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พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

การเสดจ็ลงมาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

“ภายหลงัเราจะหลัง่พระวิญญาณของเราลงมาบนมนุษยท์ั้งปวง และบุตราบุตรีของเจา้ทั้งหลาย
จะกล่าวค าพยากรณ์ และคนแก่ของพวกเจา้ฝันเห็น และคนหนุ่มของพวกเจา้จะเห็นนิมิต ในคราวนั้นเรา
จะหลัง่พระวญิญาณบริสุทธ์ิของเรามาบนทาสาทาสี เราจะส าแดงการอศัจรรยใ์นทอ้งฟ้าและบนพื้นโลก
คือเป็น เลือด ไฟ และควนัพลุ่งข้ึนเป็นล าดวงอาทิตยจ์ะกลบัมืดไป และดวงจนัทร์ก็จะกลบัเป็นเลือด
ก่อนท่ีวนัใหญ่ยิง่อนัน่ากลวัของพระเยโฮวาห์จะมาถึง คือทุกคนท่ีออกพระนามของพระเยโฮวาห์จะ
รอด พระธรรม โยเอล 2:28-32 น่ีแหละคือพระสัญญาท่ีอคัรสาวกเปโตรไดย้กข้ึนมาเพื่ออธิบายถึง
เหตุการณ์แปลกประหลาดท่ีเกิดข้ึนในวนัเพน็เทคศเต เน่ืองจากองคพ์ระผูเ้เป็นเจา้ประทบัอยูก่บัเขา 
กิจการบทท่ีสอง” 

1.ขอ้แรกท่ีควรสังเกต คือการเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองคม์าดว้ยพระองค์
เอง คือเป็นองคพ์ระเจา้ในสภาพวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาดว้ยพระองคเ์อง พระเจา้ทรงภาวะสภาพเป็น
สามบุคคล คือพระบิดา พระบุตร (พระเยซู) และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมา
เหมือนกบัพระเยซูเสด็จลงมาจากเมืองสวรรค ์ และไดป้ระทบัอยูใ่นมณฑลกาลิลีและมณฑลยดูาเป็น
เวลาสามสิบสามปีคร่ึง ปัจจุบนัโลกน้ีเป็นสถานท่ีประทบัขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงทรงเป็น
บุคคลจริง ๆ และเป็นบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยความรัก มีพระสติปัญญาและมีพระเจตนา องคพ์ระ
วญิญาณพระองคน้ี์แหละซ่ึงประทบัอยูภ่ายในองคพ์ระเยซูคริสตเ์ม่ือพระเยซูยงัอยูใ่นโลกน้ี ปัจจุบนัพระ
วญิญาณองคน้ี์ก าลงัประทบัอยูก่บัเรา และทรงพระประสงคจ์ะประทบัอยูภ่ายในใจของคนทุกคนท่ียนิดี
ถวายจิตใจใหแ้ก่พระองค ์

2.การหลัง่ลงมาอยา่งอุดมสมบูรณ์ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัในภาษาฮีบรู 
ค าวา่ “หลัง่ลง” หรือ “เทลง” มีความหมายกวา้งมาก คือหมายถึงการโปรยกระจายลงมาจนเป็นการหลัง่
พระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยปราศจากความจ ากดั พระองคไ์ม่ไดพ้ระราชทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิของ
พระองคล์งแต่เพียงส่วนหน่ึงหรือคร่ึงหน่ึงเท่านั้น แต่ทรงหลัง่หรือพระราชทานใหค้รบเตม็ทั้งหมด และ
ไม่มีส่ิงใดจ ากดัไวเ้ลย พระองคไ์ดท้รงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่พระเยซูคริสตอ์ยา่งไม่จ  ากดั
อยา่งไร พระเจา้ก็พระราชทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิครบเต็มทั้งหมดใหก้บัพวกเราโดยไม่จ  ากดัอยา่งนั้น 

3.เก่ียวกบัอาณาบริเวณแห่งการหลัง่พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นการหลัง่ทัว่สากลจกัรวาล และ
ทรงหลัง่ลงบนบรรดาเน้ือหนงัทั้งหมดทัว่ ๆ ไป สมยัก่อนการเทพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยูใ่นอาณาเขต
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จ ากดั เช่นเฉพาะบุคคลและเฉพาะชาติ แต่เด๋ียวน้ีหาไดจ้  ากดัเช่นนั้นไม่ เป็นการหลัง่พระพรลงให้
ปรากฏทัว่ไป ทั้งชาติยดูาและคนนานาชาติโดยเสมอ ภาคแก่มนุษยช์าติทัว่ ๆ ไป ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแสดง
ถึงพระพรของพระองคท์างดา้นสังขารองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงกระท าใหร่้างกายของเราเป็นท่ีพระ
วหิารของพระองค ์และทรงท าใหเ้น้ือหนงัของเราเป็นพระราชวงัของพระองค ์

4.ไม่มีการถืออายเุป็นอุปสรรคใ์นการรับพระสัญญาของพระเจา้ พระสัญญามีแก่คนหน่ึงและ
คนแก่ รวมทั้งบุตรและบุตรี...ฯลฯ ฉะนั้นต่อไปน้ี แมว้า่จะเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและผา่น
เหตุการณ์แห่งชีวิตมาอยา่งช ่าชองก็ตาม จึงไม่ถือวา่เป็นสิทธิพิเศษของคนนั้นเลย เพราะพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงเป็นพระสติปัญญา ประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชอ านาจทั้งส้ิน และเป็นของมนุษยทุ์กคนซ่ึง
ไวว้างใจพระเจา้ 

5.ไม่มีความแตกต่างในชั้นวรรณะของมนุษยเ์ก่ียวกบัการรับพระสัญญาของพระเจา้ จะเป็น   
ทาสาหรือทาสีก็จะถูกนบัรวมเขา้ดว้ยกนัทั้งนั้น ไม่มีผูใ้ดไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิงจะอยูต่  ่าหรือสูง จะ
ไม่ถูกกดลงใหเ้ป็นอุปสรรค ์เพื่อกีดกนั เขาเหล่านั้นมิให้รับส่วนในแผน่ดินของพระเจา้พระเยซูคริสต ์

6.ของประทานแห่งพระวิญญาณชนิดพิเศษ และการส าแดงอาการปรากฏแห่งองคพ์ระวญิญาณ
เป็นการยกใหแ้ก่เรา “บุตรา บุตรี ของเจา้ทั้งหลายจะกล่าวค าพยากรณ์และคนแก่ของพวกเจา้ฝันเห็น 
และคนหนุ่มของพวกเจา้จะเห็นนิมิต” การส าแดงตามรายการเหล่าน้ี เช่น ค าพยากรณ์ การฝันเห็นและ
นิมิต เป็นของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ท่ีทรงส าแดงน ้าพระทยัของพระเจา้ต่อบรรดามนุษย ์
เพื่อเขาจะรับใชพ้ระเจา้ตามท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวใ้หเ้หมาะสมแก่เราในการท าการชนิดนั้น ๆ  

การพยากรณ์ คือการพดูรวมทั้งการเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้โดยฤทธ์ิเดชอ านาจ
แห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ฝันและนิมิต คือการแสดงออกอยา่งแจ่มแจง้เป็นพิเศษของพระวญิญาณบริสุทธ์ิตามท่ีองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้พอพระทยัจะใหผู้รั้บใชซ่ึ้งอุทิศถวายตวัของเขารับใชพ้ระองค ์

7.การเสด็จลงมาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นการน าเอาความรอดมาใหม้นุษยทุ์กคนท่ีเตม็ใจ
จะรับ น่ีไม่ใช่เป็นแต่ให้เพียงชนหมู่นอ้ย สองสามคนท่ีจะรับฤทธ์ิเดชของพระองคเ์ท่านั้น แต่ทรงเปิด
ประตูแห่งความเมตตาอยา่งกวา้งขวางของพระองคแ์ก่ทุก ๆ คนท่ีประสงคจ์ะเช่ือและรับเอาพระเยซูเจา้
เป็นพระผูช่้วยไถ่บาปของตน 

8.พระสัญญาน้ีรวมถึงฤทธ์ิเดชอ านาจของพระเจา้ท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ เช่น “เราจะส าแดงการ
อศัจรรยใ์นทอ้งฟ้าและพื้นโลก” เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาเม่ือวนัเพน็เทคศเตทรงประกอบไป
ดว้ยฤทธ์ิเดชอ านาจเหนือธรรมชาติไดท้รงกระท าการของพระองค ์ ผา่นผูเ้ช่ือทั้งหลายในการรักษาโรค 
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และทรงท าพระราชกิจของพระองคใ์นการเป็นพยานเพื่อใหโ้ลกท่ีไม่เช่ือพระองคไ์ดรู้้วา่พระองคเ์ป็น
พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่สมอ 

บพัติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิคอือะไร และจะมผีลเป็น

อย่างไรเมือ่ได้รับแล้ว 

ในการสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนัในเร่ืองน้ี ไดมี้ขอ้ความหรือถอ้ยค าสั้น ๆ เป็นวลีเขียนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนตามท่ีเราพบในพระคมัภีร์ พระกิตติคุณ พระคมัภีร์กิจการ และพระคมัภีร์จ าพวกจดหมาย ถอ้ยค า
เหล่าน้ีเป็นการน่าชวนใจใหศึ้กษาอยา่งยิง่ เช่น “บพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” “เติมใหเ้ตม็ดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” “พระวญิญาณบริสุทธ์ิลงมาบนเขาทั้งหลาย” “ของพระราชทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ” “เตม็ไปดว้ยฤทธ์ิเดชอ านาจจากเบ้ืองบน” ในการศึกษาจากถอ้ยค าหรือวลีเหล่าน้ี มีขอ้ความท่ี
กล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงบอกถึงเหตุการณ์อยา่งเดียวกนั จึงเป็นสาระส าคญัวา่พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมส่ิง
น้ีไวแ้ก่บุตรของพระเจา้ทุกคน คือใหรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และใหห้มัน่เติมดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ 

ขอ้พระคมัภีร์ท่ีอยากจะใหเ้ราคน้ดูมีอยูส่ามขอ้ คือกิจการ 1:4,5,8 ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี “เม่ือ
พระองคไ์ดท้รงประชุมกบัอคัรสาวกพร้อมกนั จึงก าชบัเขามิใหอ้อกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ใหค้อยรับ
ตามสัญญาของพระบิดา เพราะวา่ยอห์นใหรั้บบพัติศามาดว้ยน ้า แต่ไม่ชา้ไม่นานท่านทั้งหลายจะรับ 
บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” “แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดชเม่ือพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มส้ินทั้งมณฑลยดูา 
มณฑลสะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” พระคมัภีร์ตอนน้ีมีความหมายวา่อะไร? และการรับ
บพัติศมาดว้ยน ้าคืออะไร? เราไดเ้ห็นคนท่ีรับบพัติศมาดว้ยน ้าแลว้วา่เป็นอยา่งไร ดงันั้นใหเ้ราพิจารณา
และตอบค าถามสั้น ๆ ต่อไปน้ี 

1.บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิคืออะไร? 
2.อะไรเป็นผลแห่งการรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ? 
3.ใครจ าเป็นตอ้งรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ? 
4.ใครจะรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิได?้ 
5.จะสังเกตไดอ้ยา่งไรวา่ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ? 
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1.บัพติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิคอือะไร? 

จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่รับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิแลว้หรือยงัไม่ไดรั้บ เราตอ้งรู้ไดจ้าก
ความรู้อนัแน่นอนจากความช ่าชองของเราเอง ในพระธรรมกิจการ 1:4,5 วา่จะไดรู้้จกัได ้ เพราะการรอ
คอยของเหล่าอคัรสาวก เหล่าอคัรสาวกจะรู้แน่นอนไดอ้ยา่งไร ถา้การรอคอยของพวกเขาไม่ส าเร็จสักที
และเวลาท่ีจะเร่ิมตน้ไม่ก าหนดไวใ้นการท่ีจะออกไปประกาศ แน่ละเขามีเวลาหยดุและรอคอย และก็มี
เวลาตั้งตน้ออกท าการ และในกิจการ 19:2 วา่เปาโลไดม้าถึงคริสตจกัรเอเฟซสัแลว้ถามเขาวา่ “เม่ือท่าน
ทั้งหลายเช่ือนั้นท่านไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือเปล่า? เขาตอบวา่ เปล่า แมว้า่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
เราก็ยงัไม่เคยไดย้นิวา่มีเลย” มีส่ิงหน่ึงท่ีท าใหอ้าจารยเ์ปาโลไม่พอใจกบัสาวกในจ านวนสิบสองคนน้ี 
เพราะท่านเองเห็นวา่ ถา้เขาไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิจ านวนของสาวกจะไม่อยูเ่ท่าเดิม สาวกของพระ
เยซูตอ้งเพิ่มมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีท่านจึงกล่าวยนืยนัและใหเ้ขารู้แน่วา่จะรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดโ้ดยไม่
ตอ้งรอคอยเหมือนพวกอคัรสาวก และก่อนปิดการประชุมก็เห็นวา่เขาทั้งสิบสองคนไดป้ระกอบไปดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระคมัภีร์ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งแน่นอนแลว้ถึงเร่ืองการรับบพัติศมาดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิท่ีเราทั้งหลายจะรู้ไดแ้ละรับได ้

การรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็แตกต่างและเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการบงัเกิด
ใหม่ บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการเป็นพยานและการประกาศ เพราะน่ีคือ
ความประสงคข์องพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทุกขอ้ในพระคมัภีร์เก่าหรือใหม่ท่ีกล่าวถึงการรับบพัติศมาดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิแลว้ยอ่มบ่งถึงการเป็นพยานและการรับใชพ้ระเจา้เสมอไป 

2.อะไรเป็นผลแห่งการรับบัพติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ? 

มีอยูห่ลายประการ แต่ส่ิงเหล่านั้นจะสรุปไดใ้นค าเดียว และค านั้นคือ “ฤทธ์ิเดช” “แต่ท่าน
ทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดชเม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมา” กิจการ 1:8 เป็นส่ิงแน่นอน
วา่ทุกคนซ่ึงรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะรับพระราชทานฤทธ์ิเดช ฤทธ์ิเดชในการท างานท่ี
พระองคเ์จา้ทรงเรียกใหเ้ขาท า และจะมีฤทธ์ิเดชในการเขา้ส่วนแห่งชีวติใหม่ในการปฏิบติัพระเจา้เป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งระมดัระวงัเม่ือเราจะกล่าวและสั่งสอน เพราะ “ฤทธ์ิเดชน้ีจะไม่ปรากฏในอาการอยา่ง
เดียวกนัในมนุษยทุ์กคน” เราจะพิสูจน์ไดจ้ากพระคมัภีร์ 1 โครินธ์ 12:4-13 โปรดอ่านและพิจารณาดูให้
ดีจะเห็นวา่ ของประทานนั้นมี ต่าง ๆ ชนิดจากพระวญิญาณองคเ์ดียว และอีกค าหน่ึงท่ีวา่ “อีกคนหน่ึง” 
ค  ากล่าวน้ีไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนเท่าท่ีจะชดัไดแ้ลว้ และยงัเนน้เป็นหลายคร้ัง แมว้า่เป็นบพัติศมาอนั
เดียวกนัดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิแต่ก็ยงัมีการปรากฏต่าง ๆ จากพระวญิญาณบริสุทธ์ิองคเ์ดียวนั้น ผล
แห่งการรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิมีอยา่งหน่ึงในบุคคลคนหน่ึงตามต าแหน่งหนา้ท่ีซ่ึง 
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พระเจา้ทรงเรียกใหเ้ขาท า และของประทานอ่ืน ๆ ก็ทรงประทานใหแ้ก่อีกคนหน่ึง ตามความเหมาะสม
ในกิจการงานท่ีพระองคท์รงเรียกเขา แต่ในเร่ืองน้ีเองหลายคนจึงเขา้ใจผดิไป เขาไดย้นิถึงผูท่ี้รับ        
บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดพ้ระราชทานของประทานแก่คนนั้นคนน้ี
ซ่ึงเหมาะสมกบัการงานของผูท่ี้พระองคท์รงเรียกเขา แลว้คนเหล่านั้นเขา้ใจผิดไป คิดวา่ ถา้เขาไดรั้บ 
บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เขาตอ้งไดรั้บของประทานอยา่งเดียวกนักบัคนอ่ืนท่ีไดรั้บ แต่การคิด
อยา่งนั้นไม่ตรงหรือถูกตอ้งกบัพระคมัภีร์ของพระเจา้เลย 

เหตุท่ีเขาหลงไปจากความจริงก็เม่ือเขาศึกษาถึงเร่ืองน้ี บางทีเพราะพระธรรมกิจการบทท่ี 2 บท
ท่ี 9 และบทท่ี 19 ช้ีใหเ้ขาเห็นวา่ผูท่ี้ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดพ้ดูภาษาแปลก ๆ ดงันั้น
ก็คงหมายความวา่ทุกคนท่ีรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิตอ้งพดูภาษาแปลก ๆ ดว้ยเหตุน้ีจึง
ขอใหเ้ราไดเ้ปิดพระคมัภีร์ของพระเจา้อีกที ใน 1 โครินธ์ 12:4-13 เราก็จะเห็นไดว้า่มีการรับบพัติศมา
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิจากพระองคเ์ดียว “แต่มีของประทานต่าง ๆ จากพระวญิญาณองคเ์ดียวนั้น” 
และทั้งยงัไดก้ล่าวถึงของประทานในประการต่าง ๆ ไวว้า่ คนอ่ืน ๆ ก็ไดรั้บของประทานต่างชนิดกนั 
เราจะสังเกตไดเ้ก่ียวกบัการพูดภาษาแปลกๆ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นรายการสุดทั้าย แห่งรายช่ือของประทาน
อ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะจบบทน้ีในขอ้ 28-31 เราก็จะพบอีกคร้ังหน่ึงวา่ “ฝ่ายพระเจา้ไดท้รงโปรดตั้งบางคนไว้
ในคริสตจกัร คืออคัรสาวกเป็นชั้นเอก ศาสดาพยากรณ์เป็นชั้นโท อาจารยเ์ป็นชั้นตรี แลว้ต่อนั้นมาก็มี
ผูก้ระท าอิทธิฤทธ์ิต่างๆ  ผูรั้กษาโรคต่าง ๆ ผูอุ้ปการ และผูค้รอบครอง และผูรู้้ภาษาแปลก ๆ คน
เหล่านั้นเป็นอคัรสาวกทุกคนหรือ เป็นศาสดาพยากรณ์ทุกคนหรือ  เป็นครูทุกคนหรือ กระท าการ
อิทธิฤทธ์ิไดทุ้กคนหรือ รักษาโรคต่าง ๆ ไดทุ้กคนหรือ พดูภาษาแปลก ๆ ไดทุ้กคนหรือ แปลภาษา
แปลก ๆ ไดทุ้กคนหรือ” เราจะเห็นวา่ ภาษาแปลก ๆ อยูสุ่ดทา้ยรายการอีกคร้ังหน่ึง 

ดงันั้นเราเห็นวา่เปาโลไดส้อนสมาชิกแห่งคริสตจกัรอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ตาม 1 โครินธ์ 
12:12-14 “ดว้ยกายนั้นเป็นกายเดียว แต่ยงัมีอวยัวะหลายส่วน และอวยัวะทั้งปวงนั้นหากมีหลายส่วนยงั
เป็นกายอนัเดียวฉนัใด พระคริสตก์็เป็นฉนันั้น เพราะวา่ถึงเราเป็นพวกยดูาก็ดี เป็นพวก 
เฮเลนก็ดี เป็นทาสก็ดีหรือมิใช่ทาสก็ดี เราทั้งหลายไดรั้บบพัติศมาแต่พระวญิญาณองคเ์ดียวเขา้เป็นกาย
อนัเดียว และพระวญิญาณองคเ์ดียวนั้นซาบซ่านอยู ่ ดว้ยวา่กายนั้นจะเป็นอวยัวะอนัเดียวหามิไดแ้ต่เป็น
หลายอวยัวะ” ฉะนั้นทุกคนในคริสตจกัรนั้นท่ีรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คงไม่เป็นอวยัวะ
อยา่งเดียวกนั คงมีคนท่ีไม่พดูภาษาแปลก ๆ แต่ยงัเป็นอวยัวะแห่งกายเดียว ท่ีจะวา่เก่ียวกบัการพดูภาษา
แปลก ๆ เป็นเคร่ืองหมายท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ไดถ้า้รับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือวา่ถา้ไม่พดู
ภาษาแปลก ๆ เป็นเคร่ืองหมายท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ไดถ้า้รับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ หรือวา่ถา้
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ไม่พดูภาษาแปลก ๆ เป็นอนัวา่ยงัไม่ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เป็นค าสอนท่ีไม่ตรงกบั
หลกัพระคมัภีร์ของพระเจา้และเป็นการขืนกบัหลกัพระคมัภีร์  

โปรดจ าไวว้า่พระวญิญาณเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นท่ีจะเป็นผูต้ดัสินวา่ ของประทานของพระเจา้จะ
ปรากฏอาการออกในกรณีท่ีพระองคจ์ะกรุณาในอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเท่านั้น ตาม 1 โครินธ์ 12:11 
วา่ “แต่วา่สารพดัการณ์เหล่านั้น พระวญิญาณองคเ์ดียวไดท้รงประทานใหแ้ก่ทุกคนใหก้ระท าตามชอบ
พระทยัพระองค”์ ในขอ้ความน้ีสอนเราวา่ไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีของเราเองท่ีจะเลือกหรือขอใหพ้ระวิญญาณ
ใหเ้ราตามท่ีเราเลือกไดต้ามใจเราชอบส าหรับของเรา ไม่ใช่เราท่ีจะเลือกเอางานชนิดนั้นชนิดน้ีหรือแห่ง
นั้นแห่งน้ี แลว้ขอพระองคท์รงยนืยนัรับรองใหเ้รามีความสามารถท่ีจะรับใชต้ามใจในงานหรือสถานท่ี
ท่ีเราไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ขอ้น้ีผดิและผดิแน่ ๆ แมจ้ะพดูสักพนัหนก็ยงัผดิอยูน่ัน่เอง แต่หนา้ท่ีของเราคือการ
ท่ีมอบถวายตวัของเราทั้งหมดใหพ้ระวญิญาณเป็นผูจ้ดัการแลว้พระองคท์รงเลือกของประทานและท า
ใหเ้รามีความสามารถท่ีจะประกอบการซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเลือกอยา่งเหมาะสมกบัตวัเราแลว้ และทรง
มอบใหแ้ก่เรา พระวญิญาณบริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีจะเลือกหนา้ท่ีใหเ้ราท่ีจะรับใชแ้ละท าใหเ้ราเหมาะสมกบั
การงานท่ีพระองคท์รงเลือกใหน้ั้น ดว้ยเหตุน้ีหลายคนจึงไดห้ลงไป เขาไดเ้ลือกเอาของประทานของเขา
เอง อาจเป็นการเลือกพดูภาษาแปลก ๆ หรือการเป็นผูป้ระกาศ หรือเลือกของประทานอ่ืน ๆ เอาเอง ทั้ง 
ๆ ท่ีเขาไม่มีความรู้สึกอยา่งนั้นเลย เขาก็ยงัพยายามบงการหรือบงัคบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิวา่ตอ้งยืน่ให้
ตามท่ีเขาไดส้ั่งเอาหรือเลือกเอาเองนั้นจากพระเจา้ ขา้พเจา้รู้จกัคนหน่ึงท่ีเขาไดข้อให้พระเจา้ประทาน
ของประทานซ่ึงเขาเลือกเอาเอง และเขาก็คอย ๆ สัปดาห์แลว้สัปดาห์เล่าเดือนแลว้เดือนเล่า ปีแลว้ก็ปีเล่า 
ก็ยงัไมไ่ดแ้ต่ก็ยงัคอยเพราะเขาไดเ้ลือกของประทานเอาเองตามใจท่ีเขาชอบและอยากไดเ้ท่านั้น 

แต่เรารู้ไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ ใครก็ตามท่ีไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เขาจะประกอบ
ไปดว้ยฤทธ์ิเดชในการรับใชซ่ึ้งเม่ือก่อนเขาไม่เคยมี เขาจะมีฤทธ์ิเดชเพื่อท าการของพระองคซ่ึ์งพระองค์
ไดท้รงเลือกให้เขาท านั้น 

3.ใครจ าเป็นต้องรับบัพติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ? 

พระคมัภีร์ตอบค าถามน้ีให้เราอยา่งแจ่มแจง้ ลูกา 24:49 เราควรจะอ่านถอยหลงัตั้งแต่ขอ้ 44 ไป
จะใหข้อ้ความท่ีติดต่อกนั “ท่านทั้งหลายเป็นพยานดว้ยขอ้ความเหล่านั้นและน่ีแน่ะ เราจะอ านวยใหค้  า
สัญญาแห่งพระบิดาของเราส าเร็จท่ีท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลายจะคอยอยูท่ี่กรุงเยรูซาเล็ม กวา่ท่านจะ
ไดป้ระกอบดว้ยฤทธ์ิเดชท่ีมาแต่เบ้ืองบน” ในขอ้น้ีจะเห็นวา่พระเจา้ไดใ้หค้  าสั่งแก่ผูท่ี้ท  าการ ไม่ใหเ้ขา
ออกท าการจนกวา่เขาจะรู้แน่นอน และรับการเตรียมตวัเพื่อการงานนั้นก่อนคือ “ค าสัญญาแห่งพระบิดา
ของเราส าเร็จท่ีท่านทั้งหลาย” นั้นก็คือ การประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชท่ีมาแต่เบ้ืองบน เป็นการรับบพัติศมา
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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ค าเหล่าน้ีไดก้ล่าวแก่อคัรสาวก 11 คน เราไม่ควรออกท าการของพระองคจ์นกวา่เราไดรั้บ 
บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ถา้ท่านจะเปิดดู กิจการ 8:12-17 เราจะพบวา่เม่ืออคัรสาวกไดม้าถึง
คริสตจกัรตั้งใหม่ ๆ ส่ิงแรกท่ีเขาพิจารณาก็คือวา่ คริสตสมาชิกเหล่านั้นไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิหรือไม่ และเราพบเร่ืองน้ีในกิจการบทท่ี 19 

เน่ืองจากขอ้ความเหล่าน้ี จึงเป็นหนา้ท่ีของเราทุกคนท่ีเป็นบุตรของพระเจา้จ าเป็นตอ้งรับ       
บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชก่อนการท างานปฏิบติัพระเจา้ อีกประการ
หน่ึง ขา้พเจา้ขอกล่าวเพิ่มเติมวา่ ใครก็ตามท่ีรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยา่งแน่นอนแลว้ก็
ตาม ผูน้ั้นจ าเป็นตอ้งรับการเพิ่มเติมฤทธ์ิใหม่ ๆ ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเพื่อปฏิบติัพระองคใ์นกรณี
ใหม่ ๆ ทุกอยา่ง อคัรสาวกเปโตรไดก้ล่าวไวใ้น กิจการ 2:4 เขาไดป้ระกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิใน
วนัเพน็เทคศเตแลว้ แต่เม่ือดูในกิจการ 4:8 เปโตรก็รับพระวญิญาณเพิ่มเติมอีก เราสมยัน้ีก็จ  าเป็นตอ้งมี
การเพิ่มเติมใหม่ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยูเ่สมอ ๆ  

4.ใครจะรับบัพติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิได้? 

บดัน้ีเรามาถึงค าถามส าคญัและเหมาะสมกบัตวัเราเองดว้ย ขอบคุณพระองคเ์จา้ท่ีเราไม่ได้
ปฏิเสธหรือสงสัยในเร่ืองน้ี และพระองคเ์องเป็นผูต้อบค าถามน้ีอยา่งชดัเจนท่ีสุด เราพบไดใ้น 
กิจการ 2:39 “ดว้ยวา่ค าท่ีตรัสสัญญานั้นไดแ้ก่ท่านทั้งหลายกบัลูกหลานของท่านดว้ย และแก่คน
ทั้งหลายท่ีอยูไ่กล คือทุกคนท่ีพระเจา้ของเราจะทรงเรียกมาเฝ้าพระองค”์ ค  าสัญญาท่ีปรากฏใน 
พระคมัภีร์น้ีเป็นของประทานของพระเจา้ คือการรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ บพัติศมาดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิมีไวเ้พื่อทุกคนท่ีเป็นบุตรของพระเจา้ในทุกยคุทุกสมยัในประวติัศาสตร์ของ
คริสตจกัร บพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นกรรมสิทธ์ิของผูท่ี้เช่ือในพระเยซูคริสตทุ์กคน 

5.จะรับบัพติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิได้อย่างไร? 

น่ีคือค าถามส าคญัอีกค าถามหน่ึง และมีค าตอบชดัเจนในพระด ารัสของพระเจา้ซ่ึงเป็นขอ้ความ
ท่ีเขา้ใจไดง่้ายอยา่งชดั ค าตอบตามพระด ารัสของพระเจา้ประกอบเป็นรูปบนัไดขั้น ๆ ถา้ใครจะเดินตาม
บนัไดเป็นขั้นเหล่าน้ีก็จะรู้ไดว้า่ เขาเป็นผูรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิแลว้หรือยงั? 

บนัไดชนิดง่ายน้ีมีอยู ่ 7 ขั้น และผูท่ี้เดินตามจะไดรั้บพระพร เราจะพบบนัได 7 ขั้นน้ีในกิจการ 
2:38 เปโตรกล่าววา่ “จงกลบัใจเสียใหม่ และรับบพัติศมาในนามแห่งพระเยซูคริสตส้ิ์นทุกคน เพื่อ
ความผดิบาปของท่านจะยกเสีย แลว้ท่านจะไดรั้บพระราชทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 

ขั้นที่หน่ึง คือ ในสองกา้วแรกจะพบค าวา่ กลบัใจเสียใหม่ “กลบัใจเสียใหม่ค  าน้ีไดเ้ปล่ียน
ความคิดของเราถึงสามประการ  
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1.เป็นเร่ืองพระเจา้  
2.เร่ืองพระเยซูคริสต ์ 
3.เร่ืองความบาป  
ในการสรุปความคิดน้ี กิจการ 2:36 และ 37  วา่ “เหตุฉะนั้นใหช้าติอิสราเอลทั้งปวงทราบ

แน่นอนวา่ พระเจา้ไดท้รงยกพระเยซูน้ีซ่ึงท่านทั้งหลายไดต้รึงไวท่ี้กางเขนตั้งข้ึนใหเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้และเป็นพระคริสต์” แลว้ขอ้ 37 “เม่ือคนทั้งหลายไดย้นิแลว้ ก็รู้สึกแปลบปลาบใจ....” ขอ้ 38 “...จง
กลบัใจเสียใหม่และรับบพัติศมาในนามพระเยซูคริสตส้ิ์นทุกคน” ในการเปล่ียนความคิดของเราก็คือ เรา
ตอ้งรับวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดและเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ น่ีแหละคือขั้นแรก กา้วแรก
แห่งการรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ขั้นทีส่อง ขั้นน้ีอยูใ่นการกลบัใจเสียใหม่ เก่ียวกบัการกระท าบาปและรักท่ีจะท าบาปทั้งพร้อมท่ี
จะท าตามความประสงคข์องมนั เม่ือเราเปล่ียนเป็นการปฏิเสธบาปและเลิกท าบาปทั้งส้ิน ดงันั้นในขั้นน้ี
จึงควรท่ีเราจะเลิกท าบาป เพราะจะท าบาปและอยากรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิดว้ยไม่ได ้

ขั้นทีส่าม “จงกลบัใจเสียใหม่....บาปของท่านจะยกเสีย” จ  าเป็นท่ีเราจะตอ้งประกาศอยา่ง
เปิดเผยต่อชาวโลกในเร่ืองการเลิกท าบาปและรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ของตน อยา่ลืมวา่การรับ
บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่เป็นสมบติัของผูท่ี้เช่ือชนิดชอบแอบเช่ืออยา่งลบั ๆ ไม่เปิดเผยแต่
ตอ้งเป็นสมบติัของผูท่ี้ยอมรับเช่ือพระเยซูอยา่งเปิดเผยต่อโลกวา่ เขาจะไม่กระท าบาปอีกและจะรับเอา
พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ของตน 

ขั้นทีส่ี่ กิจการ 5:32 “เราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงค าเหล่าน้ี และพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงพระเจา้
ไดท้รงประทานใหทุ้กคนท่ีเช่ือฟังพระองคน์ั้นก็เป็นพยานดว้ย” น่ีคือความจริงท่ีพบใน กิจการ 2:38 เรา
ตอ้งรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ผูช่้วยให้รอดของเรา และเป็นพระเจา้ของเราเท่านั้น แต่เราตอ้งเช่ือ
ฟังพระองคผ์ูซ่ึ้งจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาของเรา และน่ีแหละหมายถึงการเช่ือฟังและประพฤติตาม เราตอ้ง
เช่ือฟังพระองคใ์นทุกส่ิง ไม่ใช่แต่เพียงอยา่งหน่ึงหรือสองสามส่ิงเท่านั้น แต่เช่ือฟังทุกอยา่งท่ีพระองค์
ไดส้ั่งเรา น่ีคือรากฐานท่ีส าคญัยิง่ท่ีสุดในการรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ “คือการยอมท าและ
จ านนโดยไม่มีขอ้แมห้รือเก่ียวงอนใด ๆ ในพระบญัชาของพระเจา้ท่ีสั่งใหเ้ราท าทุกประการ” 

ขั้นที่ห้า กา้วน้ีจะพบไดใ้น ยอห์น 7:37-38 “ถา้ผูใ้ดกระหายใหผู้น้ั้นมาหาเราและด่ืม ผูท่ี้วางใจ
ในเรา แมน้ ้าประกอบดว้ยชีวติจะไหลออกจากภายในผูน้ั้น เหมือนไดมี้ค าเขียนไวแ้ลว้ ค  านั้นพระเยซู
ตรัสเล็งถึงพระวญิญาณซ่ึงผูท่ี้วางใจในพระองคจ์ะไดรั้บ” ขั้นน้ีก็คือ ถา้ใครหิวกระหายหมายความวา่
กระหายอยากไดรั้บพระวญิญาณจริง ๆ ก็จะไดรั้บ (อิสยาห์ 44:3) ถา้ใครหิวกระหายจะไดรั้บทุกคน 
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ขั้นที่หก ลูกา 11:13 “เหตุฉะนั้นท่านเองผูเ้ป็นคนบาปยงัรู้จกัใหข้องดีแก่บุตรของตน ยิง่กวา่นั้น
สกัเท่าใดพระบิดาผูอ้ยูใ่นสวรรคจ์ะประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่คนทั้งปวงท่ีขอจากพระองค”์ ขอ้น้ี
ก็คือใหเ้ราขอจากพระองค ์ ขอโดยความจริงในการรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จงอธิษฐาน
ดว้ยความมัน่ใจเพื่อจะรับพระพรดว้ยการรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ขั้นทีเ่จ็ด เราไดม้าถึงขั้นสุดทา้ยท่ีเป็นประการส าคญัท่ีสุดแลว้ หลายคนไดพ้ลาดจากขั้นน้ีไป
มากกวา่ขั้นอ่ืน ๆ ในการรับพระพร มาระโก 11:24 “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายวา่ ขณะเม่ือท่านจะ
อธิษฐานขอพระเจา้นั้นท่านจะปรารถนาส่ิงใด จงเช่ือวา่ไดรั้บ และท่านคงจะไดส่ิ้งนั้น” บนัไดขั้นท่ี 7 น้ี 
เป็นขั้นแห่งความเช่ือมนัเป็นการเช่ือวา่จะไดรั้บจากพระองคต์ามท่ีเราขอและมัน่ใจไว ้ แต่ถา้เราไม่เช่ือ
และวางใจในพระสัญญาแมเ้ราจะอธิษฐานก็จะไม่ไดรั้บอะไรเลย เราทั้งหลายจ าเป็นตอ้งเช่ืออยา่งมัน่คง
จึงจะไดรั้บ 

ท่านรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้หรือยงั? ท่านจะไดรั้บแน่นอน 
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