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ในเวลานั้นสาวกรุ่ นแรกไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือ การบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่เมื่อ
เขาเหล่านั้นเชื่อฟังตามองค์พระเยซูคริ สตเจ้าสัง่ ไว้ให้ไปคอยพระสัญญาซึ่ งพระคัมภีร์บอกไว้วา่ พระเยซู
คริ สต์กาชับมิให้ไปไหนแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาคือ พระองค์ตรัสว่า “ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยนิ จาก
เรานัน่ แหละ เพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ า แต่ไม่ชา้ ไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ” (กิจการ 1:4) พระองค์กาชับไม่ให้พลาดที่จะได้รับพระสัญญานี้ ในครั้งนี้เหล่าสาวก
ได้เชื่อฟังพระองค์ เพราะตั้งแต่ที่พระองค์ทรงพระชนม์ข้ ึนมาอีกครั้ง ทาให้เขารู ้แน่วา่ พระเยซูทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์พระบุตรของพระเจ้า ต่างกับเมื่อก่อนนั้นเขายังสงสัยในพระสัญญาต่าง ๆ ของพระองค์อยู่
จากนั้นพระสัญญาก็ทรงเสด็จมาในวันเทศากลเพ็นเทคศเต (กิจการ 2:1-4) ซึ่งเป็ นเหตุการณ์
สาคัญมากของคริ สตจักรในเวลานั้น เป็ นการเริ่ มต้นการเปลี่ยนแปลงงานประกาศข่าวประเสริ ฐที่องค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เริ่ มทางานร่ วมกับสาวก
เมื่อเปโตรยืนขึ้นประกาศเรื่ องขององค์พระเยซูคริ สตเจ้าอย่างไม่หวาดกลัวผูใ้ ด
ต่างกับเมื่อ
ประมาณ 6-7 อาทิตย์ที่ผา่ นไป เปโตรคนเดียวกันนี้ได้ปฏิเสธพระเยซูในที่สาธารณะถึง 3 ครั้ง
พระสัญญาเป็ นไปตามที่องค์พระเยซูกาชับจริ ง ๆ พระคัมภีร์ยงั บันทึกอีกว่าในเวลานั้นมีคน
กลับใจรับเชื่อพระเยซูจากการที่เปโตรเทศนาถึง 3,000 คนเปโตรบอกว่า “ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่
ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คนทั้งหลายที่อยูไ่ กล...”
พระสัญญาที่องค์พระเยซูคริ สตเจ้าได้กาชับแก่เหล่าสาวกให้คอยรับก็คือการบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ หลังจากนั้นเปาโลได้รับประสบการณ์น้ ีและในพระธรรมกิจการ บทที่ 19 ท่านได้ให้เรา
เห็นการบัพติศมาด้วยซ้ า และการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แยกกันอย่างชัดเจนพระสัญญาเป็ น
ของผูเ้ ชื่ อทุก ๆ คน ที่เชื่ อในองค์พระเยซูคริ สตเจ้าจนถึงปั จจุบนั นี้
การรับใช้ของสาวกที่ปรากฏในพระธรรมกิจการ หลังจากได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ แล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการรับใช้หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะชีวติ ส่ วนตัวของผูร้ ับใช้เองได้
มีการสัมผัสโดยตรงจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างที่ไม่เคยปรากฏในอดีตของการรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ น
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เจ้ามาก่อนเลย การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปลี่ยนจากกฎบัญญัติมาเป็ นพระคุณ เพราะการรับ
ใช้ของสาวกที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความสาคัญและการอัศจรรย์ เกิดขึน้ ผู้รับใช้ พระเจ้ าจะต้ องมีความเชื่อ
คริ สตจักรในเวลานั้นมีหมายสาคัญตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริ สตเจ้าในพระธรรม
มาระโก 16: 15 หมายสาคัญและการอัศจรรย์เป็ นธรรมชาติของพระเจ้าผูท้ รงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ น
แม่แบบของการรับใช้พระเจ้าในคริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่
ทุกวันนี้เรามีขอ้ อ้างต่าง ๆ นานาที่พยายามไม่ให้มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริ สตจักร เรามีพี่นอ้ ง
สมาชิกที่ตอ้ งการสัมผัสจากพระเจ้าอีกมากมาย ผูร้ ับใช้พระเจ้าแห่งพันธสัญญาใหม่จะต้องทาหน้าที่อนั
นี้
เคยมีการประกาศข่าวประเสริ ฐรักษาโรคโดยมิชชันนารี ในประเทศไทยมีผหู ้ ญิงคนหนึ่ งบอกว่า
เขาเพิ่งจะรู ้วนั นี้ เองว่า พระเจ้าของศาสนาคริ สต์สามารถรักษาโรคได้
พระเยซูคริ สต์ทรงเหมือนเดิมเมื่อพระองค์รักษาคนโรคเรื้ อนเมื่อ 2,000 ปี พระองค์ก็ยงั
เหมือนเดิมในวันนี้
น่าเสี ยดายที่คริ สตจักรของพระเจ้าที่มีการรักษาโรคที่แท้จริ งและการอัศจรรย์ที่แท้จริ งกลับไม่
ทาหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ หมายสาคัญเพียงอย่างเดียวสามารถนาคน 3,000 คน มาเชื่อพระเจ้าได้
ฉะนั้นคริ สตจักรของพระเจ้าย่อมมีหมายสาคัญมากกว่าอย่างเดียวอย่างแน่นอน
ในพระธรรมมาระโกนี้ บอกเราว่าหมายสาคัญนี้ จะเกิดขึ้นตามผูเ้ ชื่ อเราจะต้องมีความเชื่อเสี ย
ก่อนที่เราจะเห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ของพระเจ้า
ผูร้ ับใช้พระเจ้าจะต้องปกป้ องระมัดระวังที่จะไม่ทาลายความเชื่อของเรา ในเรื่ องการอัศจรรย์ใน
พระเจ้าความเชื่อมิใช่เป็ นความรู ้คือรู ้วา่ พระเจ้ากระทาการอัศจรรย์เท่านั้น เราจะต้องมีชีวติ ในความเชื่ อ
นี้ดว้ ยตัวของเราเอง
ผมมองย้อนไปดูการเริ่ มต้นรับใช้พระเจ้า 3-4 ปี แรก ที่ผมรับใช้ไม่มีเงินเดือนเลย แต่พระเจ้าทง
เลี้ยงดูผมและนักศึกษาที่มาเรี ยนในเวลานั้นด้วยการอัศจรรย์ของพระองค์ มีอยูค่ รั้งหนึ่ง (จากหลาย ๆ
ครั้ง) ที่อาหารหมด เงินก็ไม่มี เวลานั้นความเชื่ อไดิพิสูจน์อย่างเต็มที่ ผมยอมรับว่าเกือบจะหมดแรงแต่ก็
ได้รับการหนุนใจจากภรรยา และอีกไม่กี่นาทีต่อมาพระเจ้าก็ประทานเงินมาให้พอดีสาหรับวันนั้น ไม่
เพียงแต่พระเจ้าประทานเงินเลี้ยงดูเรา แม้กระทัง่ ต้นไม้ในบ้านที่เราเช่าอยูน่ ้ นั ก็เกิดผลออกมามากมายจน
เหลือกินเหลือใช้ในเวลานั้น
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2. ความกล้าหาญ ผู้รับใช้ จะต้ องกล้าหาญในพระเจ้ า
หลังจากที่เปโตรมีประสบการณ์บพั ติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปโตรคนเดียวกันที่ปฏิเสธ
พระเยซูคริ สตเจ้าได้ยนื เทศนาเรื่ องพระเยซูคริ สต์กบั ฝูงชนที่ร้อนตะโกนให้เอาพระองค์ไปตรึ งเสี ย ๆ
เรากาลังอยูใ่ นยุคที่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก วัยรุ่ นยิงตารวจตาย สังคมจะมองว่าปั ญหาอยูท่ ี่
พ่อแม่ไม่ให้ความอบอุ่น สาเหตุที่พอ่ แม่ไม่ให้ความอบอุ่นเพราะต้องหาเช้ากินค่า เพราะค่าครองชีพสู ง
เพราะรัฐบาลไม่ช่วยเหลือ โทษสิ่ งอื่น ๆ ในที่สุดวัยรุ่ นก็ไม่ได้ทาอะไรผิดหากเรายอมให้สิ่งเหล่านี้เข้าสู่
คริ สตจักรในไม่ชา้ คริ สตจักรก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีขอ้ อ้างต่าง ๆ นานาที่จะประพฤติตามใจชอบ
ผูร้ ับใช้จะต้องมีความกล้าที่จะยืนหยัดบนพระวจนะของพระเจ้า ตัดสิ นไปตามพระวจนะของ
พระเจ้า มิใช่ตามความปรารถนาของสังคม สิ่ งใดที่ขดั แย้งกับพระวจนะของพระเจ้า ผูร้ ับใช้จะต้องกล้า
หาญที่จะปกป้ องไม่ให้มีส่วนในคริ สตจักรของพระเจ้า
ในอเมริ กามีการต่อต้านคริ สเตียน และต่อต้านการมีพระคัมภีร์ในโรงเรี ยนวันหนึ่งครู สาวของ
เด็กชั้นประถมชั้นหนึ่งนินทาให้เด็ก ๆ ในชั้นฟังว่า “ดูครู อานวย (นามสมมุติ) นัน่ สิ แกชอบเอาพระ
คัมภีร์มาอ่าน” เด็กหญิงคริ สเตียนคนหนึ่งทนต่อคาเยาะเย้ยของคุณสาวคนนี้ไม่ได้จึงถามครู ข้ ึนมาว่า
“ขอโทษค่ะคุณครู การอ่านพระคัมภีร์มนั เสี ยหายตรงไหนคะ” คุณครู สาวผูน้ ้ นั ไม่รู้จะตอบอย่างไร แต่
หลังจากนั้นก็ไม่มีการเยาะเย้ยครู อานวยนั้นอีกเลย เด็กหญิงคนนี้ รักพระเจ้ามากจนไม่กลัวแม้กระทัง่ จะ
ยืนขึ้นถามต่อหน้าเพื่อน ๆ ผูร้ ับใช้พระเจ้าบางครั้งไม่กล้าบอกว่าใครมีอาชีพอะไร หากเราไม่กล้ายืน
หยัดเพื่อพระเจ้า เราก็จะตกเป็ นเบี้ยล่างให้มารซาตานคอยข่มขู่เราไปเรื่ อย ๆ ผูร้ ับใช้พระเจ้าต้องมี
วิญญาณเดียวกับพระเจ้าที่จะสาแดงแสงสว่างของพระเจ้าอย่างถูกต้อง หากผูร้ ับใช้พระเจ้ายังอายต่อพระ
นามของพระองค์ ก็ไม่สมควรเรี ยกตนเองว่าเป็ นผูเ้ ชื่ อในพระเจ้า

3. ความชื่นชมยินดี ผู้รับใช้ พระเจ้ าจะต้ องชื่นชมยินดีและใจกว้ างขวาง
จากพระธรรมกิจการ 2: 46 “เขาร่ วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง
ทุกวันเรื่ อยไป” อาจารย์แซมบอกว่าคริ สเตียนบางคนดูเหมือนเขาบัพติศมาในน้ ามะนาว ไม่มีความชื่น
ชมยินดีเลย บางครั้งเรามีความเชื่อว่าการยิม้ แย้มร่ าเริ งเป็ นการเสี ยบุคลิก ผูร้ ับใช้พระเจ้าบางคนวางตัว
เหมือนกับคนไม่ค่อยมีชีวิตจิตใจ บางทีเรารับแบบอย่างที่ผดิ จากพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าเหล่าสาวก
มีความชื่นชมยินดีและคนทัง่ ปวงก็ชอบใจและมาเข้ากับสาวกทุก ๆ วัน ถ้าสาวกมีใบหน้าเศร้าโศกไม่มี
ความชื่นชมยินดี คนไม่มีใครอยากจะเป็ นคริ สตเตียน
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ความชื่นชมยินดีเป็ นกาลังของเขาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงใช้เราเกิดผลของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และความชื่นชมยินดีเป็ นผลอันหนึ่งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูร้ ับใช้พระเจ้าอ่อนแอไม่มีกาลัง
ท้อถอย อาจจะเป็ นเพราะว่าเขาขาดความชื่นชมยินดี
คริ สตจักรควรจะเป็ นที่สรรเสริ ญน่านมัสการ บางครั้งเรามีโปรแกรมมากมายจนไม่มีเวลาใน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเคลื่อนไหวในที่ประชุม จะเห็นว่าการประชุมอย่างไม่เป็ นทางการหรื อการ
ประชุมโต้รุ่งมักจะมีพระพรมากมาย
สิ่ งที่ผรู ้ ับใช้ส่วนมากจะประสบปั ญหาอีกประการหนึ่งก็คือ ใจกว้างขวางงานของเราก็อยูเ่ ฉพาะ
ในกลุ่มของเราคณะของเรา คนของเรา หากคริ สตจักรของพระเจ้ามีใจแคบ ก็ยากที่จะมีความชื่นชมยินดี
แท้ได้ เราไม่ควรควบคุมสมาชิกจนขาดความสัมพันธ์กบั พี่นอ้ งที่มีความเชื่ อเดียวกัน แม้วา่ เราอาจจะ
ต้องยอมให้สมาชิกไปอยูก่ บั คริ สตจักรอื่น ๆ เราก็ควรมองในแง่บวกว่า ถึงอย่างไรก็เป็ นความเชื่อใน
องค์พระเยซูคริ สตเจ้าองค์เดียวกัน หากการไปนั้นเป็ นเรื่ องความสมัครใจของเขาเอง
เราควรที่จะเป็ นลูกแห่งพระพรที่มีพระพรมากล้นเหลือกินเหลือใช้ จนเป็ นพระพรไปสู่ พี่นอ้ ง
และคนยากจนทั้งฝ่ ายวัตถุและฝ่ ายวิญญาณ
4. ความบริสุทธิ์ (การแยกตัวออกจากโลก) ผูร้ ับใช้จะต้องมีชีวิตโปร่ งใสเรื่ องของอานาเนีย
และสับฟี ราในพระธรรมกิจการบทที่ 5 เป็ นเรื่ องที่ให้เราเห็นถึงการแยกระหว่างบาปกับความชอบธรรม
อย่างชัดเจน หากคริ สตจักรในปั จจุบนั เป็ นเช่นในยุคแรก เราคงจะมีเรื่ องที่น่าสนใจในคริ สตจักรเกือบ
ทุกวัน
การเจิมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะไม่ปรากฏให้เห็นในคริ สตจักรที่มีความบาป หรื อมีการ
อะลุม้ อล่วยกับนิสัยของโลก พระองค์อธิ ษฐานเผือ่ สาวกของพระองค์ที่จะอยูใ่ นโลกอย่างเกลือหรื อแสง
สว่าง มิใช่ที่พระองค์จะให้เราแยกตัวออกจากโลก แต่อย่าให้โลกมาอยูใ่ นเรา
ผูร้ ับใช้จะต้องฉลาดที่นาคนในโลกมาหาพระเจ้า จะต้องรู ้จกั พูดภาษาที่เขาเข้าใจ ขณะเดียวกัน
รู ้จกั ที่จะไม่ให้อิทธิ พลของโลกควบคุมรสนิยมในชีวติ ของผูร้ ับใช้
ผูร้ ับใช้พระเจ้ามีเสรี ภาพที่จะดาเนินอย่างสุ ขสบายได้ แต่ไม่ใช่สุขสบายจนเกิดความโลภใน
วัตถุสิ่งของ ผูร้ ับใช้พระเจ้าจะต้องไม่มีใจใฝ่ ในการแสวงหาวัตถุสิ่งของในโลกนอกจากดวงวิญญาณที่
หลงหาย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงประทานของประทานในการสังเกตวิญญาณแก่ผรู ้ ับใช้ของ
พระองค์ การสังเกตวิญญาณนี้เป็ นของประทานที่จาเป็ นต่อผูร้ ับใช้เป็ นอย่างมาก ผูร้ ับใช้จะต้องไวต่อ
สถานการณ์รอบข้างทั้งฝ่ ายเนื้อหนังและฝ่ ายพระวิญญาณ ผูร้ ับใช้พระเจ้าส่ วนมากขาดของประทานอัน
นี้
จึงกระทาหลายสิ่ งที่ไม่ควรทา
ขาดความหยัง่ รู ้ครอบครัวรับเอาอิทธิ พลจากโฆษณาจาก
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สื่ อสารมวลชนมาเป็ นมาตรฐานของลูกหรื อสถาบันครอบครัว ขาดการเป็ นหัวหน้าครอบครัวที่ดี หรื อ
ภรรยาไม่ทาหน้าที่ผสู ้ นับสนุ นสามี
พระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริ สตเจ้า จะต้องเป็ นหัวใจของผูร้ ับใช้ทุกคน พระองค์ทรง
ประทานพระสัญญาแก่ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ การรับใช้พระเจ้าด้วยพระสัญญาที่พระเยซูคริ สตเจ้าทรง
สัญญาเป็ นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เป็ นชัยชนะประจาวันร่ วมไปกับพระองค์
เช่นเดียวกับชนอิสราเอลที่เดินเข้าไปสู่ แผ่นดินพระสัญญา เขาได้ รสของดีในแผ่นดินนั้นเขาไม่ได้
หยุดเพียงกาแพงเมืองเยรี โคแล้วก็นงั่ คอยให้แผ่นดินพระสัญญาเดินมาหาเขา หรื อมองดูคนอื่นที่เข้าไป
ในแผ่นดินพระสัญญาแล้วบอกว่า ไม่ใช่เป็ นน้ าพระทัยของพระบิดาที่จะให้เราเข้าไปในแผ่นดินพระ
สัญญา พระเยซูคริ สต์บอกว่า “พระบิดาย่อมให้ของที่ดีแก่ลูกของพระองค์” พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นยิง่
กว่าของดี พระองค์ทรงเป็ นพระสัญญาแห่งตรี เอกานุภาพ

ที่มา : เพื่อนผูน้ า ปี ที่ 3 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม - มิถุนายน 1995, หน้า 50-54.
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