ชีวิตเปลี่ยนด้ วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบือ้ งบน
 คำถำม ใครบ้ ำงอยำกเห็นชีวติ ของตัวเองเปลี่ยน ? แต่ บำงเรื่ องเรำก็เปลี่ยนยำก ?
 แต่ชีวติ บางคนมันอย่างหนาเปลีย่ นยาก มันต้ องมีอะไรร้ อนๆ แรงๆ เผา ถึงจะทาให้ สงิ่ ที่เป็ นความบาป
ที่เกาะแน่นให้ หลุดออกไปได้
 หลังฟื น้ คืนพระชนม์ในช่วง 40 วันก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ ้นสูส่ วรรค์ พระองค์ได้ ปรากฏกายได้ พดู คุย
กับเหล่าสาวกเรื่ องหนึ่งที่สาคัญมากๆ คือเรื่ องอาณาจักรพระเจ้ า เพราะพระองค์ร้ ูดีวา่ สิง่ ที่สาคัญที่สดุ
สาหรับคนในโลกนี ้คือ เขาจะต้ องอยู่ให้ ถกู อาณาจักร ทุกคนต้ องเลือกว่าเราจะอยู่ในอาณาจักรไหน ?
ลูกา 24:46-49 46 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "มีคาเขียนไว้ อย่างนั ้นว่าพระคริสต์จะต้ องทรงทนทุกข์ทรมาน
และทรงเป็ นขึ ้นมาจากความตายในวันที่สาม47 และจะต้ องประกาศทัว่ ทุกประชาชาติในพระนามของ
พระองค์ ให้ เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตั ้งต้ นที่กรุงเยรูซาเล็ม 48 ท่านทั ้งหลายเป็ นพยานด้ วยข้ อความ
เหล่านั ้น 49 และดูเถิด เราจะส่งซึง่ พระบิดาของเราทรงสัญญานั ้น มาเหนือท่านทั ้งหลายแต่ท่านทั ้งหลาย
จงคอยอยู่ในกรุงกว่าท่านจะได้ ประกอบด้ วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื ้องบน"
 จากพระคัมภีร์ตอนนี ้พระเจ้ าให้ งานผู้เชื่อ 3 อย่าง
1. เรามีเรื่ องที่จะต้ องเล่ า
 คำถำม เรื่ องที่จะต้ องเล่ ำให้ คนอื่นฟั งคืออะไร ?
 คือเรื่ องที่สาคัญมากๆ มากกว่าทุกเรื่ องในโลก คือเรื่ องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้ า ที่พระคริสต์
จะต้ องทรงทนทุกข์และทรงเป็ นขึ ้นมาจากความตายในวันที่สาม เพื่อไถ่บาปให้ แก่ผ้ ทู ี่เชื่อในพระองค์
2. เรามีเรื่ องที่จะต้ องทา (ลูกา 24:47-48)
 คือ จงไปเล่ าให้ คนอื่นฟั งว่าพระเยซูดีอย่างไร เปลี่ยนแปลงเราได้ อย่างไร คริสเตียนควรเป็ นคนที่ชอบ
เล่าเรื่องพระเยซูเพราะเป็ นข่าวดีช่วยคนให้ รอดพ้ นบาปเวรและเปลีย่ นแปลงชีวติ เราให้ เป็ นคนใหม่ได้
่ ระเยซูได้ ทรงช่ วยคุณและเปลี่ยนแปลงคุณคือเรื่ องอะไร ?
 คำถำม คำพยำนทีพ
3. เราต้ องรอคอยรั บ (ลูกา 24:49)
 พระเยซูร้ ูดีวา่ ถ้ าชีวติ ของเรายังไม่ได้ รับการเปลี่ยนแปลง และยังไม่ได้ ประกอบด้ วยฤทธิ์เดชที่มาจาก
เบื ้องบน ทาไปไม่นาน เล่าได้ ไม่นานเจอการข่มเหงก็เลิกเล่า ?
 เพราะเราอยู่ในสงครามฝ่ ายวิญญาณเพื่อช่วยชีวิตคนให้ ออกจากความมืดไปสูค่ วามสว่าง และมาร
พยายามจะขัดขวาง เราจึงต้ องรอรั บพระราชทานฤทธิ์เดชที่มาจากเบือ้ งบนคือ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ท่ จี ะมาอยู่กับเรา แล้ วเราจะมั่นใจว่ าพระองค์ คือผู้ใด เราจะไม่ กลัวแต่ มีความมั่นใจ
 เราต้ องรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้ า รับความรักจากพระเจ้ าก่อน

 และเราต้ องรอจนกว่าจะมีประสบการณ์ รอจนกว่าพระเจ้ าจะทางานในจิตใจ รอจนกว่าจะมีบางอย่าง
เกิดขึ ้นในชีวิต เพื่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ที่เต็มไปด้ วยฤทธิ์เดชจะเปลีย่ นแปลงชีวิตเราได้ อย่างสิ ้นเชิง
 คำถำม ใครบ้ ำงรู้ ว่ำในตัวยังมีสง่ิ ที่ต้องถูกกำจัดออกไปด้ วยไฟของพระวิญญำณ ? ของคุณ
คืออะไร ? (อย่าปล่อยให้หนู หมัด เห็บฝ่ ายวิ ญญาณคอยกัดกิ นและแพร่เชือ้ โรคในตัวเรา)
 นิสยั เก่าของเราที่พระคัมภีร์เรี ยกว่าการงานของเนื ้อหนัง จาเป็ นที่จะต้ องถูกจัดการทาลายออกไปทุกๆ
วัน เพื่อชีวติ เราจะได้ รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้ า เหมือนกับการใช้ ไฟมาถลุงทองคาให้ บริสทุ ธิ์
 ไฟของพระเจ้ า ยังสะท้ อนถึง การเปี่ ยมล้ นด้ วยฤทธิ์อานาจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ทาให้ เราสามารถ
รับใช้ พระเจ้ าด้ วยหมายสาคัญและการอัศจรรย์
กิจการ 10:38 คือเรื่ องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ว่าพระเจ้ าได้ ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ และ
ด้ วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระทาคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึง่ ถูกมาร
เบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้ าทรงสถิตกับพระองค์
 Ex. หลายคนเจ็บป่ วย เขาต้ องการการอัศจรรย์ ในความจากัดของหมอ แต่พระเจ้ าใช้ ให้ เราช่วยเขาได้
 และไฟของพระเจ้ า จะก่อเกิดใจปรารถนาตอบสนองพระเจ้ าอย่างกระตือรื อร้ นในการรับใช้ พระเจ้ าและ
ประกาศเรื่ องของพระเยซู ฯ สาวกจึงรอที่ห้องชั ้นบน พวกเขาร่ วมใจกันขะมักเขม้ นอธิษฐานรอ
คอยพระเจ้ านาน 10 วัน ทั ้งหญิงและชาย และเมื่อถึงวันเพนเทคอสต์พระวิญญาณก็เทลงมา
 คำถำม พวกเขำอธิษฐำนไม่ ลดละไม่ ร้ ู กำหนด แล้ วเรำละอธิษฐำนแล้ วลดละไหม ?
กิจการ 2:7-8,11 7 คนทั ้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดว่า “ดูแน่ะ คนทั ้งหลายที่พดู กันนั ้นเป็ นชาว
กาลิลที กุ คนไม่ใช่หรื อ 8 เหตุไฉนเราทุกคนได้ ยินเขาพูดภาษาของบ้ านเกิดเมืองนอนของเรา 11 ชาวเกาะ
ครี ตและชาวอาระเบีย เราทั ้งหลายต่างก็ได้ ยนิ คนเหล่านี ้กล่าวถึงมหกิจของพระเจ้ า ตามภาษาของเราเอง

อาการที่เกิดขึน้ เมื่อเราถูกด้ วยไฟของพระเจ้ า
1. อาการล้ มในพระวิญญาณ เป็ นการตอบสนองภายในวิญญาณของบุคคลนั ้นด้ วยความถ่อมใจต่อ
พระเจ้ า

2.อาการสั่นในพระวิญญาณ เป็ นการสัน่ ด้ วยความยาเกรงในความบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ า
3.อาการร้ องไห้ ในพระวิญญาณ เกิดจากการทางานของพระวิญญาณเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ใจ
และนามาซึง่ การกลับใจใหม่ และรับการบาบัดรักษาเยียวยาจากพระเจ้ า
4.อาการหัวเราะในพระวิญญาณเชื่อว่าการหัวเราะในพระวิญญาณเป็ นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่
ของพระราชกิจของพระเจ้ า ในการรักษาความแห้ งแล้ งของคน และนามาซึง่ ความชื่นชมยินดี

5.อาการเมาในพระวิญญาณเนื่องจากถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เพราะความอ่อนแอของ
เนื ้อหนังของมนุษย์ที่จากัด ถูกสวมทับด้ วยความยิ่งใหญ่อนั ไม่จากัดของพระเจ้ า
6.อาการไอหรืออาเจียรในพระวิญญาณ เป็ นการเอาพวกผีตา่ งๆ ออกไปจากชีวิตของเรา หรื อสิง่
เก่าๆ ที่เป็ นมลทินทั ้งหลายออกไปให้ จากชีวิตของเรา เพื่อนาสิง่ ใหม่ของพระเจ้ าเข้ ามาเติมเต็ม
 และพวกเขาก็พดู ภาษาอื่นๆ มีคนจานวนมากได้ ยินเขาพูดถึงพระมหกิจของพระเจ้ าด้ วยภาษาที่พวก
เขาไม่ได้ เรี ยนมาก่อน ซึง่ คนพูดก็ไม่เข้ าใจ แต่คนอื่นได้ ยนิ เข้ าใจที่เป็ นภาษาบ้ านเกิดเมืองนอนของเขา
ที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ า และในวันนั ้นสิง่ ที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ ้นคือ
กิจการ 2:41 คนทั ้งหลายที่รับคาของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั ้นมีคนเข้ าเป็ นสาวกประมาณสามพันคน

เมื่อคนมีประสบการณ์ กับไฟของพระเจ้ า มันจะเปลี่ยนเราอย่ างสิน้ เชิง
กิจการ 2:42-47 42 เขาทั ้งหลายได้ ขะมักเขม้ นฟั งคาสอนของจาพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั ้ง
ขะมักเขม้ นในการหักขนมปั งและการอธิษฐาน 43 เขามีความเกรงกลัวด้ วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทา
การอัศจรรย์และหมายสาคัญหลายประการ 44 บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั ้นก็อยู่พร้ อมกัน ณ ที่แห่งเดียวและ
ทรัพย์สงิ่ ของของเขาเหล่านั ้นเขาเอามารวมกันเป็ นของกลาง 45 เขาจึงได้ ขายที่ดนิ และทรัพย์สงิ่ ของ มา
แบ่งให้ แก่คนทั ้งปวงตามซึง่ ทุกคนต้ องการ 46 เขาได้ ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปั งตามบ้ านของ
เขา ร่วมรับประทานอาหารด้ วยความชื่นชมยินดีและใจกว้ างขวางทุกวันเรื่อยไป 47 ทั ้งได้ สรรเสริญพระเจ้ า
และคนทั ้งปวงก็ชอบใจฝ่ ายองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ได้ ทรงโปรดให้ คนทั ้งหลายซึง่ กาลังจะรอด มาเข้ ากับพวก
สาวกทุกวันๆ

1. คนที่มีประสบการณ์ กับไฟของพระเจ้ า พวกเขาจะรักพระคา
2. คนที่มีประสบการณ์ กับไฟของพระเจ้ า เขาจะรักซึ่งกันและกัน แชร์ ชีวิตกันและกัน การแชร์
ความเชื่อกันและกัน แชร์ ทกุ อย่างที่เรามีเพื่อช่วยเหลือเกื ้อกูลกันและกัน

3. คนที่มีประสบการณ์ กับไฟของพระเจ้ า เขาจะรักพระเจ้ า เขาจะขะมักเขม้ นในการหักขนม
ปั งและการอธิษฐาน คนที่รักพระเจ้ าเขาอยากจะมีประสบการณ์กบั พระเจ้ า เขาอยากจะอยู่ใกล้ ชดิ พระเจ้ า
เขาจะมานมัสการพระเจ้ าที่โบสถ์และเจอกันที่กลุม่ เซลล์ เขาชอบการอธิษฐาน เขาจะนมัสการพระเจ้ า
และหนุนใจซึง่ กันและกัน
4. คนที่มีไฟของพระเจ้ า เขาจะรักคนหลงหาย เขาจะรักการประกาศและพระเจ้ าจะทรงโปรดให้
คนทั ้งหลายซึง่ กาลังจะรอดมาเข้ ากับพวกสาวกทุกวันๆ
 คำถำม พระคำวันนี้เรำได้ เรี ยนรู้ อะไรบ้ ำง ? และอะไรคือสิ่งที่เรำต้ องตอบสนองและ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ?

