
ในป 1929 นายแฟรงค มอลลสี ลองเรอืไปประเทศสวสิเซอรแลนด
เขาเฝารอคอยการเดนิทางครัง้นีม้านานแลว แตการเดนิทางครัง้นีก้ลบันำเอา
ความอายมาสูเขา ทุกคืนจะมีพนักงานบริการคนหนึ่งทำหนาที่ดูแลนาย
แฟรงคในหองพกั หลงัอาหารเชาทีร่บีเรงเขาสามารถออกกำลงักายบรเิวณ
รอบๆ โตะไดนดิหนอยเทานัน้ เขารสูกึไมดทีีต่กอยใูนสภาพนีเ้พราะไมตาง
อะไรไปจากสตัวทีถ่กูคมุขงัสกัเทาไร เขาจะถกูปลอยใหนัง่ทีเ่กาอีบ้นเรอืเฉยๆ
เปนประจำ เมื่อใดที่มีคนชวนเขาไปเดินเลน พนักงานบริการจะหามดวย
เหตผุลวาเพราะเขาตองดแูลคณุแฟรงคตลอดเวลาโดยไมใหคลาดสายตา

ถงึแมนายแฟรงคจะตาบอด แตเขาเปนหนมุแลวจงึเปนเรือ่งธรรมดาที่
เขาอยากรูอยากเห็นและมีความปรารถนาเหมือนเด็กหนุมทั่วไป พนักงาน
บริการทกึทกัเองวานายแฟรงคไมสามารถดแูลตวัเองได เขาจงึดแูลเหมอืน
พสัดหุบีหอทางไปรษณยีทีต่องมเีชอืกผกูไวรอบกลอง

แตทีส่วสิเซอรแลนด ชวีติของแฟรงคเปลีย่นไปมาก ทีน่ัน่เขาเรยีนรเูรือ่ง
สนุขันำทางคนตาบอด ในทีส่ดุเขานำสนุขัพนัธเุยอรมนัเชริฟเพริด (อลัเซเชยีน)
ชือ่วา “บดัดี”้ กลบัไปทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเพือ่คอยเปนตาให

เดีย๋วนีน้ายแฟรงคมบีดัดีอ้ยขูางกาย เขาสามารถไปไหนมาไหนเมือ่ไร
กับใครก็ได ในที่สุดเขาเปนอิสระอีกครั้ง ครั้งหนึ่งผูสื่อขาวหลายคนเห็น
เหตกุารณบนถนนสีแ่ยกจอแจแหงหนึง่ในกรงุนวิยอรค บดัดีพ้านายเดนิขาม
ถนนอยางชำนชิำนาญ จากฝงหนึง่ไปอกีฝงหนึง่ของถนนทีม่รีถแลนขวกัไขว
ไปมาอยางรวดเร็ว และเพราะนายแฟรงคเชื่อมั่นบัดดี้ จึงทำใหการขาม
ถนนเปนไปดวยดี ผูสื่อขาวกลุมนั้นใหขอคิดเห็นวา ที่จริงแลวการขาม
ถนนเสนนีโ้ดยลำพงัเปนการยากมาก บางคนถงึกบัตองเรยีกแทกซีน่ัง่ขาม
ถนนไปอกีฝงดวยซ้ำ

ในสองสามหนาถัดจากนี้ เราจะเรียนรูเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผูทรงปรารถนาใหเราฝากชีวิตในพระหัตถของพระเจา มุมมองมนุษยตาม
ธรรมชาตนิัน้คอืเราทกุคนตาบอด เพราะเรามองไมเหน็สิง่แทจรงิทีส่ำคญัทีส่ดุ
ชวีติทีเ่รงรบีของเราเปนกาวทีต่องย่ำใหทนัอยางบาคลัง่ แทนทีเ่ราจะใชชีวติ
ไปไหนตอไหนอยางสบายๆ แตบอยครัง้ทีเ่รากลบัตองมารบัมอืกบัยางกาวที่
บาคลัง่ อยางไรกต็ามเรากย็งัรรีอทีจ่ะฝากชวีติทัง้ชวีติของเราในพระหตัถของ
พระเจาผูทรงนำพระองคนี้ เรายังตองการขามถนนเองตามลำพัง แตสิ่งที่
พบแลว นีก้ำลงัรอคอยใหทานมาพบกค็อื ความมอีสิระและอำนาจทีแ่ทจรงิ
ซึง่พระวญิญาณบรสิทุธิจ์ะทรงคอยนำพาการดำเนนิชวีติใหแกเราทกุคน

1. ผแูทนของพระครสิตในโลก
เมื่อพระคริสตเสด็จขึ้นสูสวรรค พระองคไดสัญญาแกเหลาสาวกวา

พระองคจะมอบของประทานทีม่คีายิง่ ไมมสีิง่ใดเสมอเหมอืน
“อยางไรกต็ามเราจะบอกความจรงิกบัพวกทาน คอื การทีเ่ราจากไปนัน้

กเ็พือ่พวกทาน เพราะถาเราไมไป องคผชูวยกจ็ะไมเสดจ็มาหาพวกทาน แต
ถาเราไปแลว เรากจ็ะใชพระองคมาหาทาน....เมือ่พระวญิญาณแหงความ
จริงเสด็จมาแลว พระองคจะนำพวกทานไปสูความจริงทั้งมวล....
พระองคจะทรงใหเราไดรบัเกยีรต ิเพราะวาพระองคจะทรงเอาสิง่ทีเ่ปน
ของเรามาแจงแกพวกทาน”  ยอหน 16:7, 13, 14

อำนาจ
อศัจรรย

ในชวีติฉนั

พบแลว  บทที ่ 11

บทที ่11 อำนาจอศัจรรยในชวีติฉนั - 45



46 - พบแลว

ในแผนการของพระเจา พระเยซทูรงเสดจ็กลบัไปสวรรค
ในฐานะตวัแทนของเราตอหนาพระบลัลงักของพระเจา “เพือ่
ทรงปรากฏตวัตอพระพกัตรพระเจาเพือ่พวกเรา” (ฮบีร ู 9:24)
ขณะทีพ่ระองคผทูรงถกูตรงึบนไมกางเขนตรสัทลูแกตางแทน
เราบนสวรรค เรากย็งัมพีระวญิญาณบรสิทุธิผ์ทูรงเปนทีป่รึกษา
และผชูีแ้นะบนโลก เปนตวัแทนของพระเยซโูดยตรง

ขณะเมื่อพระเยซูอยูในโลกพระองคทรงคอยชวยเหลือ
พวกเราภายใตขอจำกัดของความเปนมนุษยของพระองค
พระคริสตไมสามารถเสด็จไปทุกแหงไดในเวลาเดียวกัน แต
พระวญิญาณบรสิทุธิไ์มมปีญหาดงักลาว หมายความวาเราทกุ
คนจะไดรบัการปรกึษา แนะนำเปนการสวนตวัจากพระครสิต
ทางพระวญิญาณบรสิทุธิใ์นเวลาพรอมกนันัน่เอง

2. พระวญิญาณบรสิทุธิค์อืใคร?
สวนใหญเราสามารถเชื่อมโยงพระเจาพระบิดาได ใน

ฐานะที่พระองคทรงหวงใยเหมือนพอแมที่รักหวงใยบุตร
และเราสามารถมองภาพพระเยซู พระบุตรก็ทรงหวงใยเรา
เพราะพระองคทรงอยูทามกลางเราในฐานะของมนุษย
ขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนนามธรรมที่เรามองไมเห็น
กระนั้นก็ตามพระคริสตธรรมคัมภีรไดใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
พระวญิญาณบรสิทุธิอ์ยางเฉพาะเจาะจงแกเราเหมอืนกนั

บคุลกิภาพ พระเยซทูรงเปนพระวญิญาณบรสิทุธิพ์รอมๆ
กบัในสภาพของมนษุยดวยเชนกนั ซึง่เปนหนึง่ในตรเีอกานภุาพ
คอื พระเจาพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาบรสิทุธิ์

“เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุก
ชาตมิาเปนสาวกของเรา จงบพัตศิมาพวกเขาในพระนามของ
พระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิ”์  มทัธวิ
28:19

พระวญิญาณทรงเปนบคุลกิภาพสวนบคุคล พระวญิญาณ
ผทูรงชนัสตูรใจมนษุย (โรม 8:27) ทรงหยัง่รทูกุสิง่ (1 โครนิธ
2:10) ความรักที่มีตอเรา (โรม 15:30) เสียพระทัยเมื่อเรา
ทำบาป (เอเฟซสั 4:30) สัง่สอนเรา (เนหะมยี 9:20) และทรง
มฤีทธานภุาพนำทางชวีติแกเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์มีสวนรวมในการเนรมิต
สรางของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีสวนในการ
สรางโลกเชนเดยีวกบัพระบดิา และพระบตุร

“ในปฐมกาล พระเจาทรงเนรมติสรางฟาและแผนดนิ...
และ พระวิญญาณของพระเจาปกอยู เหนือน้ำนั้น”
ปฐมกาล 1:1, 2

3. ราชกจิของพระวญิญาณบรสิทุธิ์
(1) การเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย เมื่อพระเยซูทรง

เผชิญหนากับนิโคเดมัส  พระองคทรงเนนถึงบทบาทของ
พระวญิญาณบรสิทุธิใ์นการเปลีย่นแปลงจติใจมนษุย

“พระเยซตูรสัวา ‘เราบอกความจรงิกบัทานวา ถาใครไม
ไดเกดิจากน้ำและพระวญิญาณ คนนัน้จะเขาในดนิแดนของ
พระเจาไมได’”  ยอหน 3:5  สำเรจ็

“การเกิดจากพระวิญญาณ” นั้นหมายความถึงการที่
พระวิญญาณทรงประทานการเริ่มตนใหม มากกวาการชวย
ปรับปรงุอปุนสิยัเพยีงเลก็นอย พระวญิญาณทรงเปลีย่นจติใจ
ภายในออกมาสกูารกระทำ ใหพระสญัญาทีว่า “เราจะใหใจ
ใหมแกเจา” (เอเสเคยีล 36:26)

(2) ทำใหเราสำนกึบาปและปรารถนาจติใจทีบ่รสิทุธิ์
“เมื่อพระองค (พระวิญญาณบริสุทธิ์) เสด็จมาแลว

พระองคจะทรงทำให โลกรูแจงในเรื่องความบาป ความ
ชอบธรรม และการพพิากษา”  ยอหน 16:8

เมือ่ทานไดยนิคนอธรรมหนัเหชวีติกลบัเขามาหาพระเจา
กลายเปนสาม ีภรรยาทีซ่ือ่สตัยตอกนัและเปนผปูกครองทีค่อย
ดแูลอบรมลกูหลาน ใหระลกึเสมอวาทกุขัน้ตอนตัง้แตเริม่ตน
จนถงึขัน้สดุทาย ทัง้หมดเกดิจากการดลใจของพระวญิญาณ
บรสิทุธิน์ัน่เอง

(3) ทรงนำเราเขาสชูวีติครสิเตยีน พระครสิตทรงตรสักบั
เราโดยตรงผาน “เสยีงกระซบิ” ของพระวญิญาณ

“และเมือ่เจาหนัไปทางขวา หรอืหนัไปทางซาย หขูองเจา
จะไดยนิวจนะขางหลงัเจาวา ‘นีเ่ปนหนทาง จงเดนิในทางนี’้”
อสิยาห 30:21

ดาวเทียมนำเสนอภาพและขอเท็จจริงจากทวีปที่ไกล
ออกไปมาสจูอโทรทศันในหองนัง่เลนไดอยางไร พระวญิญาณ
บรสิทุธิก์เ็ชนกนั ทรงทำหนาที ่เปนเสมอืนดาวเทยีมของพระเจา
ซึง่ถายทอดการประทบัอยดูวยของพระครสิตบนสวรรคมายงัโลก



ทำใหเราเขาใกลพระองคไดในยามที่เราตองการ
พระองคมากทีส่ดุ (ยอหน 14:15-20)

(4) ทรงชวยผานวิถีชีวิตแหงการอธิษฐาน
ของเรา

“ในทำนองเดยีวกนั พระวญิญาณกท็รงชวยเมือ่
เราออนกำลงัดวย เพราะเราไมรวูาควรจะอธษิฐาน
ขออะไรอยางไร แตพระวญิญาณทรงชวยขอ
แทนดวยการคร่ำครวญซึ่งไมอาจกลาวเปนถอย
คำ....ตามพระประสงคของพระเจา”  โรม 8:26, 27

ขณะทีเ่รากำลงัคนหาพระวจนะ  พระวญิญาณ
กท็รงอธษิฐานเพือ่เราดวย เมือ่เรารสูกึทอแท สามารถ
ทำไดเพยีงคร่ำครวญตอพระเจา พระวญิญาณจะ
ทรงขยายเสียงรองคร่ำครวญของเราใหดังขึ้น
จนทำใหเกิดพลังในคำอธิษฐานเหลานั้นเฉพาะ
พระพกัตรพระบลัลงักของพระเจาซึง่พระเยซทูรง
กำลงัชวยเหลอืเราอยู

(5) พัฒนาคุณลักษณะและอุปนิสัยแก
คริสเตียน พระวิญญาณทรงทำใหจิตวิญญาณ
สวนตวัทีว่างเปลากลบัอดุมสมบรูณ เหมอืนปยุที่
ทำใหตนไมออกดอกผลมากมาย

“สวนผลของพระวิญญาณนั้น  คือ
ความรกั ความยนิด ีสนัตสิขุ ความอดทน ความ
กรณุา ความด ีความซือ่สตัย ความสภุาพออนโยน
การรจูกับงัคบัตน...ผทูีอ่ยฝูายพระเยซคูรสิตไดตรงึ
เนื้อหนังไวที่กางเขนพรอมกับราคะและตัณหา
แลว”กาลาเทยี 5:22-24

ผลของพระวิญญาณแสดงใหเห็นวาเราได
ทาบกิง่กบัเถาองนุจรงิ คอื พระเยซ ู(ยอหน 15:5)
พระองคสามารถมอบชีวิตที่ครบบริบูรณของ
พระองคใหแกเราไดจริงๆ ดวยพระฤทธิ์เดชของ
พระวญิญาณบรสิทุธิ์

(6) ทรงเตรยีมเราใหเปนพยาน พระเยซทูรง
สญัญาวา

“พวกทานจะไดรบัพระราชทานฤทธานภุาพ
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาเหนือทาน
และทานทัง้หลายจะเปนสกัขพียาน ของเรา....
จนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” กิจการของอัคร
ทตู 1:8

พระวิญญาณทรงทำใหเราเต็มใจในการ
เปนพยาน เราอาจจะไมมีคำตอบทั้งหมดแต
พระวิญญาณทรงใหเรื่องที่จะบอกเลา ซึ่งจะดล
จิตใจคนที่ไดยินไดฟง แมวาเหลาอัครสาวกเคย
ประสบความลำบากในการประกาศ พระครสิตกอน
วนัเทศกาลเพน็เทคอสต แตหลงัจากพระวญิญาณ

เสด็จมา พวกเขาสรรเสริญองคพระคริสตที่ทรง
สำแดงฤทธานภุาพทำใหสามารถ “คว่ำโลก” ได
(กจิการของอคัรทตู 17:6)

4. ของประทานแหงพระวญิญาณ
พระคริสตธรรมคัมภีรทำใหเห็นลักษณะ

“ของประทาน” ทีพ่ระเจาทรงมอบให ซึง่แตกตาง
จากของประทานจากพระวญิญาณบรสิทุธิท์ีม่อบ
ใหกับผู เชื่อทุกคน เพื่อใหไดชัยชนะในชีวิต
คริสเตียน และของประทานจากพระวิญญาณ
บรสิทุธิท์ีใ่หมอบใหแกผเูชือ่แตละคนแตกตางกนั
เพือ่สามารถรบัใชตามทีต่นถนดั

‘“เมือ่พระองค (พระครสิต) เสดจ็ขึน้ไปสทูีส่งู
พระองคทรงนำเชลยกลุมใหญไปและประทาน
ของประทานแกมนษุย’ และพระองคเองประทาน
ใหบางคนเปนอัครทูต  บางคนเปนผูเผย
พระวจนะ บางคนเปน ผปูระกาศขาวประเสรฐิ
บางคนเปน ศษิยาภบิาลและอาจารย  เพือ่เตรยีม
ธรรมกิชนสำหรบัการปรนนบิตัแิละการเสรมิสราง
พระกายของพระครสิต”  เอเฟซสั 4:8, 11-12

ครสิตชนทกุคนไมไดรบัของประทานทัง้หมด
บางคนอาจไดของประทานมากกวาคนอื่นๆ
ขณะทีพ่ระวญิญาณ “ทรงทำสิง่เหลานีท้ัง้หมดแก
แตละคนตามชอบพระทัยพระองค” (1 โครินธ
12:11) แตพระวญิญาณทรงจดัสรรบทบาทพเิศษ
ใหแกผูเชื่อแตละคนตามแผนการของพระเจา
พระองคทรงทราบวาจะมอบของประทานให
ประชากรและครสิตจกัรของพระองคเมือ่ไรและที่
ไหนถงึจะดทีีส่ดุ

ของประทานฝายพระวิญญาณอื่นๆ ใน
พระธรรม 1 โครินธ 12:8-10 รวมทั้งสติปญญา
ความรู ความเชื่อ ของประทานในการรักษาโรค
การเผยพระวจนะ การพดูภาษาแปลกๆ (หมายถงึ
ภาษาตางๆ) และการแปลภาษาเหลานัน้ได

เปาโลบอกเราวา “แตทานทัง้หลายจงขวน
ขวายของประทานตางๆ  ทีย่ิง่ใหญกวาความรกั”
และเพิม่เตมิวา “ขาพเจาจะชีใ้หเหน็ถงึทางดทีีส่ดุ
แกทานทัง้หลาย” (1โครนิธ 12:31) บทแหงความ
รกั (1 โครนิธ 13) ซึง่พระวจนะนีเ้นนถงึ “ทางทีด่ี
ทีส่ดุ” คอื ทางแหงรกั ความรกั คอื ผลอนัดบัแรก
สดุของ พระวญิญาณ (กาลาเทยี 5:22)

ความสนใจของเราควรจะมองหาผลของ
พระวญิญาณและใหพระองคจดัสรรของประทาน
ตางๆ ของพระองคแกเรา “ตามชอบพระทัย
พระองค”  (1 โครนิธ 12:11)
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5. ความบริบูรณของพระวิญญาณในวันเทศกาล
เพน็เทคอสต

ในวนัเทศกาลเพน็เทคอสตพระวญิญาณทรงหลัง่ลงมา
อยางทวมทนเพือ่พระสญัญาของพระเยซจูะไดสำเรจ็

“แตพวกทานจะไดรับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อ
พระวญิญาณบรสิทุธิ ์ เสดจ็มาเหนอืทาน และทานทัง้หลาย
จะเปนสักขีพยานของเรา... จนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
กจิการของอคัรทตู 1:8

ในวันเพ็นเทคอสตพระวิญญาณทรงทำใหอัครสาวก
ประกาศพระวจนะเปนภาษามนษุยอยางชดัเจน “จากหลาก
หลายชนชาต”ิ (กจิการของอคัรทตู 2:3-6)

นกัศกึษาพระครสิตธรรมคมัภรีบางคนเปรยีบเทยีบการ
เสดจ็มาของพระวญิญาณเปนฝนตนฤดแูละฝนชกุปลายฤดใูน
ปาเลสไตน (โยเอล 2:23) พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงหลัง่ลงมา
เหมอืน “ฝนตนฤด”ู ในวนัเพน็เทคอสต ทำใหความเชือ่แตก
หนองอกขึ้นมาใหมและบำรุงเลี้ยงคริสตจักรที่เกิดใหมของ
ครสิเตยีน

6. ฝนปลายฤดขูองพระวญิญาณ
คำพยากรณในพระคัมภีรบอกถึงวันขางหนา เมื่อ

พระวิญญาณของพระเจาจะหลั่งลงมาเหมือนฝนใหแก
คริสตจักร ทำใหสมาชิกเปนพยานใหแกคริสตจักร (โยเอล
2:28-29) เมือ่หลายศตวรรษผานไป เรือ่งราวการชวยใหรอด
จากบาปไดกระจายไปในสวนใหญของโลก บัดนี้เปนเวลา
สำหรบั “ฝนปลายฤด”ู ทีเ่มลด็ขาวโตเตม็ทีพ่รอมเกบ็เกีย่วแลว

เรือ่งราวของโลกมาถงึจดุสดุทายแลว กอนการเสดจ็กลบั
มาครั้งที่สองของพระคริสต พระเจาจะเตรียมผูที่เชื่ออยาง
หมดจิตหมดใจใหพรอมสำหรับแผนดินสวรรคโดยการหลั่ง
พระวญิญาณลงมา ขณะนีท้านไดประสบการณจาก “ฝนตนฤด”ู
ในการเตรยีมครสิตจกัรรอรบั “ฝนปลายฤด”ู แหงพระวญิญาณ
หรอืยงั? ทกุวนันีท้านมพีระวญิญาณอยใูนชวีติอยางเตม็ลน
หรือไม? ในขณะที่ทานไดรับพระฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณ
ทานยินดีใหพระเจาใชทานประกาศถึงความรักอัศจรรยและ
การเสดจ็กลบัมาในอกีไมนานนีข้องพระองคหรอืไม?

7. เงือ่นไขตางๆ เพือ่รบัพระวญิญาณบรสิทุธิ์
ในวนัเพน็เทคอสตพระวญิญาณบรสิทุธิท์ำใหคนทีไ่ดยนิ

พระวจนะรองวา “พีน่องเอย เราจะทำอยางไรด?ี” (กจิการของ
อคัรทตู 2:37)

“เปโตรจงึกลาวกบัเขาทัง้หลายวา ‘จงกลบัใจใหมและ
รบับพัตศิมา ในพระนามของพระเยซูคริสตใหหมดทุกคน
เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานทั้งหลาย แลว
พวกทานจะไดรบัของประทานคอื พระวญิญาณบรสิทุธิ์
เพราะวาพระสญัญานัน้ตกแกทานทัง้หลายกบัลกูหลานของ
พวกทานดวย และแกทกุคนทีอ่ยไูกล คอืทกุคนทีอ่งคพระผเูปนเจา
พระเจาของเราทรงเรยีกใหมาเฝา”’  กจิการของอคัรทตู 2:38

การกลบัใจใหมหมายถงึ การหนัเหชวีติทีผ่ดิบาปมาเขา
หาพระครสิต นีค่อืเงือ่นไขการรบัของประทานพระวญิญาณ
บรสิทุธิ ์เพือ่ใหไดรบัพระวญิญาณ อยางเตม็ลน เราตองกลบั
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ใจใหมกอนเปนอันดับแรกและผูกพันชีวิต
ของเรากบัพระเจา นอกจากนีพ้ระเยซทูรง
เนนถงึความเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัติามและเชือ่
ฟง ซึง่เปนเงือ่นไขของการรบัของประทาน
พระวญิญาณบรสิทุธิจ์ากพระองค (ยอหน 14:15-17)

8. ชวีติทีเ่ตม็เปยมดวยพระวญิญาณบรสิทุธิ์
กอนที่พระเยซูจะจากโลกนี้ไป พระองคทรงแนะนำผู

ตดิตามพระองควา
“อยาออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แตใหรอคอยรับตาม

พระสัญญาของพระบิดา...นั่นก็คือยอหนใหรับบัพติศมา
ดวยน้ำ แตอีกไมนานพวกทานจะไดรับบัพติศมาดวย
พระวญิญาณบรสิทุธิ”์  กจิการของอคัรทตู  1:4, 5

ครั้งแลวครั้งเลาที่พระคริสตธรรมคัมภีรชี้วาคริสตชน
“เต็มเปยมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการของอัครทูต
2:4; 4:8, 4:31; 6:3, 6:5; 7:55; 9:17; 13:9, 13:52; 19:6)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเติมเต็มและทำใหชีวิตคริสตชน
งดงามเพราะเขาถงึแบบอยางอนัเลศิขององคพระครสิต

ขณะที่พรรณนาถึงชีวิตคริสเตียนที่ เต็มเปยมดวย
พระวญิญาณบรสิทุธิ ์ เปาโลอธษิฐานเผือ่ผเูชือ่ทกุคนดงันี้

“ขาพเจาทลูขอใหประทานความเขมแขง็ภายในจติใจ
ดวยฤทธานภุาพทีม่าทางพระวญิญาณของพระองคแก
พวกทานตามพระสริอินัอดุมของพระองค ใหพระครสิตประทบั
ในใจของทานโดยทางความเชือ่...ขอใหพระเกยีรตมิแีดพระองค
ผทูรงสามารถทำทกุสิง่ไดมากยิง่กวาทีเ่ราทลูขอ หรอืคดิ โดย
ฤทธานภุาพทีท่ำกจิอยภูายในเรา”  เอเฟซสั 3:16, 17, 20

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงคอยชี้นำจิตใจของเรา ทำ
ใหสามารถทำหลายสิง่หลายอยางจนไมอาจวดัได ดวยความ
ปรารถนาใหม และความสามารถใหม เราจะสามารถกาวไป
ขางหนาไดอยางมั่นใจแทนที่จะขยับเพื่อพยายามแกปญหา
ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติเทานัน้

ความรูสึกที่เต็มเปยมดวยพระวิญญาณนี้จะไดรับการ
เตมิเตม็ใหมทกุวนัโดยการอธษิฐานและการศกึษาพระวจนะ
การอธิษฐานชวยใหเราใกลชิดพระคริสตมากขึ้น พระวจนะ
ขององคพระเจาชวยใหเรามงุไปทีห่นทางตางๆ ของพระองค
เปนการทำลายกำแพงทีก่ัน้ระหวางเรากบัพระครสิตทีค่อยกดี
กนัของประทานแหงพระวญิญาณอนัประเมนิคามไิดทีจ่ะมาสู
เรา นีค่อืวธิทีีเ่ราเตบิโต เปลีย่นนสิยัและทศันคตติางๆ ทีไ่มดใีห
กลายเปนดมีคีณุลกัษณะทีแ่ขง็แกรงมากขึน้

พระธรรมโรมบทที่ 8 อธิบายถึงชีวิตเต็มเปยมดวย
พระวญิญาณไดอยางนาตืน่เตน ขอใหทานอาน และนบัดวูา
เปาโลพูดถึง “พระวิญญาณ” พลังอำนาจเบื้องหลังชีวิต
ครสิเตยีนวามกีีค่รัง้ ทานพบชวีติเตม็เปยมดวยพระวญิญาณที่
อศัจรรยนีห้รอืยงั? ทานรสูกึถงึการมพีระวญิญาณอยใูนชวีติ
ของทานหรอืยงั? ทานไดรบัประสบการณฤทธิเ์ดชของพระองค
แลวหรอืยงั? ขอเชญิใหทานเปดใจรบัเอาพลงัอำนาจทีย่ิง่ใหญ
ทีส่ดุในจกัรวาลเสยีแตวนันี้



พลงัอนัลกึลบัในชวีติ
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่11 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 11

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่11 แตละตอนตามตวัเลขดานหนา  จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตอง
ทีส่ดุ เพยีง หนึง่ ขอความ
1. พระวญิญาณบรสิทุธิเ์สดจ็ลงมา

___ เปนผแูทนในโลกนีข้องพระครสิต ___ เพือ่กอตัง้อาณาจกัรบนโลกนี้

2. พระวญิญาณบรสิทุธิ์
___ เปนทตูสวรรคของพระเจา
___ เปนหนึง่ในจำนวนพระเจาพระภาค (ตรเีอกานภุาพ)
พระวญิญาณของพระเจา
___ ไมไดอยดูวยเมือ่มกีารสรางโลก ___ มสีวนรวมสำคญัในการสรางโลก

อานแตละตอนของบทเรยีนตามหมายเลข จากนัน้ใหทำเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาถกูทีส่ดุ
3. หนาทีข่องพระวญิญาณบรสิทุธิค์อือะไร?

___ เปลี่ยนจิตใจของมนุษยโดยการเกิดใหม
___ เพื่อใหเราสำนึกในบาปที่ทำ
___ เพือ่นำเราไปยงัความจรงิของพระครสิต
___ ชวยเราใหเขาสนทิกบัพระเยซอูยางตอเนือ่ง
___ เพือ่พฒันาผลแหงความรกั ความอดทน การบงัคบัตนใหเกดิขึน้ในตวัเรา
___ ใหความชวยเหลือเมื่อเราอธิษฐาน ___ ใหพลงัในการเปนพยานเพือ่พระเยซู

4. ตอไปนีอ้ะไรเปนของประทานจากพระวญิญาณบรสิทุธิ?์
___ ความสามารถในการเปนผปูระกาศขาวประเสรฐิ ศษิยาภบิาล ครู
___ มคีณุสมบตัดิพีรอมในความรกั ความยนิดแีละมสีนัตสิขุ
ครสิเตยีนไดรบั ของประทาน อะไร?
___ ของประทานทัง้หมดของพระวญิญาณ ___ ของประทานที่พระวิญญาณทรงเลือกประทานใหเทานั้น

5, 6. พระวญิญาณทรงประทาน (หลัง่) ใหมาเมือ่ไร?
___ เตรยีมคนทัง้หลายใหพรอมสำหรบัการเสดจ็กลบัมาของพระเยซใูนวาระสดุทาย
___ ในสมยัของอคัรสาวก ในวนัเพนเทคอสตเทานัน้

7. เราไดรบัพระวญิญาณบรสิทุธิเ์ปนของประทานใหดวยวธิใีด?
___ เมือ่พยายามเปนคนดดีวยความสามารถของตนเองใหมากทีส่ดุ
___ ดวยการกลบัใจใหมและถวายชวีติของเราแกพระครสิตโดยการรบับพัตศิมาเปนการแสดงออก

คำถามชวนคดิ
หลงัจากทีพ่ระวญิญาณบรสิทุธิเ์สรมิกำลงัโดยฤทธิเ์ดชของพระองคในชวีติของเราแลวทัง้หลาย ทานปรารถนาจะเหน็หลกัฐานของ
พระวญิญาณบรสิทุธิใ์นชวีติของทานไหม? _____________________________________________________________________________________________________________
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