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กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

พระวิญญาณบริสุทธิ์
การเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ภายหลังเราจะหลัง่ พระวิญญาณของเราลงมาบนมนุษย์ท้ งั ปวง และบุตราบุตรี ของเจ้าทั้งหลาย
จะกล่าวคาพยากรณ์ และคนแก่ของพวกเจ้าฝันเห็น และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต ในคราวนั้นเรา
จะหลัง่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของเรามาบนทาสาทาสี เราจะสาแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้ าและบนพื้นโลก
คือเป็ น เลือด ไฟ และควันพลุ่งขึ้นเป็ นลาดวงอาทิตย์จะกลับมืดไป และดวงจันทร์ ก็จะกลับเป็ นเลือด
ก่อนที่วนั ใหญ่ยงิ่ อันน่ากลัวของพระเยโฮวาห์จะมาถึง คือทุกคนที่ออกพระนามของพระเยโฮวาห์จะ
รอด พระธรรม โยเอล 2:28-32 นี่แหละคือพระสัญญาที่อคั รสาวกเปโตรได้ยกขึ้นมาเพื่ออธิบายถึง
เหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคศเต
เนื่องจากองค์พระผูเ้ เป็ นเจ้าประทับอยูก่ บั เขา
กิจการบทที่สอง”
1.ข้อแรกที่ควรสังเกต คือการเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์มาด้วยพระองค์
เอง คือเป็ นองค์พระเจ้าในสภาพวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาด้วยพระองค์เอง พระเจ้าทรงภาวะสภาพเป็ น
สามบุคคล คือพระบิดา พระบุตร (พระเยซู) และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมา
เหมือนกับพระเยซูเสด็จลงมาจากเมืองสวรรค์ และได้ประทับอยูใ่ นมณฑลกาลิลีและมณฑลยูดาเป็ น
เวลาสามสิ บสามปี ครึ่ ง
ปั จจุบนั โลกนี้เป็ นสถานที่ประทับขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งทรงเป็ น
บุคคลจริ ง ๆ และเป็ นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความรัก มีพระสติปัญญาและมีพระเจตนา องค์พระ
วิญญาณพระองค์น้ ีแหละซึ่ งประทับอยูภ่ ายในองค์พระเยซูคริ สต์เมื่อพระเยซูยงั อยูใ่ นโลกนี้ ปั จจุบนั พระ
วิญญาณองค์น้ ีกาลังประทับอยูก่ บั เรา และทรงพระประสงค์จะประทับอยูภ่ ายในใจของคนทุกคนที่ยนิ ดี
ถวายจิตใจให้แก่พระองค์
2.การหลัง่ ลงมาอย่างอุดมสมบูรณ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งได้กล่าวไว้อย่างชัดในภาษาฮีบรู
คาว่า “หลัง่ ลง” หรื อ “เทลง” มีความหมายกว้างมาก คือหมายถึงการโปรยกระจายลงมาจนเป็ นการหลัง่
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยปราศจากความจากัด พระองค์ไม่ได้พระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของ
พระองค์ลงแต่เพียงส่ วนหนึ่งหรื อครึ่ งหนึ่งเท่านั้น แต่ทรงหลัง่ หรื อพระราชทานให้ครบเต็มทั้งหมด และ
ไม่มีสิ่งใดจากัดไว้เลย พระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แก่พระเยซูคริ สต์อย่างไม่จากัด
อย่างไร พระเจ้าก็พระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ครบเต็มทั้งหมดให้กบั พวกเราโดยไม่จากัดอย่างนั้น
3.เกี่ยวกับอาณาบริ เวณแห่งการหลัง่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นการหลัง่ ทัว่ สากลจักรวาล และ
ทรงหลัง่ ลงบนบรรดาเนื้อหนังทั้งหมดทัว่ ๆ ไป สมัยก่อนการเทพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูใ่ นอาณาเขต
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จากัด เช่นเฉพาะบุคคลและเฉพาะชาติ แต่เดี๋ยวนี้หาได้จากัดเช่นนั้นไม่ เป็ นการหลัง่ พระพรลงให้
ปรากฏทัว่ ไป ทั้งชาติยดู าและคนนานาชาติโดยเสมอ ภาคแก่มนุษย์ชาติทวั่ ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อเป็ นการแสดง
ถึงพระพรของพระองค์ทางด้านสังขารองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกระทาให้ร่างกายของเราเป็ นที่พระ
วิหารของพระองค์ และทรงทาให้เนื้อหนังของเราเป็ นพระราชวังของพระองค์
4.ไม่มีการถืออายุเป็ นอุปสรรค์ในการรับพระสัญญาของพระเจ้า พระสัญญามีแก่คนหนึ่งและ
คนแก่ รวมทั้งบุตรและบุตรี ...ฯลฯ ฉะนั้นต่อไปนี้ แม้วา่ จะเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและผ่าน
เหตุการณ์แห่งชีวิตมาอย่างช่าชองก็ตาม จึงไม่ถือว่าเป็ นสิ ทธิ พิเศษของคนนั้นเลย เพราะพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระสติปัญญา ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชอานาจทั้งสิ้ น และเป็ นของมนุษย์ทุกคนซึ่ ง
ไว้วางใจพระเจ้า
5.ไม่มีความแตกต่างในชั้นวรรณะของมนุษย์เกี่ยวกับการรับพระสัญญาของพระเจ้า จะเป็ น
ทาสาหรื อทาสี ก็จะถูกนับรวมเข้าด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีผใู ้ ดไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิงจะอยูต่ ่าหรื อสู ง จะ
ไม่ถูกกดลงให้เป็ นอุปสรรค์ เพื่อกีดกัน เขาเหล่านั้นมิให้รับส่ วนในแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคริ สต์
6.ของประทานแห่งพระวิญญาณชนิดพิเศษ และการสาแดงอาการปรากฏแห่งองค์พระวิญญาณ
เป็ นการยกให้แก่เรา “บุตรา บุตรี ของเจ้าทั้งหลายจะกล่าวคาพยากรณ์และคนแก่ของพวกเจ้าฝันเห็น
และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต” การสาแดงตามรายการเหล่านี้ เช่น คาพยากรณ์ การฝันเห็นและ
นิมิต เป็ นของประทานแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ทรงสาแดงน้ าพระทัยของพระเจ้าต่อบรรดามนุษย์
เพื่อเขาจะรับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ให้เหมาะสมแก่เราในการทาการชนิดนั้น ๆ
การพยากรณ์ คือการพูดรวมทั้งการเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าโดยฤทธิ์ เดชอานาจ
แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ฝันและนิมิต คือการแสดงออกอย่างแจ่มแจ้งเป็ นพิเศษของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตามที่องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าพอพระทัยจะให้ผรู้ ับใช้ซ่ ึงอุทิศถวายตัวของเขารับใช้พระองค์
7.การเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นการนาเอาความรอดมาให้มนุษย์ทุกคนที่เต็มใจ
จะรับ นี่ไม่ใช่เป็ นแต่ให้เพียงชนหมู่นอ้ ย สองสามคนที่จะรับฤทธิ์ เดชของพระองค์เท่านั้น แต่ทรงเปิ ด
ประตูแห่งความเมตตาอย่างกว้างขวางของพระองค์แก่ทุก ๆ คนที่ประสงค์จะเชื่อและรับเอาพระเยซูเจ้า
เป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บาปของตน
8.พระสัญญานี้ รวมถึงฤทธิ์ เดชอานาจของพระเจ้าที่อยูเ่ หนื อธรรมชาติ เช่น “เราจะสาแดงการ
อัศจรรย์ในท้องฟ้ าและพื้นโลก” เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาเมื่อวันเพ็นเทคศเตทรงประกอบไป
ด้วยฤทธิ์ เดชอานาจเหนือธรรมชาติได้ทรงกระทาการของพระองค์ ผ่านผูเ้ ชื่อทั้งหลายในการรักษาโรค
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และทรงทาพระราชกิจของพระองค์ในการเป็ นพยานเพื่อให้โลกที่ไม่เชื่อพระองค์ได้รู้วา่ พระองค์เป็ น
พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ สมอ

บัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คอื อะไร และจะมีผลเป็ น
อย่ างไรเมือ่ ได้ รับแล้ ว
ในการสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันในเรื่ องนี้ ได้มีขอ้ ความหรื อถ้อยคาสั้น ๆ เป็ นวลีเขียนไว้อย่าง
ชัดเจนตามที่เราพบในพระคัมภีร์ พระกิตติคุณ พระคัมภีร์กิจการ และพระคัมภีร์จาพวกจดหมาย ถ้อยคา
เหล่านี้เป็ นการน่าชวนใจให้ศึกษาอย่างยิง่ เช่น “บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” “เติมให้เต็มด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาบนเขาทั้งหลาย” “ของพระราชทานแห่งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์” “เต็มไปด้วยฤทธิ์ เดชอานาจจากเบื้องบน” ในการศึกษาจากถ้อยคาหรื อวลีเหล่านี้ มีขอ้ ความที่
กล่าวไว้อย่างชัดเจนซึ่ งบอกถึงเหตุการณ์อย่างเดียวกัน จึงเป็ นสาระสาคัญว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมสิ่ ง
นี้ไว้แก่บุตรของพระเจ้าทุกคน คือให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และให้หมัน่ เติมด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์
ข้อพระคัมภีร์ที่อยากจะให้เราค้นดูมีอยูส่ ามข้อ คือกิจการ 1:4,5,8 ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้ “เมื่อ
พระองค์ได้ทรงประชุมกับอัครสาวกพร้อมกัน จึงกาชับเขามิให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ให้คอยรับ
ตามสัญญาของพระบิดา เพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศามาด้วยน้ า แต่ไม่ชา้ ไม่นานท่านทั้งหลายจะรับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดชเมื่อพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็มสิ้ นทั้งมณฑลยูดา
มณฑลสะมาเรี ย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” พระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายว่าอะไร? และการรับ
บัพติศมาด้วยน้ าคืออะไร? เราได้เห็นคนที่รับบัพติศมาด้วยน้ าแล้วว่าเป็ นอย่างไร ดังนั้นให้เราพิจารณา
และตอบคาถามสั้น ๆ ต่อไปนี้
1.บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คืออะไร?
2.อะไรเป็ นผลแห่งการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
3.ใครจาเป็ นต้องรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
4.ใครจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้?
5.จะสังเกตได้อย่างไรว่าได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
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1.บัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คอื อะไร?
จะรู ้ได้อย่างไรว่ารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วหรื อยังไม่ได้รับ เราต้องรู ้ได้จาก
ความรู ้อนั แน่นอนจากความช่ าชองของเราเอง ในพระธรรมกิจการ 1:4,5 ว่าจะได้รู้จกั ได้ เพราะการรอ
คอยของเหล่าอัครสาวก เหล่าอัครสาวกจะรู ้แน่นอนได้อย่างไร ถ้าการรอคอยของพวกเขาไม่สาเร็ จสักที
และเวลาที่จะเริ่ มต้นไม่กาหนดไว้ในการที่จะออกไปประกาศ แน่ละเขามีเวลาหยุดและรอคอย และก็มี
เวลาตั้งต้นออกทาการ และในกิจการ 19:2 ว่าเปาโลได้มาถึงคริ สตจักรเอเฟซัสแล้วถามเขาว่า “เมื่อท่าน
ทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อเปล่า? เขาตอบว่า เปล่า แม้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์
เราก็ยงั ไม่เคยได้ยนิ ว่ามีเลย” มีสิ่งหนึ่งที่ทาให้อาจารย์เปาโลไม่พอใจกับสาวกในจานวนสิ บสองคนนี้
เพราะท่านเองเห็นว่า ถ้าเขาได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จานวนของสาวกจะไม่อยูเ่ ท่าเดิม สาวกของพระ
เยซูตอ้ งเพิม่ มากขึ้น ด้วยเหตุน้ ีท่านจึงกล่าวยืนยันและให้เขารู ้แน่วา่ จะรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้โดยไม่
ต้องรอคอยเหมือนพวกอัครสาวก และก่อนปิ ดการประชุมก็เห็นว่าเขาทั้งสิ บสองคนได้ประกอบไปด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระคัมภีร์ได้กาหนดไว้อย่างแน่นอนแล้วถึงเรื่ องการรับบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ที่เราทั้งหลายจะรู ้ได้และรับได้
การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็แตกต่างและเพิ่มเติมนอกเหนื อไปจากการบังเกิด
ใหม่ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ตอ้ งเกี่ยวข้องกับการเป็ นพยานและการประกาศ เพราะนี่คือ
ความประสงค์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทุกข้อในพระคัมภีร์เก่าหรื อใหม่ที่กล่าวถึงการรับบัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วย่อมบ่งถึงการเป็ นพยานและการรับใช้พระเจ้าเสมอไป

2.อะไรเป็ นผลแห่ งการรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์?
มีอยูห่ ลายประการ แต่สิ่งเหล่านั้นจะสรุ ปได้ในคาเดียว และคานั้นคือ “ฤทธิ์ เดช” “แต่ทา่ น
ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดชเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมา” กิจการ 1:8 เป็ นสิ่ งแน่นอน
ว่าทุกคนซึ่ งรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะรับพระราชทานฤทธิ์ เดช ฤทธิ์ เดชในการทางานที่
พระองค์เจ้าทรงเรี ยกให้เขาทา และจะมีฤทธิ์ เดชในการเข้าส่ วนแห่งชีวติ ใหม่ในการปฏิบตั ิพระเจ้าเป็ น
สิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งระมัดระวังเมื่อเราจะกล่าวและสั่งสอน เพราะ “ฤทธิ์ เดชนี้จะไม่ปรากฏในอาการอย่าง
เดียวกันในมนุษย์ทุกคน” เราจะพิสูจน์ได้จากพระคัมภีร์ 1 โคริ นธ์ 12:4-13 โปรดอ่านและพิจารณาดูให้
ดีจะเห็นว่า ของประทานนั้นมี ต่าง ๆ ชนิดจากพระวิญญาณองค์เดียว และอีกคาหนึ่งที่วา่ “อีกคนหนึ่ง”
คากล่าวนี้ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเท่าที่จะชัดได้แล้ว และยังเน้นเป็ นหลายครั้ง แม้วา่ เป็ นบัพติศมาอัน
เดียวกันด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ก็ยงั มีการปรากฏต่าง ๆ จากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์เดียวนั้น ผล
แห่งการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีอย่างหนึ่งในบุคคลคนหนึ่งตามตาแหน่งหน้าที่ซ่ ึง
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พระเจ้าทรงเรี ยกให้เขาทา และของประทานอื่น ๆ ก็ทรงประทานให้แก่อีกคนหนึ่ง ตามความเหมาะสม
ในกิจการงานที่พระองค์ทรงเรี ยกเขา แต่ในเรื่ องนี้ เองหลายคนจึงเข้าใจผิดไป เขาได้ยนิ ถึงผูท้ ี่รับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้พระราชทานของประทานแก่คนนั้นคนนี้
ซึ่ งเหมาะสมกับการงานของผูท้ ี่พระองค์ทรงเรี ยกเขา แล้วคนเหล่านั้นเข้าใจผิดไป คิดว่า ถ้าเขาได้รับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เขาต้องได้รับของประทานอย่างเดียวกันกับคนอื่นที่ได้รับ แต่การคิด
อย่างนั้นไม่ตรงหรื อถูกต้องกับพระคัมภีร์ของพระเจ้าเลย
เหตุที่เขาหลงไปจากความจริ งก็เมื่อเขาศึกษาถึงเรื่ องนี้ บางทีเพราะพระธรรมกิจการบทที่ 2 บท
ที่ 9 และบทที่ 19 ชี้ให้เขาเห็นว่าผูท้ ี่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้พดู ภาษาแปลก ๆ ดังนั้น
ก็คงหมายความว่าทุกคนที่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตอ้ งพูดภาษาแปลก ๆ ด้วยเหตุน้ ี จึง
ขอให้เราได้เปิ ดพระคัมภีร์ของพระเจ้าอีกที ใน 1 โคริ นธ์ 12:4-13 เราก็จะเห็นได้วา่ มีการรับบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จากพระองค์เดียว “แต่มีของประทานต่าง ๆ จากพระวิญญาณองค์เดียวนั้น”
และทั้งยังได้กล่าวถึงของประทานในประการต่าง ๆ ไว้วา่ คนอื่น ๆ ก็ได้รับของประทานต่างชนิดกัน
เราจะสังเกตได้เกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆ ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นรายการสุ ดทั้าย แห่งรายชื่อของประทาน
อื่น ๆ ก่อนที่จะจบบทนี้ในข้อ 28-31 เราก็จะพบอีกครั้งหนึ่งว่า “ฝ่ ายพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้
ในคริ สตจักร คืออัครสาวกเป็ นชั้นเอก ศาสดาพยากรณ์เป็ นชั้นโท อาจารย์เป็ นชั้นตรี แล้วต่อนั้นมาก็มี
ผูก้ ระทาอิทธิ ฤทธิ์ ต่างๆ ผูร้ ักษาโรคต่าง ๆ ผูอ้ ุปการ และผูค้ รอบครอง และผูร้ ู ้ภาษาแปลก ๆ คน
เหล่านั้นเป็ นอัครสาวกทุกคนหรื อ เป็ นศาสดาพยากรณ์ทุกคนหรื อ เป็ นครู ทุกคนหรื อ กระทาการ
อิทธิ ฤทธิ์ ได้ทุกคนหรื อ รักษาโรคต่าง ๆ ได้ทุกคนหรื อ พูดภาษาแปลก ๆ ได้ทุกคนหรื อ แปลภาษา
แปลก ๆ ได้ทุกคนหรื อ” เราจะเห็นว่า ภาษาแปลก ๆ อยูส่ ุ ดท้ายรายการอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นเราเห็นว่าเปาโลได้สอนสมาชิกแห่งคริ สตจักรอย่างไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ตาม 1 โคริ นธ์
12:12-14 “ด้วยกายนั้นเป็ นกายเดียว แต่ยงั มีอวัยวะหลายส่ วน และอวัยวะทั้งปวงนั้นหากมีหลายส่ วนยัง
เป็ นกายอันเดียวฉันใด พระคริ สต์ก็เป็ นฉันนั้น เพราะว่าถึงเราเป็ นพวกยูดาก็ดี เป็ นพวก
เฮเลนก็ดี เป็ นทาสก็ดีหรื อมิใช่ทาสก็ดี เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาแต่พระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็ นกาย
อันเดียว และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่ ด้วยว่ากายนั้นจะเป็ นอวัยวะอันเดียวหามิได้แต่เป็ น
หลายอวัยวะ” ฉะนั้นทุกคนในคริ สตจักรนั้นที่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คงไม่เป็ นอวัยวะ
อย่างเดียวกัน คงมีคนที่ไม่พดู ภาษาแปลก ๆ แต่ยงั เป็ นอวัยวะแห่งกายเดียว ที่จะว่าเกี่ยวกับการพูดภาษา
แปลก ๆ เป็ นเครื่ องหมายที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถา้ รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อว่าถ้าไม่พดู
ภาษาแปลก ๆ เป็ นเครื่ องหมายที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถา้ รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อว่าถ้า
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ไม่พดู ภาษาแปลก ๆ เป็ นอันว่ายังไม่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นคาสอนที่ไม่ตรงกับ
หลักพระคัมภีร์ของพระเจ้าและเป็ นการขืนกับหลักพระคัมภีร์
โปรดจาไว้วา่ พระวิญญาณเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นว่า ของประทานของพระเจ้าจะ
ปรากฏอาการออกในกรณี ที่พระองค์จะกรุ ณาในอาการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น ตาม 1 โคริ นธ์ 12:11
ว่า “แต่วา่ สารพัดการณ์เหล่านั้น พระวิญญาณองค์เดียวได้ทรงประทานให้แก่ทุกคนให้กระทาตามชอบ
พระทัยพระองค์” ในข้อความนี้สอนเราว่าไม่ใช่เป็ นหน้าที่ของเราเองที่จะเลือกหรื อขอให้พระวิญญาณ
ให้เราตามที่เราเลือกได้ตามใจเราชอบสาหรับของเรา ไม่ใช่เราที่จะเลือกเอางานชนิดนั้นชนิดนี้ หรื อแห่ง
นั้นแห่งนี้ แล้วขอพระองค์ทรงยืนยันรับรองให้เรามีความสามารถที่จะรับใช้ตามใจในงานหรื อสถานที่
ที่เราได้เลือกไว้แล้ว ข้อนี้ผดิ และผิดแน่ ๆ แม้จะพูดสักพันหนก็ยงั ผิดอยูน่ นั่ เอง แต่หน้าที่ของเราคือการ
ที่มอบถวายตัวของเราทั้งหมดให้พระวิญญาณเป็ นผูจ้ ดั การแล้วพระองค์ทรงเลือกของประทานและทา
ให้เรามีความสามารถที่จะประกอบการซึ่ งพระองค์ได้ทรงเลือกอย่างเหมาะสมกับตัวเราแล้ว และทรง
มอบให้แก่เรา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้นที่จะเลือกหน้าที่ให้เราที่จะรับใช้และทาให้เราเหมาะสมกับ
การงานที่พระองค์ทรงเลือกให้น้ นั ด้วยเหตุน้ ีหลายคนจึงได้หลงไป เขาได้เลือกเอาของประทานของเขา
เอง อาจเป็ นการเลือกพูดภาษาแปลก ๆ หรื อการเป็ นผูป้ ระกาศ หรื อเลือกของประทานอื่น ๆ เอาเอง ทั้ง
ๆ ที่เขาไม่มีความรู ้สึกอย่างนั้นเลย เขาก็ยงั พยายามบงการหรื อบังคับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ วา่ ต้องยืน่ ให้
ตามที่เขาได้สงั่ เอาหรื อเลือกเอาเองนั้นจากพระเจ้า ข้าพเจ้ารู ้จกั คนหนึ่งที่เขาได้ขอให้พระเจ้าประทาน
ของประทานซึ่ งเขาเลือกเอาเอง และเขาก็คอย ๆ สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่า ปี แล้วก็ปีเล่า
ก็ยงั ไม่ได้แต่ก็ยงั คอยเพราะเขาได้เลือกของประทานเอาเองตามใจที่เขาชอบและอยากได้เท่านั้น
แต่เรารู ้ได้อย่างแน่นอนว่า ใครก็ตามที่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เขาจะประกอบ
ไปด้วยฤทธิ์ เดชในการรับใช้ซ่ ึ งเมื่อก่อนเขาไม่เคยมี เขาจะมีฤทธิ์ เดชเพื่อทาการของพระองค์ซ่ ึ งพระองค์
ได้ทรงเลือกให้เขาทานั้น

3.ใครจาเป็ นต้ องรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์?
พระคัมภีร์ตอบคาถามนี้ให้เราอย่างแจ่มแจ้ง ลูกา 24:49 เราควรจะอ่านถอยหลังตั้งแต่ขอ้ 44 ไป
จะให้ขอ้ ความที่ติดต่อกัน “ท่านทั้งหลายเป็ นพยานด้วยข้อความเหล่านั้นและนี่แน่ะ เราจะอานวยให้คา
สัญญาแห่งพระบิดาของเราสาเร็ จที่ท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลายจะคอยอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็ม กว่าท่านจะ
ได้ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชที่มาแต่เบื้องบน” ในข้อนี้จะเห็นว่าพระเจ้าได้ให้คาสั่งแก่ผทู ้ ี่ทาการ ไม่ให้เขา
ออกทาการจนกว่าเขาจะรู ้แน่นอน และรับการเตรี ยมตัวเพื่อการงานนั้นก่อนคือ “คาสัญญาแห่งพระบิดา
ของเราสาเร็ จที่ท่านทั้งหลาย” นั้นก็คือ การประกอบด้วยฤทธิ์ เดชที่มาแต่เบื้องบน เป็ นการรับบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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คาเหล่านี้ได้กล่าวแก่อคั รสาวก 11 คน เราไม่ควรออกทาการของพระองค์จนกว่าเราได้รับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถ้าท่านจะเปิ ดดู กิจการ 8:12-17 เราจะพบว่าเมื่ออัครสาวกได้มาถึง
คริ สตจักรตั้งใหม่ ๆ สิ่ งแรกที่เขาพิจารณาก็คือว่า คริ สตสมาชิกเหล่านั้นได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ หรื อไม่ และเราพบเรื่ องนี้ในกิจการบทที่ 19
เนื่องจากข้อความเหล่านี้
จึงเป็ นหน้าที่ของเราทุกคนที่เป็ นบุตรของพระเจ้าจาเป็ นต้องรับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และประกอบด้วยฤทธิ์ เดชก่อนการทางานปฏิบตั ิพระเจ้า อีกประการ
หนึ่ง ข้าพเจ้าขอกล่าวเพิ่มเติมว่า ใครก็ตามที่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างแน่นอนแล้วก็
ตาม ผูน้ ้ นั จาเป็ นต้องรับการเพิ่มเติมฤทธิ์ ใหม่ ๆ ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อปฏิบตั ิพระองค์ในกรณี
ใหม่ ๆ ทุกอย่าง อัครสาวกเปโตรได้กล่าวไว้ใน กิจการ 2:4 เขาได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ใน
วันเพ็นเทคศเตแล้ว แต่เมื่อดูในกิจการ 4:8 เปโตรก็รับพระวิญญาณเพิ่มเติมอีก เราสมัยนี้ก็จาเป็ นต้องมี
การเพิ่มเติมใหม่ดว้ ยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูเ่ สมอ ๆ

4.ใครจะรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ?
บัดนี้เรามาถึงคาถามสาคัญและเหมาะสมกับตัวเราเองด้วย
ขอบคุณพระองค์เจ้าที่เราไม่ได้
ปฏิเสธหรื อสงสัยในเรื่ องนี้ และพระองค์เองเป็ นผูต้ อบคาถามนี้อย่างชัดเจนที่สุด เราพบได้ใน
กิจการ 2:39 “ด้วยว่าคาที่ตรัสสัญญานั้นได้แก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คน
ทั้งหลายที่อยูไ่ กล คือทุกคนที่พระเจ้าของเราจะทรงเรี ยกมาเฝ้ าพระองค์” คาสัญญาที่ปรากฏใน
พระคัมภีร์น้ ี เป็ นของประทานของพระเจ้า คือการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ บัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีไว้เพื่อทุกคนที่เป็ นบุตรของพระเจ้าในทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตร์ ของ
คริ สตจักร บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูท้ ี่เชื่อในพระเยซูคริ สต์ทุกคน

5.จะรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ อย่ างไร?
นี่คือคาถามสาคัญอีกคาถามหนึ่ง และมีคาตอบชัดเจนในพระดารัสของพระเจ้าซึ่งเป็ นข้อความ
ที่เข้าใจได้ง่ายอย่างชัด คาตอบตามพระดารัสของพระเจ้าประกอบเป็ นรู ปบันไดขั้น ๆ ถ้าใครจะเดินตาม
บันไดเป็ นขั้นเหล่านี้ก็จะรู ้ได้วา่ เขาเป็ นผูร้ ับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วหรื อยัง?
บันไดชนิดง่ายนี้มีอยู่ 7 ขั้น และผูท้ ี่เดินตามจะได้รับพระพร เราจะพบบันได 7 ขั้นนี้ในกิจการ
2:38 เปโตรกล่าวว่า “จงกลับใจเสี ยใหม่ และรับบัพติศมาในนามแห่งพระเยซูคริ สต์สิ้นทุกคน เพื่อ
ความผิดบาปของท่านจะยกเสี ย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
ขั้นที่หนึ่ง คือ ในสองก้าวแรกจะพบคาว่า กลับใจเสี ยใหม่ “กลับใจเสี ยใหม่คานี้ได้เปลี่ยน
ความคิดของเราถึงสามประการ
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1.เป็ นเรื่ องพระเจ้า
2.เรื่ องพระเยซูคริ สต์
3.เรื่ องความบาป
ในการสรุ ปความคิดนี้ กิจการ 2:36 และ 37 ว่า “เหตุฉะนั้นให้ชาติอิสราเอลทั้งปวงทราบ
แน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูน้ ีซ่ ึ งท่านทั้งหลายได้ตรึ งไว้ที่กางเขนตั้งขึ้นให้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าและเป็ นพระคริ สต์” แล้วข้อ 37 “เมื่อคนทั้งหลายได้ยนิ แล้ว ก็รู้สึกแปลบปลาบใจ....” ข้อ 38 “...จง
กลับใจเสี ยใหม่และรับบัพติศมาในนามพระเยซูคริ สต์สิ้นทุกคน” ในการเปลี่ยนความคิดของเราก็คือ เรา
ต้องรับว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นี่แหละคือขั้นแรก ก้าวแรก
แห่งการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ขั้นทีส่ อง ขั้นนี้ อยูใ่ นการกลับใจเสี ยใหม่ เกี่ยวกับการกระทาบาปและรักที่จะทาบาปทั้งพร้อมที่
จะทาตามความประสงค์ของมัน เมื่อเราเปลี่ยนเป็ นการปฏิเสธบาปและเลิกทาบาปทั้งสิ้ น ดังนั้นในขั้นนี้
จึงควรที่เราจะเลิกทาบาป เพราะจะทาบาปและอยากรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดว้ ยไม่ได้
ขั้นทีส่ าม “จงกลับใจเสี ยใหม่....บาปของท่านจะยกเสี ย” จาเป็ นที่เราจะต้องประกาศอย่าง
เปิ ดเผยต่อชาวโลกในเรื่ องการเลิกทาบาปและรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าของตน อย่าลืมว่าการรับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่เป็ นสมบัติของผูท้ ี่เชื่อชนิดชอบแอบเชื่ ออย่างลับ ๆ ไม่เปิ ดเผยแต่
ต้องเป็ นสมบัติของผูท้ ี่ยอมรับเชื่อพระเยซูอย่างเปิ ดเผยต่อโลกว่า เขาจะไม่กระทาบาปอีกและจะรับเอา
พระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าของตน
ขั้นทีส่ ี่ กิจการ 5:32 “เราทั้งหลายจึงเป็ นพยานถึงคาเหล่านี้ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งพระเจ้า
ได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์น้ นั ก็เป็ นพยานด้วย” นี่คือความจริ งที่พบใน กิจการ 2:38 เรา
ต้องรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าผูช้ ่วยให้รอดของเรา และเป็ นพระเจ้าของเราเท่านั้น แต่เราต้องเชื่อ
ฟังพระองค์ผซู้ ่ ึงจะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของเรา และนี่แหละหมายถึงการเชื่อฟังและประพฤติตาม เราต้อง
เชื่อฟังพระองค์ในทุกสิ่ ง ไม่ใช่แต่เพียงอย่างหนึ่งหรื อสองสามสิ่ งเท่านั้น แต่เชื่อฟังทุกอย่างที่พระองค์
ได้สั่งเรา นี่คือรากฐานที่สาคัญยิง่ ที่สุดในการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ “คือการยอมทาและ
จานนโดยไม่มีขอ้ แม้หรื อเกี่ยวงอนใด ๆ ในพระบัญชาของพระเจ้าที่สั่งให้เราทาทุกประการ”
ขั้นที่ห้า ก้าวนี้จะพบได้ใน ยอห์น 7:37-38 “ถ้าผูใ้ ดกระหายให้ผนู ้ ้ นั มาหาเราและดื่ม ผูท้ ี่วางใจ
ในเรา แม้น้ าประกอบด้วยชี วติ จะไหลออกจากภายในผูน้ ้ นั เหมือนได้มีคาเขียนไว้แล้ว คานั้นพระเยซู
ตรัสเล็งถึงพระวิญญาณซึ่งผูท้ ี่วางใจในพระองค์จะได้รับ” ขั้นนี้ก็คือ ถ้าใครหิ วกระหายหมายความว่า
กระหายอยากได้รับพระวิญญาณจริ ง ๆ ก็จะได้รับ (อิสยาห์ 44:3) ถ้าใครหิวกระหายจะได้รับทุกคน
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ขั้นที่หก ลูกา 11:13 “เหตุฉะนั้นท่านเองผูเ้ ป็ นคนบาปยังรู ้จกั ให้ของดีแก่บุตรของตน ยิง่ กว่านั้น
สักเท่าใดพระบิดาผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แก่คนทั้งปวงที่ขอจากพระองค์” ข้อนี้
ก็คือให้เราขอจากพระองค์ ขอโดยความจริ งในการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จงอธิ ษฐาน
ด้วยความมัน่ ใจเพื่อจะรับพระพรด้วยการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ขั้นทีเ่ จ็ด เราได้มาถึงขั้นสุ ดท้ายที่เป็ นประการสาคัญที่สุดแล้ว หลายคนได้พลาดจากขั้นนี้ไป
มากกว่าขั้นอื่น ๆ ในการรับพระพร มาระโก 11:24 “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะ
อธิ ษฐานขอพระเจ้านั้นท่านจะปรารถนาสิ่ งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านคงจะได้สิ่งนั้น” บันไดขั้นที่ 7 นี้
เป็ นขั้นแห่งความเชื่ อมันเป็ นการเชื่อว่าจะได้รับจากพระองค์ตามที่เราขอและมัน่ ใจไว้ แต่ถา้ เราไม่เชื่ อ
และวางใจในพระสัญญาแม้เราจะอธิ ษฐานก็จะไม่ได้รับอะไรเลย เราทั้งหลายจาเป็ นต้องเชื่ออย่างมัน่ คง
จึงจะได้รับ
ท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วหรื อยัง? ท่านจะได้รับแน่นอน
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______________________________________________
พิมพ์ที่โรงพิมพ์รัชดารมภ์
134 ถนนจักรพรรดิพงษ์ พระนคร
สมใจ หงศ์ลดารมภ์ ผูพ้ ิมพ์และผูโ้ ฆษณา
1957
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