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ความออนแอ ตอนที่ 1(Infirmities part 1)

แนะนํ าพระคัมภีรภาษาอังกฤษ สํ าหรับอางอิง สํ าหรับคนควา เพ่ือความเขาใจยิ่งขึ้น
• New International Version Holy Bible (NIV)
• King James Holy Bible
• Amplified Holy Bible

วเิคราะห ที่เปาโลเรยีกวา ความออนแอ (Infirmities) แปลไดหลายอยาง แตในพระคัมภีรแปลวา ความออนแอ 
เกี่ยวของกับเปาโล เหตุการณในสวนหนึ่งของชีวิตของเปาโล
คุณคงจะจํ าไดในพระคัมภีร เรื่อง หนามใหญในเนื้อ (a thorn in the flesh) ที่เปาโลกลาวถึง เปาโลบอกวา เหมือนมี
อะไรมาทิ่มแทงในจิตใจเขาตลอดเวลา มันคืออะไร

• มันคือรากขมขื่นของเปาโลหรือเปลา หมายถึง มีอะไรลึกๆในอดีต ที่เสียใจ หรือกวนใจ
• เปาโลกลวัพวกทางเดิมจะมาเลนงานหรือเปลา คือพวกฟารสิ ี เพราะเปาโลมารับเชื่อพระเยซูคริสต พวกพอง

เดิมจึงไมพอใจ เปาโลกลวัพวกเขาจะมาฆาหรือเปลา
• เปาโลรูสกึเจ็บอยูในใจ ถึงความเปนของโลกหรือเปลา เม่ือเขาเขามาใกลพระเจามากแลว และรับพระวิญญาณ

ของพระเจาแลว จึงรูสึกไมชอบความมลทินแหงโลกนี้หรือเปลา เพราะมีหลายตอนที่เปาโลเขียนวา เขาไม
อยากมีชีวิตอยูตอไป ไปอยูกับพระเจาดีกวา เปนความรูสึกที่ไมชอบโลกนี้ เหมือนหนามที่อยูในตัว

• หนามใหญเปนความเจ็บปวดที่อยูในใจ หรือในกาย เราไมรูแนชัด ความเจ็บปวดเปนการทรงเจิมของพระเจา
ดวยไฟหรือเปลา

เร่ืองน้ี ตองประกอบดวยความรูของพระเจา หลายตอน การทรงเจิมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ บางคนพอเขาใจ 
บางคนไมยอมเขาใจเลย เพราะไมเชื่อเรื่องวิญญาณ แตถาบอกวาพระเจาทรงเจิมดวยไฟ ยิ่งเขาใจใหญ พระคัมภีร
เขยีนวา ทรงเจิมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดวยไฟ แตกประโยคออกมาไดวา ทรงเจิมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และ ทรงเจิมดวยไฟ

จากคํ าพยานของผูรับใชใหญๆในยุคปจจุบัน เชน สมิทซ วิงเกิลเวอด (Smith Wigglesworth) (เปนผูรับใชชาว
อังกฤษ ในชวงประมาณ 100 ปที่ผานมา) , อาจารย ประทาน , อาจารยเคนเน็ท (Kenneth E. Hagin) กลาวถึงเรื่อง
การทรงเจิมดวยไฟ เจ็บปวดเหมือนการถูกตรึงรวมกันกับพระเยซูคริสต รับความผิดแทนคนอื่น (ที่ไมใชบาปของอา
ดัม) ความบาปที่เกิดขึ้นใหมของผูอ่ืน เปนการรับมลทินของแผนดินโลกไวในตัว ถาเราอธิษฐานเผื่อความเจ็บปวยไข
ของผูอ่ืน เราอาจจะรูสึกเจ็บปวด เพราะเรารับความปวยไขแทนผูน้ัน และผูน้ันจะหายโรค รับโรคแทนผูอ่ืน แตตัวผู
อธษิฐานไมไดเปนโรคนั้นแทน ความเจ็บปวดที่กลาวถึงน้ี ไมอาจบอกไดวา เจ็บที่รางกาย หรือ เจ็บในวิญญาณ ผูรับ
ใชในยุคปจจุบัน ไดรับการเจิมจากพระเจา

เคยกลาวไวแลววา การบัพติศมา มีทั้งหมด 4 อยาง บางทานอาจมีความเชื่อวา การบัพติศมามีอยางเดียว คือ น้ํ า 
กแ็ลวแตความเชื่อ ขนาดความเชื่อของทานเถิด (บัพติศมา แปลวา หรือ หมายถึง การชํ าระ , การทํ าใหบริสุทธิ์)

• บัพตศิมาในพระนามพระเยซูคริสต (รับเชื่อในพระเยซูคริสต)
• บัพติศมาดวยนํ้ า
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• บัพตศิมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
• บัพตศิมาดวยไฟ

บัพติศมา 3 อันแรก บัพติศมาโดยผูรับใชนํ าบัพติศมา แตอันที่สี่ บัพตศิมาดวยไฟ โดยพระเจาเทานั้น และมักจะ
กระทํ าตอผูรับใช ที่ใกลชิดกับพระเจามาก เจิมแลวเขาจะมีฤทธานุภาพ มีความเชื่อ มีอะไรหลายๆอยาง เหมือนอยาง
ที่เปาโลเจบ็ปวดนั้น ความรูในสวนเหลานี้ ทานไมสามารถเปดพระคัมภีรแลวสามารถอานและตีความ หรือเขาใจเอา
เองได มีเรื่องใหมๆอีกหรือในปจจุบัน มีซิ ในสมัยพระคัมภีรเดิม บุตรพระเจาก็มีความรูแคน้ัน แตเม่ือพระเยซูคริสต
เสด็จมาบังเกิด และประกาศขาวประเสริฐ พระองคก็ใหความรูเรื่องพระเจาใหมๆมากมาย ไมซ้ํ าของเดิมดวย ลํ้ าลึก
และสงูกวาเดิมอีก ในยุคปจจุบัน พระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงใหความรูใหมๆแกเรา ผานผูรับใชผานผูพยากรณ

เปนไปไดไหมที่เปาโล เจ็บปวดเพราะไดรับการทรงเจิมดวยไฟจากพระเจา ถาเปนเชนนั้นจริง ก็นับวาเปาโลไดรับ
การทรงเจิมดวยไฟมาก เพราะตามพระคัมภีร เปาโลเจบ็ยาวนานมาก เม่ือเทียบกับผูรับใชที่เปนพยานเรื่องการทรง
เจิมลกัษณะนี้ สวนใหญเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตของผูรับใชน้ันๆ

เปาโลตองการอยูในพระวิญญาณ ผูรับใชหลายๆคน ถาอยูในการทรงเจิม ก็จะสามารถทํ าอะไรหลายๆอยางได 
และไดรับการทรงนํ าจากพระเจาชัดเจนขึ้น การวางมือหายโรค เกิดการอัศจรรยในชีวิตของเขา ทานเหลานี้ไมตองการ
อะไรในโลกนี้ นอกจากการทรงเจิม เปาโลเองเขียนวา เขาไมตองการจะรับเงินถวายจากผูใด ในพระคัมภีรเขียนวา 
เปาโลไมตองการเปนภาระของผูใด คํ าถามเกิดขึ้นวา ทํ าไม กอนหนานี้เปาโลเอง เปนคนมีฐานะหรือเปลา ไมรับเงิน 
เพราะเขาไมตองการใหเงินซึ่งเปนรากเงาของความชั่วราย มาทํ าใหเขาหางจากการทรงเจิมของพระเจา พระเจาสถิต
อยูอยางมาก เหมือนเมาพระวิญญาณ

เพราะวาเปาโลไมตองการรับเงินจากผูอ่ืนมาก จนกระทั่งมีประวัติเขียนไว แตไมมีในพระคัมภีรวา เขาเองตองไป
รับจางเย็นเตนท เพ่ือใหไดเงินมายังชีพ เปาโลไมตองการใหตนเองนั้น เหลิง คนเรามีเงินมีทองแลวมัก เหลิง เพราะ
ตองการใหอยูในฤทธิ์เดชของพระเจา เขาตองการแสวงหาพระเจาอยางเดียว ไมสนใจเรื่องอ่ืน
ขอหยิบยกการสอนพระคัมภีร 3 สวน มาสนับสนุนเรื่องนี้ บางทานอาจจะยังไมเคยไดยินไดฟงเรื่องเหลานี้ ก็อาจจะไม
เขาใจ

เร่ืองแรก พอคาทีถ่ามพระเยซูวา เขาประพฤติปฏิบัติธรรมบัญญัติหมดแลว เขาตองการไดพระเจามากขึ้น พระเยซู
ถามวา ถาจะเอาใหครบถวน ใหไปขายทรัพยสมบัติทั้งหมด (แลวไมไดใหไปฝากธนาคาร) แตใหไปแจกคนจนใหหมด 
(พระคัมภีรบางฉบับ บอกวาขายใหหมด แตไมไดบอกใหไปแจกคนอื่น) ไมไดใหไปแอบเก็บไว หรือ ใหเพ่ือน แลวให
ตามมาเปนสาวกของพระเยซู แลวคุณจะเขาใจพระเจามากขึ้น (ครบถวน) เพราะเงินและทองเปนรากเงาของความชั่ว
ราย แตคุณไมตองการครบถวน ก็ไมเปนไร
เปาโลเองก็เชนกัน ไมตองการใหตัวเองหางจากพระเจา เปาโลจึงพูดวา ไมตองใหตนเองเปนภาระของผูใด จึงมักจะไม
คอยรับเงินจากผูใด

เร่ืองที่สอง มีพระคมัภีรเขียนวา บุตรของชาวโลกฉลาดกวาบุตรของพระเจา (พระคัมภีรตอนนี้ คนอานๆแลวมักงง 
ไมเขาใจ) เม่ือชาวโลกเขามาอยูในพระเจาแลว จิตใจที่ชั่วรายจะคอยๆดีขึ้น ความคดโกง จะคอยลดลง ถานักแสดง
หรือตลก มารับเชื่อในพระเจา ตอๆไปเขาจะแสดงอยางที่เขาเคยทํ าไมคอยได เพราะวาจิตใจเขาออนโยนลง
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เร่ืองที่สาม เม่ือพระเจาสรางอาดัมใหมๆ ยังไมไดลมลง อาดัมไมรูจักความชั่ว เพราะวาหลังจากอาดัมลมลง พระเจา
ตรสัวา เขารูจักดีรูจักชั่ว กอนหนานี้เขารูจักแตความดีอยางเดียว

จิตใจที่ออนโยนลง จะทํ าใหวิญญาณของคุณจูนกับพระเจาได จะไดยินเสียงของพระเจา การที่คุณขึ้นมา
อธิษฐาน เปนพยานบนธรรมมาส แลวคุณนํ้ าตาไหล เพราะวาคุณขึ้นมาอยูจํ าเพาะพระพักตรพระเจา ตรงที่มีความ
บริสุทธิ์มากๆ ทํ าใหวิญญาณของคุณรองไห กั้นไมอยู คุณพยายามระงับ แตทํ าไมได

ผูที่ไมคอยเชื่อ อยางพวกฟาริสีบางคน อาจไมเชื่อ เรื่องที่เปาโลพบพระเยซูกลางทาง ที่ไปดามัสกัส และทํ าให
เขาตาบอดไป 3 วัน และตอๆมาเขาก็คุยกับพระเจาบอยมาก

ถาเราอยูในพระเจา แลวเราคาขายแยลง เพราะวา เราคดโกงนอยลง กํ าไรนอยลง ก็เปนเรื่องธรรมดา จงชื่น
ใจเถิด น่ีเปนสิ่งที่ดีงาม ที่พระเจานํ ามาสูทาน

เปาโลเมื่อกอนชื่อวา เซาโล เซาโลเปนคนที่แสวงหาพระเจา ดํ าเนินในทางของอิสราเอลทัว่ไป เราไมทราบวา 
เซาโลเรียนมามากแคไหน และเกงแคไหน เราจะมาดูในพระคัมภีรวาเปาโลเปนอยางไร เซาโลชอบจับครสิเตียนไปขัง
คกุ โดยแจงใหทางการโรม เปนคนที่ชอบที่สุดในการตอตานขาวประเสริฐ แตหลังจากพบพระเยซูกลางทางแลว เขา
เปลี่ยนไปจากหนามือเปนหลังมือ เรื่องนี้เปนเรื่องที่นาวิเคราะห ทํ าไมเขาจึงเปลี่ยนไปในชวงเวลาอันสั้น เปนเหมือน
คนติดชนัก เหมือนมีคดี สมัยเขาเปนเซาโล เขามีโอกาสรํ่ ารวยหรือไม เม่ือเขามาประกาศขาวประเสริฐ เปาโลก็ยังมี
โอกาสที่จะแสวงหาความรํ่ ารวยใหกับตัวเอง เพราะวาเขาเดินทางไปทั่ว ถาเขาจะสะสมทรัพยสํ าหรับตัวเขาเอง ก็นา
จะเปนไปได

เปาโลเปนฟาริสี ไดรับการศึกษาในกรุงเยรูซาเล็ม กจ 22:3-5 "ขาพเจาเปนยิว เกิดในเมืองทารซัสแควนซีลี
เซีย แตไดเติบโตขึ้นในเมืองนี้ และไดเลาเรียนกับทานอาจารยกามาลิเอล ตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเรา
โดยถ่ีถวนทุกประการ จึงมีใจรอนรนในการปรนนิบัติพระเจา เหมือนอยางทานทั้งหลายทุกวันนี้ ๔. ขาพเจาไดขมเหง
คนทั้งหลายที่ถือในทางนี้ จนถึงตาย และไดผูกมัดเขา จํ าไวในคุกทั้งชายและหญิง ๕. ตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอาจ
เปนพยานใหขาพเจาได เพราะขาพเจาไดถือหนังสือจากทานผูน้ัน ไปยังพวกพี่นอง และขาพเจาไดเดินทางไปเมืองดา
มัสกัส เพ่ือจับมัดคนทั้งหลายพามายังกรุงเยรูซาเล็มใหทํ าโทษเสีย

เปาโลถกูจับ ถูกพวกเดียวกันนั่นแหละ จับไป เพราะมาเชื่อทางนั้น ทางพระเยซู พระคัมภีรชวงนี้ เปนชวงที่
เปาโล ขึ้นเปนพยานในสภาของพวกยวิและโรม เขาเปนพยานวา ไดทํ าใหผูที่เชื่อทางนั้นถึงตาย และพวกธรรมาจารย 
และสภาเปนพยานไดวา เขาไดกระทํ าอยางนั้นจริงๆ

กจ 5:34-39 แตคนหนึ่งชื่อกามาลิเอล เปนพวกฟารสิ ีและเปนบาเรียน เปนที่นับถือของประชาชน ไดยืนขึ้นใน
สภาแลวสั่งใหพาพวกอัครทูตออกไปเสียภายนอกครูหน่ึง ๓๕. ทานจึงไดกลาวแกเขาวา "ทานชนชาติอิสราเอล ซ่ึง
ทานหวังจะทํ าแกคนเหลานี้ จงระวังตัวใหดี ๓๖. เม่ือคราวกอน มีคนหนึ่งชื่อธดุาส อวดตัววาเปนผูวิเศษ มีผูคนติด
ตามประมาณสี่รอย แตธุดาสถกูฆาเสีย คนที่เปนพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาปสูญไป ๓๗. ภายหลังผูน้ีมีอีกคนหนึ่ง
ชื่อยูดาส เปนชาวกาลิลี ไดปรากฏขึ้น ในคราวจดบัญชีสํ ามะโนครัว และไดเกลี้ยกลอมผูคนใหติดตามตัวไป ผูน้ันก็
พินาศดวย คนที่เปนพรรคพวกก็กระจัดกระจายไป ๓๘. ในกรณีน้ี ขาพเจาจึงวาแกทานทั้งหลายวา จงปลอยคนเหลา
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น้ีไปตามเรื่อง อยาทํ าอะไรแกเขาเลย เพราะวาถาความคิด หรือกิจการนี้ มาจากมนุษยก็จะลมละลายไปเอง ๓๙. แต
ถามาจากพระเจา ทานทั้งหลายจะทํ าลายเสียไมได เกลือกวาทานกลับจะเปนผูสูรบกับพระเจา "

ทุกวันนี้ ครสิตจักรก็ยังคลายๆอยางนี้ ผูรับใชที่อ่ืน หรือ คริสตจักรที่อ่ืนๆ ก็ยังดาผูรับใชหรือคริสตจักรอ่ืน 
พวกทานประชากรของพระเจาอยาเขาไปยุงเรื่องเหลานี้ ทานมาแสวงหาพระเจา จงตั้งใจระหวางตัวทานกับพระเจา
เทานั้น ปากของทานและความคิดของทาน อยาไปกลาวโทษคริสตจักรอ่ืนๆ หรือ ผูรับใชอ่ืนๆ ใหเปนเรื่องของพระเจา
เถิด
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