พิชติ รักพักหัวใจ
 ถึงแม้ ว่าเรามีทกุ อย่างในโลกแต่ถ้าเราไม่ได้ พบรักในหัวใจ เราก็เป็ นเหมือนกับต้ นไม้ ที่ไม่ได้ รับน ้า
o และสิง่ ที่คนเราโหยหามากที่สดุ คือ ความรัก แต่ปัญหาคือ คนทุกวันนี ้หาสิง่ ที่อยู่ข้างนอก ลืมไป
ว่าสิง่ ที่เราต้ องการมากๆ คือสิง่ ที่อยูข่ ้ างในเรา
 เป้าหมายของคริสเตียนเราควรขอพระเจ้ าให้ ตวั เราข้ างในของเรา “เต็มไปด้ วยความรั กของพระเจ้ า
เต็มไปด้ วยสิ่งที่มาจากข้ างบน”
เอเฟซัส3:14-19 14 เพราะเหตุนี ้ข้ าพเจ้ าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา 15 (คาว่า บิดา ของทุกตระกูล ทุกชาติ ใน
สวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกนี ้ก็ดีมาจากคาว่า พระบิดา) 16 ขอให้ พระองค์ทรงโปรดประทานกาลังเรี่ ยวแรง
มากฝ่ ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณ ของพระองค์ ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์
17 เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อท่านได้ วางรากลงมัน่ คง ในความรัก
แล้ ว,18 ท่านก็จะได้ มีความสามารถหยัง่ รู้พร้ อมกับธรรมิกชนทั ้งหมด ถึงความกว้ าง ความยาว ความสูง
ความลึก 19 คือให้ ซาบซึ ้งในความรักของพระคริสต์ซงึ่ เกินความรู้ เพื่อท่านจะได้ รับความไพบูลย์ของพระ
เจ้ าอย่างเต็มเปี่ ยม
 อินเนอร์ แมน(Inner Man) หมายถึง ตัวตนจริงที่อยู่ข้างในเรา
 คาถาามตตัวตนจริง ตของเราเป็ นยังไงต?
o ถ้าเราไม่สนใจตัวตนข้างในของเรา เราจะแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด
 ถ้ าข้ างในมันไม่มีอะไร ข้ างในแห้ ง ข้ างในไม่พบกับความรักของพระเจ้ า ข้ างในไม่เคยมีประสบการณ์
กับพระเจ้ า ข้ างในไม่เคยซาบซึ ้งใจในพระเจ้ า….เราจะไม่ถึงจุดเปลี่ยนจริงๆ
 “ข้างในคุณเป็ นอย่างไร ? ว่างเปล่าไหม ?
 ข้างในคุณรู้จกั พระเจ้าไหม ?
 คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงรักคุณมากขนาดไหน ?
 คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าทาอะไรเพือ่ คุณบ้าง ?
 คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงดีกบั คุณมากขนาดไหน ?
 คุณเคยร้องไห้และขอบคุณพระองค์ทีพ่ ระองค์ทรงดีต่อเรามากมายครัง้ สุดท้ายเมือ่ ไร ?
 คุณลึกซึ้งเพียงใดทีค่ ณ
ุ ได้เจอกับพระเจ้าผูท้ รงแสนดีองค์นี้ ?
 เราดันคนแค่ภายนอก เช่น ดันให้ รับใช้ พระเจ้ าไม่ได้ เราดันให้ คนเฝ้าเดี่ยวไม่ได้ ฯ...ถ้ าเขาไม่พบพระเจ้ า
ถ้ าเขาไม่ซาบซึ ้งใจว่าพระเจ้ าทรงดีกบั เขามากขนาดไหน
 ดังนั ้นเราต้ องดูรากฐานชีวิตข้ างใน อธิษฐานเผื่อตัวตนข้ างในทั ้งของตัวเอง ของน้ องเลี ้ยง ของสามี ของ
ภรรยา ของลูกฯ

เอเฟซัส 3:14 เพราะเหตุนี ้ข้ าพเจ้ าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา
 เปาโลเริ่มต้ นด้ วยการคุกเข่าลงและอธิษฐานต่อพระบิดา
 คนยิ วในสมัยก่อนท่าอธิ ษฐานของเขาจะยืนอธิ ษฐาน เช่น ในคาอุปมาพระเยซู ฟารี สีกบั คนเก็บภาษี
ทัง้ คู่ต่างก็ยืนอธิ ษฐาน นีเ่ ป็ นเรื ่องปกติ สาหรับคนสมัยนัน้
 แต่การคุกเข่าอธิษฐาน บ่งถึงการอุทิศตัวเป็ นพิเศษ เป็ นการยอมจานน เพราะรู้ความจาเป็ นต้ องการพึง่
พระเจ้ าอย่างสูง เป็ นการถ่อมใจลงต่อพระเจ้ าและวิงวอนให้ พระเจ้ าช่วยเหลือบางอย่างที่สาคัญมากๆ
 คาถาามตคุณเคยคุกเข่ าอธิษฐานและบอกกับพระเจ้ าว่ า “พระเจ้ าช่ วยลูกด้ วย” บ้ างไหมต?ต
ครั้ งสุดท้ ายเมื่อไหร่ ต?
 อย่าแค่คกุ เข่าด้ วยตัว แต่ใจยังยืนอยู…
่ ลูกจัดการเองได้ ลูกทาได้!! แต่เราต้ องถ่อมใจต่อพระเจ้ าเหมือน
เปาโลที่ร้ ูดีว่าเขาทาอะไรไม่ได้ นอกจากต้ องพึง่ พระเจ้ า ไม่มีใครทา หรื อใครช่วยได้ นอกจากพระเจ้ า
 การคุกเข่าแบบนี ้ไม่ใช่แค่เพื่ออธิษฐานเผื่อตัวเอง แต่เป็ นการคุกเข่าวิงวอนเพื่อคนอื่นเพื่อสถานการณ์
ในชีวิตเขาดีขึ ้น เพื่อตัวตนข้ างในเขาจะสัมผัสกับพระเจ้ า เพื่อเขาจะซาบซึ ้งในความรักของพระเจ้ าฯ
เอเฟซัส3:15 คาว่า บิดา ของทุกตระกูล ทุกชาติ ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกนี ้ก็ดีมาจากคาว่า พระบิ ดา
 เปาโลบอกกับพระเจ้ าว่าพระองค์คือต้ นน ้า พระองค์คือพระบิดา พระองค์คือจุดเริ่มต้ น พระองค์คือผู้ที่
ผนวกทุกคนเข้ าเดียวกัน พระองค์คือพ่อของทุกครอบครัวที่เชื่อในพระเยซู
 ในฐานะพี่เลี ้ยงถ้ าเราอยากหายเหนื่อยเราต้ องช่วยให้ เขาพบรักพระเจ้ า มิฉะนั ้นเราจะเหนื่อยอีกนาน
 คาถาามตคุณพยายามแค่ ไหนในการเบียดตัวเองเข้ าหาพระเจ้ า ? คุณพยายามแค่ ไหนใน
การช่ วยคนอื่นให้ พบรั กพระเจ้ าตได้ รับการเติมเต็มอย่ างแท้ จริงต?
คำอธิษฐำนของเปำโล
1. เปำโลอธิษฐำนว่ ำ “ขอให้ มีควำมเข้ มแข็งขึน้ ภำยในโดยพระวิญญำณ”
เอเฟซัส3:16-17 16 ขอให้ พระองค์ทรงโปรดประทานกาลังเรี่ ยวแรงมากฝ่ ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดช
พระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์ 17 เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจ
ของท่านทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อท่านได้ วางรากลงมัน่ คงในความรักแล้ ว
 Ex. ชายที่รับมือกับปั ญหาครอบครัวด้ วยกาลังจากพระวิญญาณ…มันไม่ง่ายแม้แต่นอ้ ยสาหรับการ
หย่าร้าง ทีผ่ มเองจะมีเพือ่ นสนิ ทคนหนึ่งทีด่ นั ลงเอยมาแต่งงานกับภรรยาทีอ่ ยู่กินกับผมมา 17 ปี และ
มันไม่ง่ายทีม่ าเห็นภรรยาของผมคนนีก้ บั เพือ่ นคนนีอ้ ยู่ในหมู่บา้ นเดียวกับเรา ทางานในโรงเรี ยน
เดียวกัน และเห็นลูกๆของเรา วิ่ งไปมาบ้านนีท้ ีบา้ นนัน้ ที มันไม่ง่าย
o ผมรับมือสิง่ นี ้ได้ โดยวิธีเดียวคือ “พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ จะต้องเยียวยาใจผมจากใจทีแ่ ตกสลายภายใน
ให้ได้รบั การกอบกูท้ ีจ่ ะทาให้ผมรักและให้อภัยได้ และมันไม่ง่ายแม้แต่นอ้ ย มันเริ่ มต้นจากข้างใน มัน

เป็ นงานของพระวิ ญญาณจริ งๆ”
 พระวิญญาณเองต้ องทางานข้ างในเราที่ทาให้ เราสามารถรักได้ ทางานข้ างในเราทาให้ เราสามารถให้
อภัยได้ ได้ รับการเยียวยาได้ พระวิญญาณของพระเจ้ าสามารถช่วยเราได้ ฯ เพราะไม่มีใครเปลี่ยนเราได้
นอกจากพระวิญญาณบริสทุ ธ์
 แต่ พระวิญญำณจะทำงำนเมื่อเรำอธิษฐำนขอให้ พระเจ้ ำช่ วยเท่ ำนัน้ !!
o อย่าพึง่ แรงตัวเอง แต่ขอให้ เราพึง่ คาอธิษฐานและพึง่ พระวิญญาณที่จะทางานภายในตัวตนที่แท้ จริง
ของเรา และพระคริสต์สถิตอยู่กบั เราเสมอ
2. เปำโลอธิษฐำนว่ ำ “ขอให้ มีควำมรัก”
เอเฟซัส3:17 เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้ วำงรำกลงมั่นคง
ในความรักแล้ ว
 วัตถุประสงค์ของคาอธิษฐานตอนนี ้ คือให้ พระเยซูควบคุมและให้ เรี่ ยวแรงแก่เราที่จะรักได้
 เปาโลใช้ คาเปรี ยบเทียบ 2 คาคือใช้ คาว่า..
1. กำรหยั่งรำก,วำงรำก มาจากภาพเกี่ยวกับการปลูกพืช ปลูกต้ นไม้ ที่ตั ้งต้ นตระหง่านอยูไ่ ด้
2. กำรตัง้ มั่น, มั่นคง เกี่ยวกับการก่อสร้ าง เหมือนภาพการสร้ างบ้ านตอกเสาเข็มแน่นและลึก
 ถ้าหากเราต้องการมีประสบการณ์การเปลีย่ นแปลง เราต้องไม่เน้นความฉาบฉวยผิ วเผิ น เราต้องลงลึก
และขอพระเจ้าให้คณ
ุ มีความรักทีล่ งลึก ทีค่ งเส้นคงวา ที เ่ ป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตตลอดเวลา
 คาถาามตไม่ มีใครชอบความรั กแบบฉาบฉวยใช่ ไหม?ตแล้ วเรามีความรั กแบบลงลึกแล้ ว?
o เช่นกันพระเจ้าอยากให้เรารักพระเจ้าแบบลงลึก รักคนอืน่ แบบลึกซึ้ง ความรักแบบหยัง่ ราก
และตัง้ มัน่ นีท้ าให้เรายืนมัน่ คงในพระเจ้า และรับใช้พระองค์ดว้ ยความยิ นดี
 คาถาามตคนที่ลงลึกกับพระเจ้ าตจะแสดงตัวเองอย่ างไรต?
3. เปำโลอธิษฐำนว่ ำ “มีควำมรู้ ในควำมรักของพระเยซู”
 มีความรู้ในรักของพระเยซู และนี่คือสิง่ ที่เราต้ องโฟกัส
เอเฟซัส3:18-19 18 ท่านก็จะได้ มีควำมสำมำรถหยั่งรู้ พร้ อมกับธรรมิกชนทั ้งหมดถึงความกว้ าง ความ
ยาว ความสูง ความลึก 19 คือให้ ซาบซึ ้งในความรักของพระคริสต์ซงึ่ เกินความรู้ เพื่อท่านจะได้ รับความ
ไพบูลย์ของพระเจ้ าอย่างเต็มเปี่ ยม
 ถ้ าเรามีควำมรู้ ในควำมรั กของพระเยซู มีกำลังที่จะรัก และถ้ ำเรำไปถึงจุดนีไ้ ด้ ชีวติ เรำจะ
เปลี่ยนไม่ เหมือนเดิม ชีวติ เรำจะเต็มไปด้ วยพระพรอย่ ำงมำกมำย
 ความรักของพระเยซูกว้ ำงพอที่จะครอบคลุมทั ้งยิวและคนต่างชาติได้
 ความรักของพระเยซู ยำว มากเป็ นรักชัว่ นิรันดร์

 ความรักของพระเยซู ลึก พอที่จะเหยียดไปถึงคนบาปที่ต่าต้ อยที่สดุ ที่มืดมิดที่สดุ สามารถลงไป
ถึงขุมลึกแห่งความมืดในบาปที่คนเป็ นและไปฉุดเขาขึ ้นมาได้
 และความรักของพระเยซูสูง พอที่จะยกเราจากที่ต่าขึ ้นไปสูงถึงสวรรค์ได้
โรม 8:37-39 37 แต่ว่าในเหตุการณ์ทั ้งปวงเหล่านี ้เรามีชยั เหลือล้ นโดยพระองค์ผ้ ไู ด้ ทรงรักเราทั ้งหลาย
38 เพราะข้ าพเจ้ าเชื่อมัน่ ว่าแม้ ความตายหรื อชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรื อเทพเจ้ า หรื อสิง่ ซึง่ มีอยู่ใน
ปั จจุบนั นี ้ หรื อสิง่ ซึง่ จะมีในภายหน้ า หรื อฤทธิ์เดชทั ้งหลาย 39 หรื อซึง่ สูงหรื อซึง่ ลึกหรื อสิง่ ใดๆ อื่นที่ได้ ทรง
สร้ างแล้ วนั ้นจะไม่สามารถกระทาให้ เราทั ้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้ า ซึง่ มีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็ นเจ้ าของเราได้
 คาพูดนี ้เปาโลพูดขณะที่เขาถูกข่มเหง ถูกขู่ และอยูท่ ่ามกลางความยากลาบาก แต่ความรักของพระ
เยซูที่ลกึ อยู่ในชีวิตเขาทาให้ เขายังยืนหยัดและพูดได้ อย่างเต็มใจว่า “ไม่ ว่าอะไรจะเกิดขึน้ กับ
ข้ าพเจ้ าตสิ่งนั้นไม่ สามารถามาแยกข้ าพเจ้ าออกจากความรั กของพระเยซูได้ ตเพราะข้ าพเจ้ ารู้ ดี
ว่ าตพระเจ้ าทรงรั กข้ าพเจ้ ามากแค่ ไหน”
 ถ้ าคุณไม่รับใช้ พระเจ้ า ไม่ร้อนรน ไม่อ่านพระคัมภีร์ ไม่ปรารถนาจะถูกยกขึ ้นในฝ่ ายวิญญาณฯ เพราะ
คุณไม่เข้ าใจความรักของพระเจ้ า แสดงว่าความรักของพระองค์ตื ้นมากๆ ในชีวติ ของคุณ วันนี ้เราต้ อง
ปรับความคิดใหม่ มาให้ ถึงความรู้ในความรักของพระองค์
 พระเจ้ ารักเรามาก แม้ ในขณะที่เราเป็ นคนบาป ขณะที่เรากาลังเย้ ยหยันพระองค์ ขณะที่เราหันหลังให้
พระเจ้ าฯ แต่พระองค์ยงั คงรักเรามาก ยังปรารถนาจะช่วยกู้ อยากจะนา อยากจะพาเรากลับมาในร่ม
พระคุณของพระองค์ และพระองค์ได้ ทรงทาแล้ วผ่านทางพระเยซูที่พระองค์ได้ เข้ ามาเป็ นสะพานนาเรา
กลับคืนดีกบั พระบิดา และประทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เข้ ามาอยู่ในเรา ช่วยเรา เปลีย่ นแปลง เล้ าโลม
เป็ นที่ปรึกษา เป็ นผู้นา เป็ นสหายเลิศของเรา นี่คือความรักของพระองค์
4. มีควำมบริ บูรณ์ ในควำมรั กของพระเจ้ ำอย่ ำงมหำศำลในใจของคุณ
 ความรักเราเรียกร้ องจากผู้อื่นไม่ได้ เพราะผู้อื่นไม่ใช่แหล่งแห่งความรัก มีเพียงพระเจ้ าเท่านั ้นที่จะเติม
เต็มหัวใจ มีฤทธิ์เดชที่จะช่วยและเปลี่ยนแปลงเราได้ อย่างแท้ จริง เมื่อเราคุกเข่าลงอธิษฐานและ
กระหายหิวอยากจะรู้จกั ความรักนี ้
 คาถาามตวันนี้คุณจะทาอย่ างไรเพื่อตอบสนองพระวจนะในวันนี้ เพื่อชีวติ เราจะเต็ม
บริบูรณ์ ในความรั กของพระเจ้ าตและส่ งต่ อความรั กนี้ออกไปได้ ในทุกวิถาีทางต?

