
 1 

บัพตศิมาในพระวญิญาณบริสุทธ์ิกบังาน
รับใช้ 

โดย ศจ.ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์ 
ในเวลานั้นสาวกรุ่นแรกไม่เขา้ใจเลยวา่อะไรคือ การบพัติศมาในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แต่เม่ือ

เขาเหล่านั้นเช่ือฟังตามองคพ์ระเยซูคริสตเจา้สั่งไวใ้หไ้ปคอยพระสัญญาซ่ึงพระคมัภีร์บอกไวว้า่ พระเยซู
คริสตก์ าชบัมิใหไ้ปไหนแต่ใหค้อยรับตามพระสัญญาคือ พระองคต์รัสวา่ “ตามท่ีท่านทั้งหลายไดย้นิจาก
เรานัน่แหละ เพราะวา่ยอห์นใหรั้บบพัติศมาดว้ยน ้า แต่ไม่ชา้ไม่นานท่านจะรับบพัติศมาดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ” (กิจการ 1:4) พระองคก์ าชบัไม่ใหพ้ลาดท่ีจะไดรั้บพระสัญญาน้ี ในคร้ังน้ีเหล่าสาวก
ไดเ้ช่ือฟังพระองค ์ เพราะตั้งแต่ท่ีพระองคท์รงพระชนมข้ึ์นมาอีกคร้ัง ท าใหเ้ขารู้แน่วา่พระเยซูทรงเป็น
พระเมสสิยาห์พระบุตรของพระเจา้ ต่างกบัเม่ือก่อนนั้นเขายงัสงสัยในพระสัญญาต่าง ๆ ของพระองคอ์ยู ่

จากนั้นพระสัญญาก็ทรงเสด็จมาในวนัเทศากลเพน็เทคศเต (กิจการ 2:1-4) ซ่ึงเป็นเหตุการณ์
ส าคญัมากของคริสตจกัรในเวลานั้น เป็นการเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงงานประกาศข่าวประเสริฐท่ีองค์
พระวญิญาณบริสุทธ์ิเร่ิมท างานร่วมกบัสาวก 

เม่ือเปโตรยนืข้ึนประกาศเร่ืองขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้อยา่งไม่หวาดกลวัผูใ้ด ต่างกบัเม่ือ
ประมาณ 6-7 อาทิตยท่ี์ผา่นไป เปโตรคนเดียวกนัน้ีไดป้ฏิเสธพระเยซูในท่ีสาธารณะถึง 3 คร้ัง 

พระสัญญาเป็นไปตามท่ีองคพ์ระเยซูก าชบัจริง ๆ พระคมัภีร์ยงับนัทึกอีกวา่ในเวลานั้นมีคน
กลบัใจรับเช่ือพระเยซูจากการท่ีเปโตรเทศนาถึง 3,000 คนเปโตรบอกวา่ “ดว้ยวา่พระสัญญานั้นตกแก่
ท่านทั้งหลายกบัลูกหลานของท่านดว้ย และแก่คนทั้งหลายท่ีอยูไ่กล...” 

พระสัญญาท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ไดก้ าชบัแก่เหล่าสาวกใหค้อยรับก็คือการบพัติศมาดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิหลงัจากนั้นเปาโลไดรั้บประสบการณ์น้ีและในพระธรรมกิจการ บทท่ี 19 ท่านไดใ้หเ้รา
เห็นการบพัติศมาดว้ยซ ้ า และการบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแยกกนัอยา่งชดัเจนพระสัญญาเป็น
ของผูเ้ช่ือทุก ๆ คน ท่ีเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเจา้จนถึงปัจจุบนัน้ี 

การรับใชข้องสาวกท่ีปรากฏในพระธรรมกิจการ หลงัจากไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิแลว้จะเห็นการเปล่ียนแปลงในการรับใชห้ลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะชีวติส่วนตวัของผูรั้บใชเ้องได้
มีการสัมผสัโดยตรงจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏในอดีตของการรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็น
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เจา้มาก่อนเลย การบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเปล่ียนจากกฎบญัญติัมาเป็นพระคุณ เพราะการรับ
ใชข้องสาวกท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มคีวามส าคัญและการอศัจรรย์เกดิขึน้ ผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องมคีวามเช่ือ 

คริสตจกัรในเวลานั้นมีหมายส าคญัตามพระมหาบญัชาขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้ในพระธรรม 
มาระโก 16: 15 หมายส าคญัและการอศัจรรยเ์ป็นธรรมชาติของพระเจา้ผูท้รงไม่มีการเปล่ียนแปลงเป็น
แม่แบบของการรับใชพ้ระเจา้ในคริสตจกัรแห่งพนัธสัญญาใหม่ 

ทุกวนัน้ีเรามีขอ้อา้งต่าง ๆ นานาท่ีพยายามไม่ใหมี้การอศัจรรยเ์กิดข้ึนในคริสตจกัร เรามีพี่นอ้ง
สมาชิกท่ีตอ้งการสัมผสัจากพระเจา้อีกมากมาย ผูรั้บใชพ้ระเจา้แห่งพนัธสัญญาใหม่จะตอ้งท าหนา้ท่ีอนั
น้ี 

เคยมีการประกาศข่าวประเสริฐรักษาโรคโดยมิชชนันารีในประเทศไทยมีผูห้ญิงคนหน่ึงบอกวา่
เขาเพิ่งจะรู้วนัน้ีเองวา่ พระเจา้ของศาสนาคริสตส์ามารถรักษาโรคได ้

พระเยซูคริสตท์รงเหมือนเดิมเม่ือพระองครั์กษาคนโรคเร้ือนเม่ือ 2,000 ปีพระองคก์็ยงั
เหมือนเดิมในวนัน้ี 

น่าเสียดายท่ีคริสตจกัรของพระเจา้ท่ีมีการรักษาโรคท่ีแทจ้ริงและการอศัจรรยท่ี์แทจ้ริงกลบัไม่
ท าหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี หมายส าคญัเพียงอยา่งเดียวสามารถน าคน 3,000 คน มาเช่ือพระเจา้ได ้
ฉะนั้นคริสตจกัรของพระเจา้ยอ่มมีหมายส าคญัมากกวา่อยา่งเดียวอยา่งแน่นอน 

ในพระธรรมมาระโกน้ี บอกเราวา่หมายส าคญัน้ีจะเกิดข้ึนตามผูเ้ช่ือเราจะตอ้งมีความเช่ือเสีย
ก่อนท่ีเราจะเห็นหมายส าคญัและการอศัจรรยข์องพระเจา้ 

ผูรั้บใชพ้ระเจา้จะตอ้งปกป้องระมดัระวงัท่ีจะไม่ท าลายความเช่ือของเรา ในเร่ืองการอศัจรรยใ์น
พระเจา้ความเช่ือมิใช่เป็นความรู้คือรู้วา่ พระเจา้กระท าการอศัจรรยเ์ท่านั้น เราจะตอ้งมีชีวติในความเช่ือ
น้ีดว้ยตวัของเราเอง 

ผมมองยอ้นไปดูการเร่ิมตน้รับใชพ้ระเจา้ 3-4 ปีแรก ท่ีผมรับใชไ้ม่มีเงินเดือนเลย แต่พระเจา้ทง
เล้ียงดูผมและนกัศึกษาท่ีมาเรียนในเวลานั้นดว้ยการอศัจรรยข์องพระองค ์ มีอยูค่ร้ังหน่ึง (จากหลาย ๆ 
คร้ัง) ท่ีอาหารหมด เงินก็ไม่มี เวลานั้นความเช่ือไดิพิสูจน์อยา่งเตม็ท่ี ผมยอมรับวา่เกือบจะหมดแรงแต่ก็
ไดรั้บการหนุนใจจากภรรยา และอีกไม่ก่ีนาทีต่อมาพระเจา้ก็ประทานเงินมาใหพ้อดีส าหรับวนันั้น ไม่
เพียงแต่พระเจา้ประทานเงินเล้ียงดูเรา แมก้ระทัง่ตน้ไมใ้นบา้นท่ีเราเช่าอยูน่ั้นก็เกิดผลออกมามากมายจน
เหลือกินเหลือใชใ้นเวลานั้น 
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2. ความกล้าหาญ ผู้รับใช้จะต้องกล้าหาญในพระเจ้า 

หลงัจากท่ีเปโตรมีประสบการณ์บพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเปโตรคนเดียวกนัท่ีปฏิเสธ
พระเยซูคริสตเจา้ไดย้นืเทศนาเร่ืองพระเยซูคริสตก์บัฝงูชนท่ีร้อนตะโกนใหเ้อาพระองคไ์ปตรึงเสีย ๆ 

เราก าลงัอยูใ่นยคุท่ีไม่มีอะไรผดิไม่มีอะไรถูก วยัรุ่นยงิต ารวจตาย สังคมจะมองวา่ปัญหาอยูท่ี่
พอ่แม่ไม่ใหค้วามอบอุ่น สาเหตุท่ีพอ่แม่ไม่ใหค้วามอบอุ่นเพราะตอ้งหาเชา้กินค ่า เพราะค่าครองชีพสูง 
เพราะรัฐบาลไม่ช่วยเหลือ โทษส่ิงอ่ืน ๆ ในท่ีสุดวยัรุ่นก็ไม่ไดท้  าอะไรผดิหากเรายอมใหส่ิ้งเหล่าน้ีเขา้สู่
คริสตจกัรในไม่ชา้คริสตจกัรก็จะเตม็ไปดว้ยคนท่ีมีขอ้อา้งต่าง ๆ นานาท่ีจะประพฤติตามใจชอบ 

ผูรั้บใชจ้ะตอ้งมีความกลา้ท่ีจะยนืหยดับนพระวจนะของพระเจา้ ตดัสินไปตามพระวจนะของ
พระเจา้ มิใช่ตามความปรารถนาของสังคม ส่ิงใดท่ีขดัแยง้กบัพระวจนะของพระเจา้ ผูรั้บใชจ้ะตอ้งกลา้
หาญท่ีจะปกป้องไม่ใหมี้ส่วนในคริสตจกัรของพระเจา้ 

ในอเมริกามีการต่อตา้นคริสเตียน และต่อตา้นการมีพระคมัภีร์ในโรงเรียนวนัหน่ึงครูสาวของ
เด็กชั้นประถมชั้นหน่ึงนินทาใหเ้ด็ก ๆ ในชั้นฟังวา่ “ดูครูอ านวย (นามสมมุติ) นัน่สิ แกชอบเอาพระ
คมัภีร์มาอ่าน” เด็กหญิงคริสเตียนคนหน่ึงทนต่อค าเยาะเยย้ของคุณสาวคนน้ีไม่ไดจึ้งถามครูข้ึนมาวา่ 
“ขอโทษค่ะคุณครู การอ่านพระคมัภีร์มนัเสียหายตรงไหนคะ” คุณครูสาวผูน้ั้นไม่รู้จะตอบอยา่งไร แต่
หลงัจากนั้นก็ไม่มีการเยาะเยย้ครูอ านวยนั้นอีกเลย เด็กหญิงคนน้ีรักพระเจา้มากจนไม่กลวัแมก้ระทัง่จะ
ยนืข้ึนถามต่อหนา้เพื่อน ๆ ผูรั้บใชพ้ระเจา้บางคร้ังไม่กลา้บอกวา่ใครมีอาชีพอะไร หากเราไม่กลา้ยนื
หยดัเพื่อพระเจา้ เราก็จะตกเป็นเบ้ียล่างใหม้ารซาตานคอยข่มขู่เราไปเร่ือย ๆ ผูรั้บใชพ้ระเจา้ตอ้งมี
วญิญาณเดียวกบัพระเจา้ท่ีจะส าแดงแสงสวา่งของพระเจา้อยา่งถูกตอ้ง หากผูรั้บใชพ้ระเจา้ยงัอายต่อพระ
นามของพระองค ์ก็ไม่สมควรเรียกตนเองวา่เป็นผูเ้ช่ือในพระเจา้ 

3. ความช่ืนชมยนิดี ผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องช่ืนชมยนิดีและใจกว้างขวาง 

จากพระธรรมกิจการ 2: 46 “เขาร่วมรับประทานอาหารดว้ยความช่ืนชมยนิดีและใจกวา้งขวาง 
ทุกวนัเร่ือยไป” อาจารยแ์ซมบอกวา่คริสเตียนบางคนดูเหมือนเขาบพัติศมาในน ้ามะนาว ไม่มีความช่ืน
ชมยนิดีเลย บางคร้ังเรามีความเช่ือวา่การยิม้แยม้ร่าเริงเป็นการเสียบุคลิก ผูรั้บใชพ้ระเจา้บางคนวางตวั
เหมือนกบัคนไม่ค่อยมีชีวิตจิตใจ บางทีเรารับแบบอยา่งท่ีผดิจากพระคมัภีร์พระคมัภีร์บอกวา่เหล่าสาวก
มีความช่ืนชมยนิดีและคนทัง่ปวงก็ชอบใจและมาเขา้กบัสาวกทุก ๆ วนั ถา้สาวกมีใบหนา้เศร้าโศกไม่มี
ความช่ืนชมยนิดี คนไม่มีใครอยากจะเป็นคริสตเตียน 
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ความช่ืนชมยนิดีเป็นก าลงัของเขาพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงใชเ้ราเกิดผลของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ และความช่ืนชมยนิดีเป็นผลอนัหน่ึงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผูรั้บใชพ้ระเจา้อ่อนแอไม่มีก าลงั 
ทอ้ถอย อาจจะเป็นเพราะวา่เขาขาดความช่ืนชมยนิดี 

คริสตจกัรควรจะเป็นท่ีสรรเสริญน่านมสัการ บางคร้ังเรามีโปรแกรมมากมายจนไม่มีเวลาใน
พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเคล่ือนไหวในท่ีประชุม จะเห็นวา่การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการหรือการ
ประชุมโตรุ่้งมกัจะมีพระพรมากมาย 

ส่ิงท่ีผูรั้บใชส่้วนมากจะประสบปัญหาอีกประการหน่ึงก็คือ ใจกวา้งขวางงานของเราก็อยูเ่ฉพาะ
ในกลุ่มของเราคณะของเรา คนของเรา หากคริสตจกัรของพระเจา้มีใจแคบ ก็ยากท่ีจะมีความช่ืนชมยนิดี
แทไ้ด ้ เราไม่ควรควบคุมสมาชิกจนขาดความสัมพนัธ์กบัพี่นอ้งท่ีมีความเช่ือเดียวกนั แมว้า่เราอาจจะ
ตอ้งยอมใหส้มาชิกไปอยูก่บัคริสตจกัรอ่ืน ๆ เราก็ควรมองในแง่บวกวา่ ถึงอยา่งไรก็เป็นความเช่ือใน
องคพ์ระเยซูคริสตเจา้องคเ์ดียวกนั หากการไปนั้นเป็นเร่ืองความสมคัรใจของเขาเอง 

เราควรท่ีจะเป็นลูกแห่งพระพรท่ีมีพระพรมากลน้เหลือกินเหลือใช ้ จนเป็นพระพรไปสู่พี่นอ้ง
และคนยากจนทั้งฝ่ายวตัถุและฝ่ายวญิญาณ 

4. ความบริสุทธ์ิ (การแยกตัวออกจากโลก) ผูรั้บใชจ้ะตอ้งมีชีวิตโปร่งใสเร่ืองของอานาเนีย
และสับฟีราในพระธรรมกิจการบทท่ี 5 เป็นเร่ืองท่ีให้เราเห็นถึงการแยกระหวา่งบาปกบัความชอบธรรม
อยา่งชดัเจน หากคริสตจกัรในปัจจุบนัเป็นเช่นในยคุแรก เราคงจะมีเร่ืองท่ีน่าสนใจในคริสตจกัรเกือบ
ทุกวนั 

การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะไม่ปรากฏใหเ้ห็นในคริสตจกัรท่ีมีความบาป หรือมีการ
อะลุม้อล่วยกบันิสัยของโลก พระองคอ์ธิษฐานเผือ่สาวกของพระองคท่ี์จะอยูใ่นโลกอยา่งเกลือหรือแสง
สวา่ง มิใช่ท่ีพระองคจ์ะใหเ้ราแยกตวัออกจากโลก แต่อยา่ใหโ้ลกมาอยูใ่นเรา 

ผูรั้บใชจ้ะตอ้งฉลาดท่ีน าคนในโลกมาหาพระเจา้ จะตอ้งรู้จกัพดูภาษาท่ีเขาเขา้ใจ ขณะเดียวกนั
รู้จกัท่ีจะไม่ใหอิ้ทธิพลของโลกควบคุมรสนิยมในชีวติของผูรั้บใช ้

ผูรั้บใชพ้ระเจา้มีเสรีภาพท่ีจะด าเนินอยา่งสุขสบายได ้ แต่ไม่ใช่สุขสบายจนเกิดความโลภใน
วตัถุส่ิงของ ผูรั้บใชพ้ระเจา้จะตอ้งไม่มีใจใฝ่ในการแสวงหาวตัถุส่ิงของในโลกนอกจากดวงวญิญาณท่ี
หลงหาย  

พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงประทานของประทานในการสังเกตวญิญาณแก่ผูรั้บใชข้อง
พระองค ์ การสังเกตวญิญาณน้ีเป็นของประทานท่ีจ าเป็นต่อผูรั้บใชเ้ป็นอยา่งมาก ผูรั้บใชจ้ะตอ้งไวต่อ
สถานการณ์รอบขา้งทั้งฝ่ายเน้ือหนงัและฝ่ายพระวญิญาณ ผูรั้บใชพ้ระเจา้ส่วนมากขาดของประทานอนั
น้ี จึงกระท าหลายส่ิงท่ีไม่ควรท า ขาดความหยัง่รู้ครอบครัวรับเอาอิทธิพลจากโฆษณาจาก
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ส่ือสารมวลชนมาเป็นมาตรฐานของลูกหรือสถาบนัครอบครัว ขาดการเป็นหวัหนา้ครอบครัวท่ีดี หรือ
ภรรยาไม่ท าหนา้ท่ีผูส้นบัสนุนสามี 

พระมหาบญัชาขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้ จะตอ้งเป็นหวัใจของผูรั้บใชทุ้กคน พระองคท์รง
ประทานพระสัญญาแก่ผูรั้บใชข้องพระองค ์ การรับใชพ้ระเจา้ดว้ยพระสัญญาท่ีพระเยซูคริสตเจา้ทรง
สัญญาเป็นความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นชยัชนะประจ าวนัร่วมไปกบัพระองค ์
เช่นเดียวกบัชนอิสราเอลท่ีเดินเขา้ไปสู่แผน่ดินพระสัญญา เขาได ้   รสของดีในแผน่ดินนั้นเขาไม่ได้
หยดุเพียงก าแพงเมืองเยรีโคแลว้ก็นัง่คอยใหแ้ผน่ดินพระสัญญาเดินมาหาเขา หรือมองดูคนอ่ืนท่ีเขา้ไป
ในแผน่ดินพระสัญญาแลว้บอกวา่ ไม่ใช่เป็นน ้าพระทยัของพระบิดาท่ีจะใหเ้ราเขา้ไปในแผน่ดินพระ
สัญญา พระเยซูคริสตบ์อกวา่ “พระบิดายอ่มใหข้องท่ีดีแก่ลูกของพระองค”์ พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นยิง่
กวา่ของดี พระองคท์รงเป็นพระสัญญาแห่งตรีเอกานุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 16 พฤษภาคม - มิถุนายน 1995, หนา้ 50-54. 


