จินตนานุภาพ ตอนที่ 2
 จินตนานุภาพ คือความคิดที่ทรงพลังที่สดุ ที่จะให้ พลังกับเราคือ ความคิดที่ชดั เจนว่า พระเจ้ าทรงอยู่กบั
เราและพระองค์จะทรงช่วยเรา และนัน่ เป็ นเหตุให้ คาอธิษฐานของเราได้ รับการยืนยันด้ วยหมายสาคัญ
และอัศจรรย์เมื่อเราอธิษฐานด้ วยความเชื่อ ใส่ความคิดตามพระวจนะลงไปในคนหรื อในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ปรารถนาจะให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
มาระโก 11:24ขณะเมือ่ ท่านจะอธิษฐานขอพระเจ้ าสิง่ ใด จงเชื่อว่าได้ รับ แล้ วท่านจะได้ รับสิง่ นั ้น
 มีคากล่าวไว้ ว่า เราจะได้ รับในสิง่ ที่เรามองเห็น และเราจะดาเนินชีวิตตามสิง่ ที่สายตาเรามองเห็น
 ถ้ าเรายอมให้ มีมมุ มองอะไรบางอย่างบดบัง เรา
จะมองไม่เห็นสิง่ ที่สวยงามอย่างที่มนั ควรจะเป็ น
 ชีวิตของเราจะสุขหรื อจะทุกข์ก็ขึ ้นกับว่าเราเห็น
มันเป็ นยังไง ?
ตัวอย่ างภาพที่ออกมาจากความคิดของคน 4 กลุ่ม อ่ าน 2 พงศ์ กษัตริย์ 6:8-23
คุณมองผ่ านเลนส์ อะไร Which lens do you see through?

1. คนกลุ่มแรกมองผ่ านมุมมองที่ถูกบดบัง
1.1 กษัตริย์ซีเรี ย โกรธและผิดหวัง
 น่าแปลก กษัตริย์ซีเรี ยใช้ วิธีการแบบเดิมที่ไม่เคยใช้ ได้ ผลกับกษัตริย์อิสราเอล มาใช้ เพื่อจับเอลีชาผู้นั ้น
ซึง่ เป็ นคนนั ้นที่เตือนกษัตริย์ นี่คือความผิดซ ้าซาก เพราะสิง่ ที่บดบังตาใจของเขาอยู่คือความโกรธ
ความรู้สกึ ผิดหวัง ไม่มนั่ ใจในตัวเอง ฯ ทาให้ เรามองไม่เห็นสิง่ ที่อยู่ข้างหน้ า
 ดังนั ้นถ้ าอยากจะเป็ นคนที่ประสบความสาเร็จใช้ พลังแห่งความเชื่อได้ อย่างมีพลานุภาพ เราต้ องเรี ยนรู้
ที่จะทาอย่างแรก คือออกจากมุมมอง ออกจากเลนส์ตาที่ไม่ถกู ต้ อง ออกจากความคิดที่ไม่ถกู ต้ อง
1.2 คนใช้ ของเอลีชา : มีความกลัวและเห็นแต่ ข้อจากัด
2พงศ์กษัตริย์6:15 เมื่อคนใช้ ของคนแห่งพระเจ้ าตื่นขึ ้นเวลาเช้ าตรู่ และออกไป ดูเถิด กองทัพพร้ อมกับม้ า
และรถรบก็ล้อมเมืองไว้ และคนใช้ นั ้นบอกท่านว่า “อนิจจา นายของข้ าพเจ้ า เราจะทาอย่างไรดี”
 จริงๆ ไม่แปลกที่จะกลัว เพราะสิง่ ที่เขาเห็นมันน่ากลัวจริงๆ และสิง่ นี ้ได้ ปิดบังตาใจคนของเอลีชา
 คำถำม กี ่ครัง้ ทีโ่ อกำสดีๆ ยืน่ เข้ำมำแล้วเรำปฏิ เสธมันเพียงเพรำะเรำกลัวว่ำจะล้มเหลว ?
o ความกลัวทาให้ สงิ่ ที่เป็ นไปได้ กลับเป็ นไปไม่ได้ ความกลัวคือจินตนานุภาพในด้ านลบที่ทาให้ ศตั รู
ของเรามีขนาดใหญ่ขึ ้นและทาให้ โอกาสของเราเล็กลง

 แต่สงิ่ ที่เอลีชาทา คือเขาอธิษฐานต่อพระเจ้ า ขอพระเจ้ าเปิ ดตาให้ กบั คนรับใช้ ของเขาและสิง่ ที่คนใช้ ได้
เห็นคือเห็นภูเขาเต็มไปด้ วยม้ า และรถรบเพลิงของบรรดาทูตสวรรค์อยู่รอบพวกเขา
ทุกอย่ างในชีวติ ของเราจะเปลี่ยนไป
เราจะมีความสุขและความชื่นชมในชีวติ เมื่อเรามองสิ่งเดิมด้ วยมุมมองที่ไม่ เหมือนเดิม
 แต่จงมอบชีวติ ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ท่านคือความรับผิดชอบของพระเจ้ า พระเจ้ าทรง
สัพพัญญูร้ ูทกุ อย่าง รู้วา่ เรากาลังเจอกับอะไร และจัดเตรี ยมทางออกให้ กบั ท่านทั ้งหมดแล้ วเพียงแค่เชื่อ
1.3 ทหารซีเรีย มีเป้ าหมายของตน
2พงศ์กษัตริย์6:18 และเมื่อคนซีเรี ยลงมารบกับท่าน เอลีชาก็อธิษฐานพระเจ้ าว่า “ขอทรงโปรดให้ คน
เหล่านี ้ตาบอดไปเสีย” พระองค์จงึ ทรงให้ เขาทั ้งหลายตาบอดไป ตามคาอธิษฐานของเอลีชา
 สิง่ ที่ทหารชาวซีเรี ยมีคือเขามีความสัตย์ซื่อต่อเจ้ านาย เขาถูกสัง่ มาให้ จบั เอลีชา แม้ เขารู้ว่าไม่ง่าย
เพราะเอลีชาเป็ นผู้เผยพระวจนะ และพระเจ้ าอยู่กบั เขา แม้ ในระหว่างทางตาจะบอดแต่จะขอไปต่อ ขอ
แค่ยงั มีเสียงนาทางก็จะไป จนสุดท้ ายตาสว่างรู้ตวั อีกทีก็ลาบากแล้ ว เพราะไปตกอยู่ในวงล้ อมของ
ทหารอิสราเอล
 คนในสังคมก็เป็ นอย่างนี ้ เราตาบอดไปเพราะมีเป้าหมายส่วนตัวที่ไม่ตรงตามน ้าพระทัยพระเจ้ า ชีวิต
ไม่ได้ พบกับความอิ่มเอมใจที่แท้ จริง
 ชีวิตใช้ พลังในทางที่ผิด ก็จะจบไม่สวย
 คำถำม วันนีเ้ รำใช้พลังในทำงทีถ่ ูกหรื อทีผ่ ิ ด ? เรำใช้ควำมคิ ดชีวิตเรำเพือ่ สิ่ งใด? คำพยำนคุณกอบ
ชัย
“เราทุกคนต้ องกล่าวรายงาน ว่าเรารับผิดชอบต่อของประทาน รับผิดชอบต่อตะลันต์ที่พระเจ้ า รับผิดชอบ
ต่อชีวติ นี ้ที่พระเจ้ าประทานมาให้ มายังไงบ้ าง”
 คำถำม วันนีค้ ณ
ุ เป้ำหมำยทีช่ ดั เจนแล้วหรื อยัง และเป้ำหมำยนัน้ อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้ำหรื อไม่
และคุณใช้จินตนำนุภำพเพือ่ พระเจ้ำอย่ำงมีพลังแล้วหรื อยัง ?
 อย่ายอมให้ จินตนานุภาพถูกบ่อนทาลายเพราะเรามองผ่านเลนส์ตาที่มืดมัว

2. การมองเห็นด้ วยสายตาใหม่
 สุข ทุกข์ จึงอาจไม่ใช่ผลของสถานการณ์ แต่อาจเป็ นการแปรผลของสถานการณ์
 เอลีชา ได้ เผชิญกับกองทัพใหญ่ได้ เพราะท่านมีสายตาที่ไม่เหมือนใคร
2.1 มองเห็นการควบคุมอยู่ของพระเจ้ า

 ถ้ าท่านมองเห็นทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นว่าพระเจ้ าควบคุมอยูท่ ่านจะไม่กลัว เพราะพระเจ้ าของเรา
ยิ่งใหญ่กว่าปั ญหาใดๆ ในโลก สถานการณ์จะเป็ นอย่างไรอย่ากลัวมัน จงมีความสุข
 แต่คนที่จะมีความสุขได้ ต้องเป็ นคนที่รักการอธิษฐาน ใช้ จินตนานุภาพด้ วยการพึง่ ฤทธิ์อานาจของพระ
เจ้ า เราจาเป็ นต้ องอธิษฐาน มีชีวิตอยู่ด้วยการอธิษฐาน จนการอธิษฐานเป็ นดุจดัง่ ลมหายใจ
ฮีบรู 11:1 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิง่ ที่เราหวังไว้ เป็ นความรู้สกึ มัน่ ใจว่า สิง่ ที่ยงั ไม่ได้ เห็นนั ้นมีจริง
 และสายตาแห่งความเชื่อแบบนี ้ทาให้ เอลีชามีความชื่นชมยินดี บางครัง้ เริ่มต้ นคุณไม่ต้องอธิษฐานให้
สถานการณ์เปลี่ยน แต่คณ
ุ ต้ องเริ่มต้ นอธิษฐานให้ สายตาเปลี่ยน ให้ ความคิดเปลี่ยน แล้ วเราจะเริ่มชื่น
ชมยินดีในชีวิต ในทุกสถานการณ์ที่ผ่านเข้ ามาในชีวิต
 อย่าหมิน่ ประมาทพลังของจินตนาการ เครื่ องบิน รถยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าฯ ล้ วนเริ่มมาจากจินตนาการ
 สิง่ ที่คนอื่นๆ คิดว่าไม่มีทางเป็ นไปได้ เมื่ออยู่ในมือของผู้ที่มีความเชื่อเขาสามารถสร้ างสิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้
ให้ เป็ นไปได้
2.2 มองด้ วยท่ าที ด้ วยจิตใจที่ถูกต้ อง
2พงศ์กษัตริย์6:22 ท่านก็ทลู ตอบว่า “ขอพระองค์อย่าทรงประหารเขาเสีย พระองค์จะประหารคนที่จบั มา
เป็ นเชลยเสียด้ วยดาบ และด้ วยธนูของพระองค์หรื อ ขอทรงโปรดจัดอาหารและน ้าให้ เขารับประทานและ
ดื่ม แล้ วปล่อยให้ เขาไปหาเจ้ านายของเขาเถิด”
 ทหารเหล่านี ้มาหาเอลีชาด้ วยความเกลียดชัง หวังที่จะฆ่าท่านแต่เอลีชามองศัตรูของท่านด้ วยสายตา
แห่งความรัก มองจากจิตใจที่ดีงาม เขาไม่ให้ สายตาของศัตรูมาสวมสายตาของเขา
 แม้ โลกจะยัดเยียดความเกลียดชัง ความกลัว การเอาชนะ ความเศร้ า ความเครี ยด แต่พระเจ้ าต้ องการ
ให้ เราใช้ พลังของจินตนาการอย่างถูกต้ อง เริ่มต้ นจากวันนี ้ให้ เริ่มมองสถานการณ์ต่างๆ ด้ วยสายตา
แบบใหม่ แล้ วเราจะมีความสุขขึ ้น
 คำถำม เรำมีควำมสุขควำมสงบสันติ สขุ ในชีวิตมำกขนำดไหน ถ้ำเต็ม 10 ได้เท่ำไหร่ ?
 คุณกาลังมองผ่านเลนส์อะไรอยู่ในตอนนี ้ ?
o ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นกับตนในอดีตไหม ?
o หรื อกาลังความสามารถของตนหรื อทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดไหม ?
o มองแต่ความสาเร็จที่หวังไว้ และฟั งแต่เสียงของคนรอบข้ างไหม ?
o หรื อมองทุกอย่างตามสายตา ตามความคิดของพระเจ้ า ?
 วันนี ้เราต้ องมองทุกอย่างด้ วยสายตาที่ถกู ต้ อง ไม่ให้ อะไรขัดขวางศักยภาพของการเห็น เพื่อเราจะมี
พลังของจินตนาการ ที่จะได้ เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ าได้ อย่างไม่จากัด

