จินตนานุภาพตอนที่ 1
 ผู้เชื่อ หรื อคริสเตียน สาวกของพระคริสต์ ต้ องมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้ า และในตัวเอง ถ้ าเราไม่มีความ
เชื่อศรัทธายากที่เราจะประสบความสาเร็จหรือมีความสุขได้
 ปั ญหาส่วนใหญ่เกิดจากคนรู้สกึ ว่าตัวเองไม่ค่คู วรที่จะได้ รับสิง่ ดีๆ ซึง่ อาจจะเกิดจากบาดแผลในอดีต ทา
ให้ มองตัวเองต่ากว่ามาตรฐานที่พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างให้ พวกเขาเป็ น ทาให้ พวกเขาขาดความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง เขาจะกลัวว่ าจะมีส่ งิ ที่ไม่ ดีหรื อจะมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ส่ งผลให้ เขาทาตัวให้ ยอมรั บใน
สิ่งที่ด้อยกว่ าที่ควรจะเป็ น
ฟิ ลปิ ปี 4:13 ข้ าพเจ้ าผจญทุกสิง่ ได้ โดยพระองค์ผ้ ทู รงเสริมกาลังข้ าพเจ้ า
 ความคิดที่ทรงพลังที่สดุ ที่จะให้ พลังกับเราคือ ความคิดที่ชัดเจนว่ า พระเจ้ าทรงอยู่กับเราและ
พระองค์ จะทรงช่ วยเรา พระเจ้ าผู้ทรงฤทธิ์เป็ นสหายของเรา พระองค์ ประทับอยู่เคียงข้ างเรา
ช่ วยเหลือเรา และจะจูงมือเราให้ ฝ่าทุกหุบเขาเงามัจจุราชได้ อย่ างแน่ นอน
 ไม่มีความคิดอื่นที่จะมีพลังมากกว่านี ้อีกแล้ ว และความคิดเช่นนี ้เมื่อตกลงไปในจิตวิญญาณของเราจะ
รักษาโรคปมด้ อยได้ ทกุ ชนิด
 เมื่อเราไม่มคี วามสงสัยในตัวเอง และบรรจุจิตใจของเราด้ วยความเชื่อจนเต็มล้ นในความรักของพระองค์
พัฒนาความเชื่อมัน่ ในพระเจ้ า คุณจะเป็ นคนถ่ อมใจที่มีความเชื่อศรั ทธาอย่ างแรงกล้ าและจริงใจ
o ให้ เราอธิษฐานทุกๆ วัน “พระเจ้ าโปรดสอนให้ ลูกรู้จักพระองค์ ว่าแท้ จริงพระองค์ คือผู้ใด”
 แต่การที่จะได้ มาซึง่ ความเชื่อศรัทธาที่เข้ มแข็งเกิดขึ ้นได้ ผ่านทางการสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ าเท่านั ้น ซึง่ จะ
เริ่มต้ นขึ ้นจากห้ องชัน้ ในผ่ านการอธิษฐาน โดยการอ่ านพระคา จดจาพระวจนะ และโดยการ
ฝึ กหัดใช้ ความเชื่อ
จินตนานุภาพ ที่เราจะสามารถนามาใช้ ได้ จริงแบบง่ ายๆ ต้ องมีส่วนผสมของ 3 สิ่งนี ้
1. การอธิษฐาน
 นี่คือมิตขิ องการอธิษฐานอย่างจริงใจ การอธิษฐานแบบต่อเนื่อง พูดคุยกับพระเจ้ าไปตลอดทั ้งวัน
 อธิษฐานเหมือนกับว่าพระองค์ทรงประทับอยูใ่ กล้ ๆ ในทุกๆที่ๆ เราอยู่ ทั ้งบนเตียง ในรถ ในห้ องครัว ในห้ อง
ทางาน หรื อในขณะที่เรากาลังเดินออกกาลังกายฯ เราคิดถึงพระเจ้ าและพูดคุยกับพระองค์อยู่ทกุ ขณะ จะ
ทาให้ การอธิษฐานเข้ ามามีอิทธิพลต่อจิตสานึกของเรามากขึ ้นและมากขึ ้น จนเราตระหนักถึงการทรง
ประทับอยู่ของพระองค์ข้างๆ เรา เรากับพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกันเหมือนเพื่อนสนิทที่ใกล้ ชดิ กันตลอดเวลา

2. สร้ างภาพในความคิด(จินตนาการ)
 เราเป็ นลูกพระเจ้ า พระบิดาของเราทรงสร้ างทุกสรรพสิง่ โดยการทรงเห็นภาพในความคิดก่อน ก่อนที่
พระองค์จะทรงเรี ยกสิง่ ที่ไม่มีให้ มีขึ ้น พระเจ้ าสร้ างเราขึ ้นตามพระฉายาของพระองค์ พระเจ้ าเป็ นผู้มี
จินตนาการ เราจึงมีจินตนาการด้ วย และจินตนาการทาให้ มนุษย์ตวั เล็กๆ อย่างเรา เมื่อร่วมมือกับพระเจ้ า
จะสามารถสร้ างสรรค์สงิ่ ดี สิง่ ยิ่งใหญ่ได้ มากมาย
 วิลเลี่ยม อาเธอร์ เวิร์ด “ถ้ าคุณสามารถจินตนาการได้ คุณก็สามารถบรรลุได้ ถ้ าคุณสามารถฝั น
ได้ คุณก็สามารถเป็ นอย่ างนั้นได้ ”
 ทุกสิง่ ในโลกนี ้ที่มนุษย์สร้ างขึ ้นเริ่มต้ นจากจินตนาการก่อนเสมอ
มัทธิว 9:29 พระเยซูตรัสว่า ให้เป็ นไปตามความเชือ่ ของเจ้าเถิ ด
2.1 มีบางสิ่งที่เราไม่ ควรจินตนาการ
 เช่น ความวิตกกังวลหรื อจินตนาการอื่นๆ ที่เราไม่ควรคิดเช่น จินตนาการสิง่ ที่เป็ นกิเลส หรือการคิดแก้ แค้ น
 สิง่ คือเราต้ องสร้ างในวันนี ้คือ นิสัยที่ชอบทาให้ ตัวเองมีความสุข เพราะบรรยากาศที่พระเจ้ าตอบคา
อธิษฐานเราง่ายที่สดุ คือ เมื่อมีผ้ เู ชื่อปี ติยินดีในพระเจ้ า พระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของเขา
สุภาษิต 15:15 คนที่มีใจชื่นบานก็เหมือนมีการเลีย้ งอยู่เสมอ
 นัน่ ก็คือ ให้ เราปลูกฝังความเบิกบานลงไปในใจของเรา นัน่ คือการพัฒนานิสยั ทาให้ ตนเองมีความสุข
เพราะเราสามารถปลูกฝังนิสยั ของเราได้ นี่เอง เราจึงมีอานาจที่จะสร้ างความสุขให้ กบั ตัวเอง
2.2 บางสิ่งที่เราควรจินตนาการ
ฟิ ลปิ ปี 4:8 ดูก่อนพี่น้องทั ้งหลาย ในที่สดุ นี ้ขอจงใคร่ครวญถึงสิง่ ที่จริง สิง่ ที่น่านับถือ สิง่ ที่ยตุ ธิ รรม สิง่ ที่
บริสทุ ธิ์ สิง่ ที่น่ารัก สิง่ ที่ทรงคุณ คือถ้ ามีสงิ่ ใดที่ล ้าเลิศ สิง่ ใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู
 ใคร่ครวญ หมายถึง สิง่ ที่เรานามาจดจ่อ พิจารณา นี่คือสิง่ ที่พระเจ้ าอยากให้ เรานามาจินตนาการคือ สิง่ ที่
น่ารัก สิง่ ที่ดีงาม สิง่ ที่น่ายกย่อง สิง่ ที่ถกู ต้ อง สิง่ ที่ตรงตามน ้าพระทัยพระเจ้ า และเรื่ องแบบนี ้ให้ คดิ
จินตนาการ และขอให้ คิดถึงเรื่ องแบบนี ้ตลอดเวลา
 นี่คือจิตนาการที่ต้องไปคู่กับความเชื่อ เพราะจิตนาการกาหนดรู ปแบบชีวติ ของเรา
 ดังนั ้นถ้ าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราต้ องเปลี่ยนจิตนาการของเรา เราจึงเรี ยกสิง่ นี ้ว่า จินตนานุภาพ
 แต่ถ้าวันนี ้เราจินตนาการใหม่ ฉันนาวิญญาณได้ ฉันนากลุม่ เซลล์ได้ ฉันมีลกู ได้ ฉันเป็ นนักถวายได้ ฉัน
ประสบความสาเร็จในชีวิตได้ ชีวติ ที่ถกู หว่านจากความคิดบวกที่ทรงพลังเหล่านี ้จะกลับมีอนาคตทันที

3. ทาให้ เป็ นจริง
 เพื่อจะให้ แน่ใจว่าจะมีสงิ่ ดีๆ เกิดขึ ้น
o ให้ ภาพในความคิดของเราชัดเจนก่อนว่าเราปรารถนาอยากจะเห็นสิง่ ใดเกิดขึ ้นในสถานการณ์นั ้นๆ
หรื ออยากเห็นสิง่ ใดเกิดขึ ้นในชีวิตเรา
o ยึดภาพนัน้ เอาไว้ ให้ ม่ ัน ประทับภาพที่ดีเหล่ านัน้ ไว้ ในความทรงจานั่นคือนิมิต และนิมิตจะ
ผลักดันให้ เราใช้ ชีวติ เดินไปบนทางที่จะพาไปสู่ภาพนัน้ ในชีวติ จริงของเรา
o และเริ่มพูดถ้ อยคานั ้นออกไป ด้ วยจิตสานึกที่จริงใจว่าหากนี่เป็ นสิง่ ที่ดีที่สดุ ขอพระองค์ทรงทาให้ มนั
เกิดขึ ้นในโลกฝ่ ายวัตถุ คือ มอบเรื่ องทั ้งหมดไว้ ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้ า
 แล้ วใช้ ชีวติ ตามการทรงนาของพระองค์ต่อไปด้ วยการสัตย์ซื่อในสิง่ ที่ได้ รับมอบหมาย ทางานด้ วยตั ้งใจ
และอย่างเฉลียวฉลาด ซึง่ เป็ นส่วนที่เราต้ องทาเพื่อให้ บรรลุถึงความสาเร็จในเรื่ องนั ้นๆ
 นี่คือจิตนานุภาพ ที่เราผู้เชื่อได้ รับสิทธิอานาจจากสวรรค์ให้ สามารถ ขอ หา เคาะ แล้ วประตูสวรรค์จะเปิ ด
ให้ แก่ทา่ น

