เขาตบมือ และชูมอื ขึ้น ขณะทีร่ อ้ งเพลง ผมรูส้ กึ เหมือนว่าเป็ นส่วนเกิน แต่ผมทราบว่ามีความชื่นชมยินดี
ทีผ่ มเรียนรูไ้ ด้ บางคนบอกให้ผมไปคุยกับสตรีผูห้ นึ่งเป็ นส่วนตัว กล่าวกันว่าเธอมีพลังพิเศษ
"พระวิญญาณบริสุทธิ์ยงั ทาสิง่ ต่างๆ เช่นเดียวกัน ในชีวติ ของหลายคนในปัจจุบนั " เธอกล่าว "พระเยซูยงั คงเติมเต็มให้แก่ผูท้ ม่ี คี วามเชื่อในพระองค์ ฉัน
อยากอธิษฐานให้คุณรับการบัพติศมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์"
ผมตอบอย่างไม่ลงั เลว่า "ครับ"
เธอเอามือวางบนศีรษะผม และเริ่มอธิษฐาน ผมรอให้อะไร "เกิดขึ้น" แต่ไม่มปี รากฏการณ์ใดๆ ผมไม่รูส้ กึ อะไรเลย
ฉันจะอธิษฐานเผือ่ คุณในภาษาทีค่ ุณไม่เข้าใจ ขณะเดียวกันคุณเองก็จะพูดภาษาใหม่"
เธอวางมือบนศีรษะผมอีกครัง้ ผมไม่รูส้ กึ อะไร ไม่เห็นอะไร และไม่ได้ยนิ อะไร เมือ่ เธออธิษฐานจบ เธอถามว่าผมได้ยนิ หรือสัมผัสถ้อยคาในใจทีผ่ มไม่
เข้าใจหรือเปล่า ผมคิดอยู่ครู่หนึ่งแล ้วตระหนักว่ามีถอ้ ยคาในหัวคิดซึง่ ไม่มคี วามหมายใดๆ ต่อผมเลย ผมมันใจว่
่ าถ้อยคาแปลกๆเหล่านี้เป็ นเพียงความ
เพ้อเจ้อจากจินตนาการของตัวเอง แล้วผมก็บอกเธอเช่นนัน้
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ยอห์น 14:12

2

มัทธิว 28:19
2

"ถ้าหากคุณพูดออกมา คุณจะรูส้ กึ อับอายหรือเปล่า" เธอถาม
"แน่นอนครับ"
"แล ้วคุณยอมอับอายเพือ่ เห็นแก่พระเยซูหรือเปล่า" นัน่ ช่วยให้ผมเห็นมุมมองทีแ่ ตกต่างไปในสถานการณ์ดงั กล่าว ผมยินดีทาทุกสิง่ เพือ่ พระเยซู ผมเริ่ม
เอ่ยถ้อยคาทีเ่ ข้ามาในหัวคิดอย่างลังเล
แต่ผมยังไม่รูส้ กึ อะไรเป็ นพิเศษ
"ประสบการณ์นนั้ ยึดหลักจากศรัทธาในข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความรูส้ กึ " สตรีผูน้ นั้ กล่าว
ผมนัง่ ครุ่นคิด ผมไม่รูส้ กึ แตกต่างเลย แต่ผมแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่า ผมเงยหน้าขึ้น แล้วก็เกิดความสานึกทีน่ ่าทึง่
"ผมทราบอีกครัง้ ว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์" ผมกล่าว "ผมไม่เพียงแต่เชื่อ ผมทราบ!"
แน่นอน! พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็ นพยานถึงพระเยซูคริสต์ ตามทีพ่ ระคัมภีรก์ ล่าว ตอนนี้ผมทราบแล ้วว่าเป็ นความจริง นัน่ คือแหล่งพลังของพวกสาวก
ภายหลังเทศกาลเพนเทคอสต์ เขาไม่ได้ระลึกถึงบุรุษผูซ้ ง่ึ มีชวี ติ สิ้นชีวติ แล ้วฟื้ นคืนชีพ เขารู จ้ กั พระองค์ในช่วงเวลานัน้ เพราะพระองค์เติมเต็มเขาด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูซ้ ง่ึ มีวตั ถุประสงค์หลักในการเป็ นพยานถึงพระเยซู!
นัน่ เป็ นความจริงทีน่ ่าอัศจรรย์ใจ คือพระเยซูสถิตอยู่ในเรา และพลังอานาจของพระองค์ดาเนินงานผ่านเรา
"ขอบคุณพระเยซู" ผมลุกขึ้นยืน แล้วอะไรบางอย่างเกิดขึ้น! จู่ๆความรักก็เติมเต็มและท่วมท้นไปสู ่ทกุ คนในห้องนัน้
ผมทึง่ ใจมาก ผมเป็ นศิษยาภิบาลมาหลายปี และทางานหนัก แต่ผมไม่เคยเห็นสิง่ ต่างๆ เกิดขึ้นในชีวติ จิตใจผูค้ นในช่วงสัน้ ๆ มากเท่ากับตอนทีพ่ ระเยซูเข้า
มาสูช่ วี ติ จิตใจผม ด้วยพลังจากพระวิญญาณของพระองค์
ต่อไปนี้เป็ นพลังอานาจบางส่วนทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้แก่เรา
1) เพือ่ แบ่งปันความเชือ่ คริสเตียน
ยอดไหมล่ะ หลังจากที่ เมอร์ลนิ คาโรเทอร์ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาเรียนรูท้ จ่ี ะลืม
ตัวเอง และเอ่ยปากกล่าวสิง่ ทีพ่ ระเจ้าบอกเขาด้วยศรัทธา เขาไม่ตอ้ งคิดเลยว่าจะบอก
อะไรกับผูอ้ น่ื เมือ่ เป็ นพยาน ถ้อยคาพรัง่ พรูออกมาเอง
ใน กิจการ 1:8 พระเยซูบอกสาวกของพระองค์วา่ จะได้รบั พลังอานาจจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ซึง่ จะช่วยให้เป็ นพยาน นี่คือวัตถุประสงค์สาคัญในการรับการเจิมจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เพือ่ ช่วยให้เรามีความกล ้าและความเชื่อมันที
่ จ่ าเป็ น ในการแบ่งปัน
ข่าวสารเรื่องความรอดของพระเยซูแก่ผูอ้ น่ื

ถ้าหากคุณรูส้ กึ อายเมือ่ พูดคุยกับผูอ้ น่ื ถึงพระเยซู คุณจะดีใจเมือ่ ทราบว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์มอบความกล ้าเพือ่ เอาชนะความอาย จนคุณไม่สนใจเลยว่าผูอ้ น่ื จะคิดอย่างไร
เกี่ยวกับคุณ
3

ขอย้อนกลับไปกล่าวถึงพวกสาวก ก่อนทีเ่ ขาจะได้รบั พลังอานาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาไม่ค่อยทราบอะไรมากนัก เขาพึง่ พาพระเยซูในทางเนื้อหนัง
อย่างมาก เขาคงรูส้ กึ ขาดความสามารถทีจ่ ะทามหัศจรรย์ เช่นเดียวกับพระองค์ หรือกล่าวด้วยความเชื่อมันเหมื
่ อนกับพระองค์ แต่หลังจากทีเ่ ขารับการ
เจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขากลายเป็ นคนทีก่ ล้าหาญและมันอกมั
่ นใจ
่ เขาจึงสังสอนและป่
่
าวประกาศถึงพระเยซูคริสต์ไม่หยุด ทัง้ ในวิหารและ
3
บ้านเรือน ทุกวัน
กิจการ 4:31, 33 คนเหล่านัน้ เปี่ ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระคาของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ อัครสาวกจึงเป็ นพยานด้วยพลังใหญ่ยง่ิ ถึงการ
คืนพระชนม์ของพระเยซูเจ้า และพระคุณอันใหญ่ยง่ิ ได้อยู่กบั เขาทุกคน
2) เพือ่ รักและดูแลเอาใจใส่ผูค้ นรอบข้าง
อีกสิง่ หนึ่งทีส่ าคัญในเรื่องของเมอร์ลนิ ก็คือ หลังจากทีไ่ ด้รบั การเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขามีความรักเหลือคณาต่อผูค้ นรอบข้าง
ถ้าหากคุณเข้ากับพ่อแม่ พีน่ อ้ ง หรือเพือ่ นๆ ไม่ค่อยได้ ขอให้ระลึกไว้วา่ การรับบัพติศมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็ นการเจิมด้วยความรัก พระเจ้าเป็ น
วิญญาณแห่งความรัก
1 ยอห์น 4:8, 11 ท่านทีร่ กั ขอให้เรารักซึง่ กันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนทีร่ กั ก็บงั เกิดจากพระเจ้า และรูจ้ กั พระเจ้า ผูท้ ไ่ี ม่รกั ก็ไม่
รูจ้ กั พระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นความรัก … ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้ เราก็ควรจะรักซึง่ กันและกันด้วย
3) เพือ่ ช่วยให้เราเติมเต็มด้วยความปลาบปลื้มใจ
สัญญาณอย่างหนึ่งของผูท้ เ่ี ปี่ ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือการทีเ่ ขาปลาบปลื้ม มีความสุข และมองโลกในแง่ดี พระเยซูกล่าวว่า
กาลาเทีย 5:22 ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนัน้ ... ความปลาบปลื้มใจ
ลองนึกถึงบางสิง่ บางอย่างทีท่ าให้คุณมีความสุขมาก อาจจะเป็ นการเดินทางไปทีใ่ ดทีห่ นึ่งทีค่ ุณอยากไปเสมอมา หรือได้อปุ กรณ์บางอย่างทีต่ อ้ งการมาก
หรือไปร่วมงานเลี้ยงกับเพือ่ น หรือการได้ชมการแข่งขันกีฬาทีโ่ ปรดปราน เมือ่ สิง่ ทีส่ นุกสนานและดีเยีย่ มเกิดขึ้นกับคุณ คุณรูส้ กึ ปลาบปลื้ม!
ความปลาบปลื้มเช่นนี้เป็ นการลิ้มรสความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อแตกต่างระหว่างความปลาบปลื้มชัว่ ครู่ชวั ่ ยาม (เช่นที่
กล่าวถึงข้างต้น) กับความปลาบปลื้มทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้เรา ก็คือความปลาบปลื้มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มพี ร้อมให้เราทุกเมือ่ ไม่วา่ เราจะอยู่
ในสถานการณ์ใด ความปลาบปลื้มดังกล่าวมาจากความอุ่นใจทีว่ า่ พระเยซูรกั คุณ ไม่วา่ คุณจะประสบกับอะไรก็ตามในชีวติ พระเจ้าจะบันดาลให้ส่งผลดี
โรม 15:13 ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ทา่ นบริบูรณ์ดว้ ยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อ เพือ่ ท่านจะได้เปี่ ยมด้วยความหวังโดยพลัง
อานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพลงสดุดี 5:11 แต่ให้คนทัง้ ปวงทีว่ างใจในพระองค์นนั้ เปรมปรีด์ิ ให้เขาโห่รอ้ งด้วยความชื่นบานอยู่เสมอ เพราะพระองค์ทรงป้ องกันเขาไว้ ให้คนทีร่ กั พระ
นามของพระองค์ปลาบปลื้มในพระองค์
4) เพือ่ เสริมสร้างชีวติ การอธิษฐานของเรา
คุณเคยลาบากใจกับการบ่งบอกความในใจกับพระเจ้าหรือเปล่า คุณต้องการเข้ามาเฝ้ าพระองค์ และอธิษฐานเผือ่ บางสิง่ บางอย่างทีส่ าคัญ แต่คุณไม่ทราบ
ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี
3

กิจการ 5:42
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ในโรม 8:26 เปาโลกล่าวว่าถึงแม้เราจะไม่ทราบว่าควรอธิษฐานอย่างไร หรืออธิษฐานเพือ่ อะไร "พระวิญญาณเฝ้ าอ้อนวอนแทนเรา" นี่หมายความว่าคุณ
ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานแทนคุณ และอธิษฐานผ่านคุณได้!
5) เพือ่ มอบแนวทางให้แก่เรา
บางครัง้ ก็น่าสับสนทีเดียวว่าจะเชื่ออะไร หรือจะติดตามใครดี หลายคนจะบอกคุณว่าเขามีความจริง หรือเขาทราบว่าอะไรคือความจริง แต่คุณทราบได้
อย่างไรว่าสิง่ ทีก่ ล่าวถูกต้อง
ยอห์น 16:13 กล่าวว่า “ เมือ่ พระองค์ คือพระวิญญาณแห่งความจริงมาแล ้ว พระองค์จะนาท่านไปสูค่ วามจริงทัง้ สิ้น” ดังนัน้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรทา
อย่างไรดี คุณก็อธิษฐานขอให้พระเยซูสง่ พระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยให้คุณทราบ และแยกแยะว่าอะไรเป็ นความจริง อะไรเป็ นความเท็จ
1 โครินธ์ 2:10-13 พระวิญญาณทรงหยัง่ รูท้ กุ สิง่ แม้เป็ นความลา้ ลึกของพระเจ้า อันความคิดของมนุษย์นนั้ ไม่มผี ูใ้ ดหยัง่ รูไ้ ด้ เว้นแต่จติ วิญญาณของ
มนุษย์ผูน้ นั้ เองฉันใด พระดาริของพระเจ้าก็ไม่มใี ครหยัง่ รูไ้ ด้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนัน้
บัดนี้เราจึงไม่ได้รบั วิญญาณของโลก แต่ได้รบั พระวิญญาณซึง่ มาจากพระเจ้า เพือ่ เราจะได้รูถ้ งึ สิง่ ต่างๆทีพ่ ระเจ้าโปรดประทานแก่เรา คือสิง่ เหล่านัน้ ทีเ่ รา
ได้กล่าวด้วยถ้อยคาซึง่ มิใช่ปญั ญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ดว้ ยถ้อยคาซึง่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสัง่ สอน โดยเปรียบเทียบเรื่องทางวิญญาณกับเรื่องทาง
วิญญาณ
การค้นหาสิ่งที่ไม่มีตวั ตน
... ผมคิดว่าไม่มคี าอธิบายทีด่ ไี ปกว่าการค้นหาสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน เมือ่ กล่าวถึงการไล่ลา่ การนาทางของพระวิญญาณ[บริสุทธิ์]ในชีวติ เรา
ผมเข้าใจว่าโดยทัวไปแล
่
้ว "การค้นหาสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน" กล่าวถึงการพยายามทาสิง่ ใดอย่างไร้วตั ถุประสงค์ และไม่มจี ดุ หมายทีแ่ น่นอน แต่การค้นหาสิง่ ทีไ่ ม่
มีตวั ตนนัน้ แตกต่างไป บางครัง้ เสียงกระซิบจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจฟังดูราวกับว่าไม่มเี หตุผลมากนัก แต่ขอให้มนใจว่
ั ่ าพระเจ้าจะทาตามแผนการที่
วางไว้ ถ้าหากคุณค้นหาสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน [พระวิญญาณบริสุทธิ์]จะพาคุณไปสูท่ ท่ี ค่ี ุณคาดไม่ถงึ ด้วยเส้นทางทีค่ ุณไม่ทราบว่ามีอยู่ดว้ ยซา้
เราพยายามตีกรอบให้พระเจ้าอยู่ในกรอบความคิดของเรา เราพยายามจากัดความประสงค์ของพระเจ้าไว้ในสมองซีกซ้ายทีน่ ึกคิดด้วยเหตุผล แต่ความ
ประสงค์ของพระเจ้าไม่เป็ นไปตามเหตุผลของมนุษย์หรือความสืบเนื่องกัน ความประสงค์ของพระเจ้าสลับซับซ้อนแท้ๆ เรารูส้ กึ ราวกับว่ามีอะไรบางอย่าง
ผิดปกติทางวิญญาณ เมือ่ ประสบกับสภาพการณ์ทไ่ี ม่แน่นอน แต่พระเยซูสญั ญาไว้เช่นนัน้ เมือ่ เราบังเกิดใหม่ทางวิญญาณ และติดตามพระองค์
พวกเราส่วนใหญ่จะไม่ทราบเลยว่าเรากาลังมุง่ หน้าไปทางใด ผมทราบว่านัน่ ทาให้รูส้ กึ ไม่ค่อยมันคง
่ แต่ความไม่แน่นอนก็เรียกได้วา่ เป็ นการผจญภัย
ไม่มสี ง่ิ ใดทีท่ าให้เกิดความร้อนใจหรือสับสนมากกว่าการติดตามพระเจ้าด้วยแรงทะยาน เมือ่ ใดทีเ่ ราจับจุดได้ถงึ ความจริงทางวิญญาณ เราก็จะ
เพลิดเพลินกับการเดินทาง
มีสานวนภาษาสเปนทีเ่ ราเจอบนขวดสไปรท์ ซึง่ เรานามาปรับเปลีย่ นเป็ นภาษิตสอนใจ แปลความได้วา่ "วันใหม่ การผจญภัยใหม่" ผมชอบสานวนนัน้
เหลือเกิน ผมคิดว่าถ้อยคาดังกล่าวสอดคล ้องกับความปรารถนาจากส่วนลึกในใจมนุษย์ คือความปรารถนาทีจ่ ะได้ผจญภัย ผมไม่แน่ใจว่าผมจะหาคา
เปรียบเทียบการติดตามพระเจ้าทีด่ กี ว่านี้ได้ ถ้าตัดพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากชีวติ ก็คงจะน่าเบือ่ สิ้นดี แต่เมือ่ รวมพระองค์ไว้ในชีวติ อะไรก็เกิดขึ้น
ได้ทงั้ นัน้ !
หยิบยกมาจาก Wild Goose Chase: Reclaim the Adventure of Pursuing God โดย มาร์ค แบทเตอร์สนั (Multnomah ค.ศ. 2008)
การทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์เป็ นผูน้ าทางตลอดชีวติ ของเรา จะนาไปสูเ่ ส้นทางการผจญภัยอย่างแน่นอน!
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6) เพือ่ ช่วยให้เราเข้าใจพระคา
นอกจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราเข้าใจพระคาของพระเจ้า เราไม่ตอ้ งศึกษาวิชาศาสนศาสตร์เป็ นเวลาหลายปี ถึงจะทราบสิง่ ทีพ่ ระเจ้าบอกกล่าวใน
พระคาของพระองค์ เราเพียงแต่ขอพระวิญญาณเปิ ดหูเปิ ดตาให้เราเห็นความจริงในพระคาของพระองค์
คุณลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์
คุณเคยอ่านพระคัมภีรโ์ ดยทีไ่ ม่เข้าใจไหม ... ผมจะไม่มวี นั ลืมชายผูห้ นึ่งทีอ่ ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เขาชื่อบราเธอร์เมช ผมรักชายผูน้ ้ ี เขารูจ้ กั พระเจ้าดี เขา
ขอให้คนอืน่ อ่านพระคัมภีรใ์ ห้เขาฟัง แล้วเขาก็ครุ่นคิด ... พอผมเจอเขาครัง้ ต่อไป เขาก็มสี หี น้าชื่นบาน เขาจะบอกว่า "รูไ้ หม ผมไม่ค่อยเข้าใจพระคัมภีร ์
ข้อนี้ แต่ผมอธิษฐานขอพระองค์ช่วยให้ผมเข้าใจ" เขาไม่เครื่องมือเหมือนทีเ่ รามีอยู่ตอนนี้ เขาหาความหมายคาต่างๆไม่ได้ สาหรับเขาก็เหมือนกับว่าเป็ น
อีกภาษาหนึ่ง แต่ผมทึง่ ใจว่าพระเจ้าให้เกียรติพระคาของพระองค์มากเท่าใด พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนทุกสิง่ แก่เราจริงๆ แล ้วเขา (บราเธอร์เมช) ก็มคี วาม
เข้าใจในพระคาอย่างน่าทึง่ ทีเดียว ไม่ใช่เพราะว่าเขาปราดเปรื่องหรอก แต่เป็ นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขา
หยิบยกมาจากเรือ่ ง "The Nature of Jesus" โดย เกลย์ เออร์วนิ
นอกจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยงั มอบผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรา เปาโลเขียนไว้วา่
1 โครินธ์ 12:4-11 ของประทานนัน้ มีต่างๆกัน แต่มพี ระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มตี ่างๆกัน แต่มอี งค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมี
ต่างๆกัน แต่มพี ระเจ้าองค์เดียวกันทีท่ รงกระทาสารพัดในทุกคน
การสาแดงของพระวิญญาณนัน้ มีแก่ทกุ คนเพือ่ ประโยชน์ร่วมกัน ด้วยพระวิญญาณทรงโปรดให้คนหนึ่งมีถอ้ ยคาประกอบด้วยสติปญั ญา และให้อกี คน
หนึ่งมีถอ้ ยคาประกอบด้วยความรู ้ แต่เป็ นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อกี คนหนึ่งมีความศรัทธา แต่เป็ นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้
อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่ วยได้ แต่เป็ นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อกี คนหนึ่งทาการอัศจรรย์ต่างๆ และให้อกี คนหนึ่งพยากรณ์ได้
และให้อกี คนหนึ่งรูจ้ กั สังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อกี คนหนึ่งพูดภาษาต่างๆ และให้อกี คนหนึ่งแปลภาษานัน้ ๆได้ สิง่ สารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณองค์
เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์
ต่อไปนี้เป็ นรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ขอ้ สาคัญทีค่ วรระลึกไว้ก็คือ เมือ่ คุณหรือผูอ้ น่ื ได้รบั พรสวรรค์น่าอัศจรรย์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คุณก็ใช้พรสวรรค์ดงั กล่าวเพือ่ สักขีพยานถึงพระเยซู เพือ่ ยกย่องและป่ าวประกาศถึงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์เท่านัน้ ใน ยอห์น 15:26 พระ
เยซูบอกกับสาวกของพระองค์วา่ “เมือ่ พระองค์ผูป้ ลอบใจทีเ่ ราจะส่งมาจากพระบิดา มาหาท่านทัง้ หลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผูท้ รงมาจากพระ
บิดานัน้ ได้เสด็จมาแล ้ว พระองค์นนั้ จะทรงเป็ นพยานถึงเรา”
พรสวรรค์ดงั กล่าวควรจะช่วยให้ผูอ้ น่ื เล็งเห็นพระเยซูในตัวคุณ พรสวรรค์เหล่านี้ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ดึงดูดผูอ้ น่ื มาหาคุณ แต่เพือ่ ดึงดูดให้ผูอ้ น่ื และคุณใกล ้ชิด
กับพระเยซู
1) ของกานัลคือความศรัทธาทีไ่ ม่มสี งิ ่ ใดหยุดยัง้ ได้
"ถ้าหากเจ้ามีศรัทธาเท่าเมล็ดพันธุ ผ์ กั กาด" พระเยซูกล่าวกับศิษย์ของพระองค์ "เจ้าจะบอกภูเขาว่า จงไปแห่งนัน้ แห่งนี้ แล ้วจะเป็ นเช่นนัน้ ไม่มสี ง่ิ ใดที่
เป็ นไปไม่ได้สาหรับเจ้า"4 เมล็ดพันธุผ์ กั กาดเป็ นหนึ่งในเมล็ดทีเ่ ล็กทีส่ ุด กล่าวคือ พระเยซูบอกว่าไม่จาเป็ นต้องมีศรัทธามากนักถึงจะเคลือ่ นภูเขา แต่ตอ้ ง
นาศรัทธาน้อยนิดนัน้ มาใช้เพือ่ ให้เติบโต
4
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เมือ่ คุณรับพระเยซูไว้ในชีวติ คุณก็ได้รบั ศรัทธาส่วนหนึ่ง แล ้วศรัทธานัน้ จะเติบโตทุกครัง้ ทีค่ ุณอ่าน ซึมซับ และทาตามพระคาของพระเจ้า แต่หากคุณ
ต้องการศรัทธามากกว่านัน้ คุณก็ตอ้ งอธิษฐานขอของกานัลดังกล่าวจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมือ่ ศรัทธานัน้ เจริญงอกงาม คุณจะมีความมันใจมากขึ
่
้นที่
จะใช้ศรัทธาเล็กน้อยเพือ่ ทาการยิ่งใหญ่
ศรัทธาคือการเชื่อในสิง่ ทีเ่ รามองไม่เห็น
หรือเหมือนกับทีช่ ายผูห้ นึ่งกล่าวว่า
แม้วา่ คุณจะมีศรัทธาน้อยมากในพื้นนา้ แข็งหนาๆ
พื้นนา้ แข็งนัน้ ก็ยงั พยุงคุณไว้ แต่ถงึ แม้วา่ คุณจะ
มีศรัทธาเหลือล ้นในพื้นนา้ แข็งเปราะบาง คุณอาจ
จมนา้ ก็เป็ นได้ ข้อสาคัญจริงๆไม่ใช่วา่ คุณมี
ศรัทธามากน้อยสักแค่ไหน ศรัทธานัน้ อาจจะ
เล็กน้อยเท่าเมล็ดพันธุผ์ กั กาด แต่คุณจะต้อง
ทุม่ เทศรัทธาให้กบั สิง่ ทีค่ งทนยัง่ ยืน — ลิน แอน
เดอร์สนั

สิง่ ทีค่ งทนยัง่ ยืนก็คือ พระเยซู
พลังสัมผัส
ในลูกา บทที่ 8 จากพระคัมภีร ์ กล่าวว่าวันหนึ่งพระเยซูกาลังเดินไปทีบ่ า้ นชายผูซ้ ง่ึ ลูกสาวป่ วยหนัก ระหว่างทางมีฝูงชนติดตามพระองค์แน่นขนัดเช่นเคย
ท่ามกลางฝูงชนมีหญิงคนหนึ่งมีอาการตกเลือดเรื้อรังมาเป็ นเวลา 12 ปี ตลอดเวลาทีป่ ่ วยเธอไปหาหมอหลายต่อหลายคน แต่ไม่มใี ครรักษาให้หายได้เลย
เธอจ่ายเงินค่ารักษาจนหมดเนื้อหมดตัว หนาซา้ ต้องทนทุกข์ทรมานจากวิธีบาบัดรักษานานับประการ ทว่าเธอยังคงมีอาการตกเลือดอยู่
ในสภาพทีห่ มดหนทาง หญิงผูน้ นั้ นึกในใจว่า ถ้าฉันเพียงได้สมั ผัสพระเยซู ฉันรู ว้ า่ ฉันจะหาย!
พอเธอเห็นพระเยซูเดินมาแต่ไกล เธอจึงเริ่มเบียดฝูงชนเข้าไปหาพระองค์อย่างกระเสือกระสน ไม่ใช่เรื่องง่ายทีจ่ ะฝ่ าฝูงชนแออัด ซึง่ ต่างก็พยายามเข้าให้
ถึงตัวพระเยซู แต่ความคิดนัน้ เป็ นแรงกระตุน้ เธอ เธอต้องสัมผัสพระองค์ให้ได้ แม้เพียงชายเสื้อคลุม!
ผลทีส่ ุดเธอเข้าไปอยู่ในระยะทีม่ อื เอื้อมถึง เธอยืน่ มือสุดแขนไปแตะเสื้อคลุมของพระองค์ดว้ ยปลายนิ้วมือ ทันทีทเ่ี ธอได้สมั ผัสพระองค์เลือดก็หยุดไหล
ความรูส้ กึ ถึงการมีสุขภาพสมบูรณ์ และความสุขแผ่ซา่ นไปทัวร่่ างของเธอ เธอทราบว่าในทีส่ ุดเธอก็หายเป็ นปกติ หลังจากทีต่ อ้ งทนทรมานเพราะความ
เจ็บปวดมาเป็ นเวลาหลายปี !
พระเยซูหยุดอยู่ครู่หนึ่ง พระองค์รูส้ กึ ว่าพลังอานาจการรักษาได้ออกไปจากร่างพระองค์ พระองค์หนั มาถามฝูงชนว่า “ใครแตะเรา”
พวกสาวกมองหน้าพระองค์ดว้ ยความประหลาดใจ กล่าวตอบว่า “พระองค์ทรงถามว่าใครแตะพระองค์หรือ ในเมือ่ ฝูงชนมากมายเบียดเสียดกันอยู่อย่าง
นี้”
แต่พระเยซูทราบแล ้วว่าใครแตะพระองค์ พระองค์หนั ไปมองหน้าหญิงผูน้ นั้ ซึง่ มีสหี น้าประหลาดใจ
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เธอยังคงสันเทิ
่ ้มเพราะตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เธอหมอบลงแทบเท้าพระองค์และเล่าเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นกับเธอ พระองค์กล่าวกับเธอด้วยความรัก
และอ่อนโยน ดุจบิดาพูดกับบุตรว่า “ลูกเอ๋ย ศรัทธาของเจ้าช่วยให้เจ้าหายโรคแล ้ว ขอให้เป็ นสุขและหายจากโรคเถิด” พระเยซูประกาศให้ฝูงชนเข้าใจ
อย่างชัดเจนว่า การสัมผัสชายเสื้อของพระองค์ ไม่ได้ช่วยรักษาหญิงคนนัน้ แต่เป็ นเพราะศรัทธาทีเ่ ธอมีต่างหาก
ศรัทธาน้อยนิดของหญิงผูน้ นั้ ส่งผลออกมาเป็ นการกระทา และผลลัพธ์ก็กอ้ งไปทัวยุ
่ คสมัย ในข้อความทีว่ า่ “ศรัทธาของเจ้าช่วยให้เจ้าหายโรค!” (จุดพลัง
ชุดที ่ 1 ฉบับที ่ 7)
คนธรรมดาสามัญจานวนมากได้รบั ของกานัลคือความศรัทธา และทาการยิง่ ใหญ่เพือ่ พระเจ้า นี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับวีรบุรุษชายหญิงซึง่ เป็ นทีร่ ูจ้ กั เท่านัน้ คุณ
เองก็มศี รัทธาสาหรับสิง่ ง่ายๆ รวมทัง้ สิง่ ทีด่ ูราวกับเป็ นไปไม่ได้ในชีวติ ถ้าหากคุณเชื่อว่าของกานัลดังกล่าวมีไว้ให้คุณ เมือ่ คุณเอื้อมออกไปรับของกานัลนี้
แล ้ว ขอให้หมันสงวนรั
่
กษา และหล่อเลี้ยงให้เติบโต ด้วยการหมันศึ
่ กษาและทาตามพระคาของพระเจ้า
นอกจากนี้คุณเสริมสร้างศรัทธาได้ ด้วยการอ่านเรื่องราวของชายหญิงผูผ้ ่านบททดสอบ และพิสูจน์ให้เห็นความศรัทธาของเขา เรื่องเล่าเหล่านี้จะแสดงให้
เห็นว่าเมือ่ มีศรัทธา อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างไม่มขี อบเขตจากัด คุณเองก็รบั ของกานัลนี้ไว้ได้ โดยนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพือ่ เพิม่ พูนชีวติ ของคุณและผูอ้ น่ื
2) ของกานัลทีม่ องไม่เห็นด้วยตาเปล่า คือ สติปญั ญา ความรู ้ และวิจารณญาณ
สติปญั ญาในทีน่ ้ ีหมายถึงการรูจ้ กั ใช้ความรูท้ พ่ี ระเจ้ามอบแก่คุณ คือการรูจ้ กั ตัดสินอย่างถูกต้องเหมาะสม ถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในชีวติ ของคุณ โดยการปรับใช้
พระคาของพระเจ้า ซึง่ เป็ นแหล่งเชาวน์ปญั ญาทีแ่ ท้จริง
ของกานัลทางวิญญาณเหนือลา้ กว่าการมีความรูเ้ ท่านัน้ ราวกับการได้เห็นความคิดจิตใจของพระเจ้าแวบหนึ่ง คุณจะทราบสิง่ ทีค่ ุณคงไม่ทราบด้วยวิธีอน่ื
เพราะพระเจ้าแสดงให้คุณเห็น ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์
วิจารณญาณคือการมีจติ สานึกและการพิจารณา ในทีน่ ้ ีหมายถึงการเข้าใจเจตนารมณ์และจุดประสงค์ของสิง่ ทีผ่ ูอ้ น่ื กระทาหรือบอกกล่าว
ของกานัลสามประการนี้เรียกว่าของกานัลทีม่ องไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพราะคุณไม่สามารถแตะต้องได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทัง้ ห้า แต่ของกานัลเหล่านี้จะช่วย
ให้คุณตัดสินใจอย่างถูกต้อง และช่วยให้ความสัมพันธ์ดขี ้นึ ระหว่างเพือ่ นมิตร ครอบครัว และผูร้ ่วมงาน
ยากอบ 3:17 แต่ปญั ญาจากเบื้องบนนัน้ บริสุทธิ์เป็ นประการแรก แลว้ จึงเป็ นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย เปี่ ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มคี วาม
ลาเอียง ไม่หน้าซือ่ ใจคด
1 โครินธ์ 2:4-7 คาพูดและคาเทศนาของข้าพเจ้า ไม่ใช่คาทีเ่ กลี้ยกล่อมด้วยสติปญั ญาของมนุษย์ แต่เป็ นคาซึง่ ได้แสดงพระวิญญาณและพลังอานาจ เพือ่
ความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปญั ญาของมนุษย์ แต่อาศัยพลังของพระเจ้า เรากล่าวถึงเรื่องปัญญาในหมูค่ นทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่แล ้วก็จริง แต่มใิ ช่เรื่อง
ปัญญาของโลกนี้ หรือเรื่องปัญญาของอานาจครอบครองในโลกนี้ ซึง่ จะเสือ่ มสูญ แต่เรากล่าวถึงเรื่องปัญญาของพระเจ้าซึง่ เป็ นข้อลึกลับ คือปัญญาซึง่ ทรง
ซ่อนไว้นนั้ ซึง่ พระเจ้าทรงกาหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็ นสง่าราศีแก่เรา
3) ของกานัลด้านการรับคาพยากรณ์ทมี ่ อบแนวทาง
พระเยซูช่นื ชอบทีจ่ ะพูดคุยกับเรา วิธีหนึ่งทีพ่ ระองค์พูดคุยกับเรา คือผ่านคาพยากรณ์ คุณรับข่าวสารจากพระองค์ได้โดยตรง พระองค์จะมอบความรัก
กาลังใจ การปลอบโยน ข้อแนะนาและคาปรึกษา คาพยากรณ์ส่วนมากจะเป็ นข่าวสารทีค่ ุณได้ยนิ ได้ฟงั ในหัวคิด แต่บางครัง้ ก็รบั คาพยากรณ์โดยตรง จาก
ความฝันและนิมติ หมาย
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โยเอล 2:28 ต่อมาภายหลังจะเป็ นอย่างนี้ คือเราจะทุม่ เทพระวิญญาณลงมาเหนือคนทัง้ ปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้าจะพยากรณ์ คนชราจะฝัน และคน
หนุ่มจะเห็นนิมติ
ของกานัลด้านการรับคาพยากรณ์มคี วามสาคัญและเป็ นประโยชน์มาก ซึง่ จะมีสว่ นช่วยคุณอย่างมากในหลายๆด้าน นอกจากนี้คาพยากรณ์จะคล ้องจอง
กับของกานัลอืน่ ๆ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะช่วยเสริมสร้างศรัทธา5 ทัง้ ยังหนุนนาของกานัลด้านเชาวน์ปญั ญา ความรู ้ และวิจารณญาณ
พระเยซูบอกกล่าวทุกเวลา ทุกหนทุกแห่ง ถ้าคุณเชื่อ!
แนวทางจากคาพยากรณ์
เพือ่ นบัณฑิตชาวเยอรมันของผมชื่อ วูฟกัง ซิมซัน เมือ่ ไม่นานมานี้ เขาเผชิญกับสถานการณ์ทท่ี าให้เขาต้องปล่อยวางความปราดเปรื่อง และไว้วางใจพระ
เจ้าเหมือนกับเด็กๆ เขามีหมายกาหนดการทีจ่ ะกล่าวคาบรรยายให้กบั ผูน้ าของโบสถ์ในกรุงไคโร ในเวลา 17:45 น. เพือ่ นพาเขาขึ้นแท็กซีต่ อน 17:00 น.
แล ้วเอาทีอ่ ยู่ให้คนขับดู จากนัน้ เอากระดาษใส่กระเป๋ าตัวเอง แลว้ บอกลา
ครึ่งชัว่ โมงต่อมา แท็กซีจ่ อดรถ เป็ นบ้านเลขทีผ่ ดิ ! แล ้ววูฟกังไม่รูด้ ว้ ยซา้ ว่าบ้านเลขทีท่ ถ่ี กู ต้องตัง้ อยู่ทไ่ี หน นอกจากนัน้ เขาก็พูดภาษาอาราบิกแทบไม่ได้
เลย เขานับหนึ่งถึงสิบได้ เขารูค้ าว่าซ้าย ขวา และตรงไป ก็เท่านัน้ แหละ เขาอธิษฐานขอความช่วยเหลือสัน้ และพระเจ้าตอบทันทีวา่ "กล่าวคาพยากรณ์ให้
คนขับฟัง!"
"พระองค์ เอ้อ... ผมอยู่นิกายลูเธอร์แรน” เขาอา้ อึ้งในภาษาเยอรมันซึง่ เป็ นภาษาของเขาเอง “ผมไม่รูด้ ว้ ยซา้ ว่าต้องไปทางไหน"
"กล่าวคาพยากรณ์!" พระองค์บอกอีกครัง้

เหลือเวลาเพียง 15 นาที วูฟกังจึงเชื่อฟังพระองค์
และร้องบอกคนขับ "Alatuhl! (ตรงไป) "El
shemahl!" (เลี้ยวซ้าย) … " El Yameen!" (เลี้ยว
ขวา) ทุกถนน ทุกซอกซอย เขาต้องตัดสินใจ เขา
พยายามรับฟังพระวิญญาณบอกทางให้ ขณะที่
แท็กซีซ่ ง่ิ ไปตามถนนทีแ่ ออัดของกรุงไคโร
ท่ามกลางอากาศอบอ้าวในอียปี ต์ เขายังใช้ทางลัดที่
เฉพาะคนขับมืออาชีพถึงจะรูจ้ กั นี่เป็ นบทพิสูจน์
ความเร็วสูงของข้อความใน อิสยาห์ 30:21 ทีก่ ล่าว
ว่า “เมือ่ เจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้าย หูของ
เจ้าจะได้ยนิ ถ้อยคาข้างหลังว่า ทางนี้แหละ เดินไป
เถิด”

5

โรม 10:17
9

15 นาทีต่อมา รถแท็กซีม่ าจอดอยู่ตรงหน้าสถานทีน่ ดั หมาย คนขับแท็กซีต่ าค้าง เพราะรูด้ วี า่ การเดินทางครัง้ นี้เป็ นความอัศจรรย์ เขาก็เลยไม่ยอมรับค่า
โดยสาร!
คติสอนใจของเรื่องนี้ก็คือ โลกเปลีย่ นไป พระเจ้าต้องการพูดกับคุณโดยตรง ในเชิงปฏิบตั ิ และคุณควรเตรียมตัวให้ดี เพือ่ เรียนรูท้ จ่ี ะรับฟังพระองค์
หยิบยกมาจากเรือ่ ง Megashift: Igniting Spiritual Power
โดย เจมส์ รัทซ์ (เอ็มพาวเวอร์เพรส ค.ศ.2005)
4) ของกานัลน่าทึ่งด้านการรักษาและมหัศจรรย์
“มีคนเชื่อทีไ่ หน หมายสาคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นทีน่ นั้ โดยนามของเรา เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่ วย แล้วคนเหล่านัน้ จะหาย”6 “การอธิษฐานด้วยความ
ศรัทธาจะช่วยให้ผูป้ ่ วยรอดชีวติ และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะโปรดให้เขาหายโรค ถ้าเขาได้กระทาบาป ก็จะโปรดอภัยให้แก่เขา” ดังนัน้ ก็ “อธิษฐานเพือ่ กันและ
กัน เพือ่ ท่านจะได้หายโรค คาอธิษฐานด้วยใจแรงกล้าอย่างเอาจริงเอาจังของผูช้ อบธรรมนัน้ มีพลังมาก ทาให้เกิดผล”7 นี่ไม่ใช่เพียงถ้อยคาสละสลวยที่
กล่าวโดยบุรุษผูย้ ง่ิ ใหญ่ แต่เป็ นคาสัญญาทีพ่ ระเยซูมอบให้เรานามาเอ่ยอ้างและใช้ดว้ ยศรัทธา
เราอาจจะรูส้ กึ ไม่ค่อยแน่ใจว่าสิง่ ทีง่ า่ ยดายเหมือนการอธิษฐานเผือ่ บางคนนัน้ จะส่งผล แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์มอบความอาจหาญให้เอ่ยอ้างคาสัญญา
เหล่านี้ และเชื่อว่าเป็ นจริง
ผูค้ นคิดว่ามีพระเยซูเท่านัน้ ทีท่ ามหัศจรรย์ได้ หรือคิดว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นแค่ในอดีตกาล แต่พระเยซูยงั คงทามหัศจรรย์สาหรับคนของพระองค์ และทาผ่าน
คนของพระองค์ บางครัง้ มหัศจรรย์ดงั กล่าวเกิดขึ้นกับผูท้ ไ่ี ม่ค่อยรูจ้ กั พระเยซูดนี กั แต่พระองค์ก็ให้เป็ นเช่นนัน้ เพือ่ ผูท้ เ่ี ห็นมหัศจรรย์จะได้เชื่อในความ
รักทีพ่ ระองค์มตี ่อเขา
คาว่ามหัศจรรย์ในภาษาอังกฤษมาจากคาลาตินว่า mirari ซึง่ แปลว่าอัศจรรย์ใจ มหัศจรรย์เรียกความสนใจของผูค้ น บ่อยครัง้ พระเยซูบนั ดาลให้เกิด
มหัศจรรย์เพือ่ ดึงดูดความสนใจให้ผูค้ นรับข่าวสารทีพ่ ระองค์ตอ้ งการมอบแก่เขา
มีเวลาพอที่จะมอบข่าวสาร
เด็กหญิงยิปซีวยั 12 ปี คนหนึ่งเสียชีวติ ในอาร์เจนตินา เธอเป็ นคริสเตียนมาได้สองสามเดือน แต่ชมุ ชนยิปซีทม่ี คี วามสัมพันธ์เหนียวแน่นไม่ยอมรับคา
พยานของเธอ
ตอนเช้ามืดท่ามกลางงานศพของเธอ เธอลุกขึ้นมาจากหีบศพ ทาให้ผูท้ ม่ี างานศพพากันดีอกดีใจ เต้นรา และเริ่มเอาเครื่องประดับต่างๆ ของงานศพลงมา
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มาระโก 16:17-18
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ยากอบ 5:15-16
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"อย่าเพิง่ เอาของลงมา" เด็กหญิงกล่าว "พระเยซู
ให้ฉนั กลับมาบอกคุณว่าพระองค์รกั คุณ คุณ
ต้องรับพระเยซูไว้ ถ้าหากคุณอยากมีความรอด
นัน่ คือเหตุผลทีฉ่ นั กลับมา ตอนสิบโมงเช้าพระ
เยซูจะพาฉันกลับไป ดังนัน้ อย่าเพิง่ เอาของลง
มา"
ตอน 10 โมงพระเยซูมาพาเธอกลับไปบ้านใน
สวรรค์ เพือ่ นๆ ชาวยิปซีพากันรับความรอด
หยิบยกมาจาก: Megashift: Igniting
Spiritual Power,
โดย เจมส์ รัทซ์

5) ของกานัลแสนวิเศษในการพูดภาษาต่างๆ และการแปลภาษาต่างๆ
เปาโลกล่าวถึงของกานัลในการพูดภาษาต่างๆ ว่าเป็ น "ภาษามนุษย์และภาษาทูตสวรรค์"8 บางครัง้ ภาษาดังกล่าวก็เป็ นภาษามนุษย์ อย่างเช่นวันเพนเท
คอสต์ เมือ่ สาวกของพระเยซูป่าวประกาศแก่ชาวต่างชาติดว้ ยภาษาทีเ่ ขาไม่เคยเรียนรูม้ าก่อน9 ส่วนใหญ่แล ้วภาษาต่างๆมีไว้เพือ่ มอบกาลังใจให้แก่คุณเอง
แม้วา่ คุณไม่เข้าใจถ้อยคาทีก่ ล่าวออกมา แต่การสรรเสริญพระเจ้าด้วยภาษาต่างๆ จะช่วยยกชูจติ ใจของคุณ
1 โครินธ์ 14:4 ฝ่ ายคนทีพ่ ูดภาษาต่างๆนัน้ ก็ทาให้ตนเองเจริญ
พระเจ้าเข้าใจภาษาต่างๆได้ดี พระองค์จะมอบคาแปลให้แก่คุณ ถ้าหากคุณขอ และนัน่ เป็ นสิง่ ทีค่ ุณควรจะเข้าใจ
ของกานัลในการแปลภาษาต่างๆ ก็เทียบเท่าของกานัลด้านการรับคาพยากรณ์ แต่แตกต่างกันตรงทีว่ า่ ข่าวสารจากพระเจ้าเป็ นภาษาทีพ่ ูดไม่เป็ นมาก่อน
ภาษาต่างๆ และการแปลภาษาดังกล่าว เป็ นวิธีรบั ฟังพระเยซูทช่ี ่วยยกชูใจอย่างแสนวิเศษ
ทีน้ คี ุณก็ทราบแล ้ว! นัน่ เป็ นของกานัลบางประการทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์มอบแก่เราได้ พระเยซูทราบว่าคุณต้องการและรับประโยชน์จากของกานัลใดมาก
ทีส่ ุด แต่สง่ิ ทีส่ าคัญยิง่ กว่าของกานัลก็คือ การประยุกต์ใช้เมือ่ ได้มาแล ้ว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณมีของกานัลด้านรับคาพยากรณ์ แต่แทนทีจ่ ะนาไปใช้
เพือ่ ให้กาลังใจผูอ้ น่ื หรือรับแนวทางทีช่ ดั เจนจากพระองค์ คุณพยายามใช้เพือ่ ทาสิง่ ทีค่ ุณต้องการทา (เช่นการบอกคุณพ่อคุณแม่วา่ คุณได้รบั คาพยากรณ์
ว่าคุณควรทาบางสิง่ ในเมือ่ จริงๆแล ้ว คุณไม่ได้ใช้เวลาถามพระองค์ถงึ เรื่องดังกล่าว) ในทีส่ ุดคุณจะไม่เพียงแต่ก่อผลเสียให้ตวั เอง (โดยทีค่ ่อยๆหมด
ความไว้วางใจและศรัทธาในของกานัลของคุณ) แต่ก่อผลเสียให้ผูอ้ น่ื ด้วย (เมือ่ เขาหมดความศรัทธาในตัวคุณและของกานัลของคุณ)
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1 โครินธ์ 13:1
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กิจการ 2:1-11
11

อีกประการหนึ่ง บางครัง้ เราขอของกานัลจากพระเยซู แล ้วพระองค์มอบให้แก่เรา แต่
ของกานัลนัน้ จะไม่เกิดประโยชน์ จนกว่าเราจะนาไปใช้ ถ้าหากคุณได้รบั iPod เป็ น
ของขวัญ แต่คุณเอาไปเก็บไว้ในลิ้นชัก คุณคงไม่ได้รบั ประโยชน์มากนัก การทีจ่ ะได้รบั
ประโยชน์ต่างๆจาก iPod นัน้ คุณต้องดาวน์โหลด iTunes เชื่อมต่อกัน ก๊อปปี้ ไฟล์ท่ี
คุณต้องการฟัง แล ้วกดปุ่มเล่น ถ้าหากเป็ นครัง้ แรกทีค่ ุณใช้งาน iPod อาจจะเป็ นเรื่อง
ยากหรือซับซ้อน แต่ย่งิ ใช้งานเท่าไร คุณก็จะยิง่ ทราบเกี่ยวกับลักษณะพิเศษทีใ่ ช้ได้
แล ้วคุณจะยิ่งสนุกกับการใช้ ศรัทธาก็เหมือนกัน เมือ่ เรารับพระเยซูเข้ามาในใจ เราก็
ได้รบั พระวิญญาณบริสุทธิ์สว่ นหนึ่ง แต่ยงั มีอะไรอีกมากมาย พระเยซูมอบโอกาสให้
คุณรับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิจการ 19:1-6 ต่อมาขณะทีเ่ ปาโลยังอยู่ในเมืองโครินธ์นนั้ เปาโลได้ไปตามแว่นแคว้น
ฝ่ ายเหนือ แล้วมายังเมืองเอเฟซัส และพบสาวกบางคน จึงถามเขาว่า "ตัง้ แต่ทา่ นเชื่อ
นัน้ ท่านได้รบั พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า" เขาตอบเปาโลว่า "เปล่า เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นนั้ เราก็ยงั ไม่เคยได้ยนิ เลย" เปาโลจึงถามเขาว่า "ถ้า
อย่างนัน้ ท่านได้รบั บัพติศมาอันใดเล่า" เขาตอบว่า "บัพติศมาของยอห์น" เปาโลจึงว่า "ยอห์นให้รบั บัพติศมาสาแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริง แล ้วบอกคน
ทัง้ ปวงให้เชื่อในพระองค์ผูจ้ ะเสด็จมาภายหลัง คือพระเยซูคริสต์" เมือ่ เขาได้ยนิ อย่างนัน้ เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้า เมือ่ เปาโลได้
วางมือบนเขาแล ้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้พยากรณ์ดว้ ย
ถ้าหากคุณต้องการให้พระวิญญาณเข้ามาสูช่ วี ติ ของคุณ คุณเพียงแต่ขอ ง่ายดายมาก! คุณซื้อหาหรือทาอะไรเพือ่ แลกเปลีย่ นไม่ได้ เช่นเดียวกับความรอด
เพราะเป็ นของกานัล คุณต้องอธิษฐานขอ และรับไว้ โดยอธิษฐานตามนี้วา่ :
พระเยซูทรี ่ กั ฉันทราบว่าฉันต้องการความรักและพลังอานาจของพระองค์ในชีวติ โปรดเจิมฉันด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ โปรดมอบของกานัลจากพระ
วิญญาณทีพ่ ระองค์ทราบว่าสาคัญ ขอให้ฉนั นาไปใช้เพือ่ มอบความรักให้แก่ผูอ้ นื ่ และเป็ นพยานถึงความรักของพระองค์ ขอบคุณสาหรับพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ ์ ผูซ้ ง่ึ ช่วยให้ฉนั ใกล ้ชิดกับพระองค์มากขึ้นต่อไป เพือ่ จะได้เข้าใจพระคาของพระองค์ดีข้ นึ และนามาถือปฏิบตั ิในชีวติ ฉัน ฉันทูลขอในนามของพระ
เยซู
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