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บทที่ 6
หลักขอเชื่อของการบัพติศมา
ตอนที่ 2
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- อธิบายจุดประสงคบางประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์
- อธิบายวาจะรับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดอยางไร
- บอกถึงหมายสําคัญฝายกายของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
- รูถึงหลักฐานที่แทจริงของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
- สังเกตุไดถึงของประทานและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
ในบทที่แลว คุณไดเรียนถึงคํานิยามของคําวา “บัพติศมา”และไดศึกษาการบัพติศ
มา 3 ชนิด ใน 4 ชนิดที่กลาวไวในพันธสัญญาใหม
คุณเรียนรูเกี่ยวกับการบัพติศมาแหงการทนทุกขซึ่งพระเยซูทรงประสบ การบัพติศมา
ของยอหนผูใหบัพติศมา และบัพติศมาในน้ําของคริสเตียน
บทนี้จะพูดเกี่ยวกับการบัพติศมาแบบที่สี่ คือ บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
หลังจากการฟนคืนพระชนมและกอนหนาที่พระเยซูจะเสด็จคืนสูสวรรค พระเยซูทรง
ประทานคําสอนสําคัญแกสาวกของพระองค
“และดูเถิดเราจะสงซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือทานทั้งหลายแต
ทานทั้งหลายจงคอยอยูในกรุงกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน”
(ลูกา 24:49)
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พระสัญญาที่พระเยซูอางถึงคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองคไดกลาวถึงเรื่องนี้มา
กอนหนานี้แกสาวกของพระองค
“เราจะทูลขอพระบิดา
และพระองคจะประทานผูชวยอีกผูหนึ่งใหแกทาน
เพื่อจะไดอยูกับทานตลอดไปคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แหงความจริง ซึ่งโลกรับไวไม
ได เพราะแลไมเห็นและไมรูจักพระองค ทานทั้งหลายรูจักพระองค เพราะพระองค
ทรงสถิตอยูกับทาน และจะประทับอยูในทาน เราจะไมละทิ้งทานทั้งหลาย ไวให
เปลา เปลี่ยว เราจะมาหาทาน”
(ยอหน
14:16-18)
จุดประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์
จุดประสงคสําคัญประการหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดใหไวในขอความที่เพิ่ง
กลาวมานี้คือเพื่อปลอบประโลมผูเชื่อ
แตพระคัมภีรไดใหจุดประสงคอื่น ๆ อีกมากของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู
เชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะกระทําดังตอไปนี้
- เติมเขาใหเด็มและบัพติศมาเขา (กิจการ 2:4)
- อยูในเขา (1 โครินธ 6:19)
ผูกพันผูเชื่อไวใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกับพระเจาและกับผูเชื่ออื่น ๆ (1 โครินธ
6:17)
- อธิษฐานเผื่อผูเชื่อ (โรม 8:26)
- นําทางเขา (ยอหน 16:13)
- สําแดงความรักของพระคริสตแกเขาและผานทางเขา (โรม 5:5)
- ทําใหเขาเปนเหมือนพระฉายของพระคริสต (2 โครินธ 3:18)
- เปดเผยความจริงในพระคัมภีรแกผูเชื่อ (1โครินธ 2:10)
- สอนผูเชื่อ (ยอหน 14:26)
- ดลใจเขาใหมีการนมัสการที่ถูกตอง (ยอหน 4:24)
- ทําใหผูเชื่อเขมแข็ง (เอเฟซัส 3:16)
- ทําใหผูเชื่อมีชีวิต (โรม 8:11)
- ชําระผูเชื่อใหบริสุทธิ์ (2 เธสะโลนิกา 2:13-14)
- เปลี่ยนแปลงผูเชื่อ (ติตัส 3:5)
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ทําใหผูเชื่อรูสึกผิดเมื่อทําบาป (ยอหน 16:8-11)
ใหผูเชื่อมีความแนใจในความรอด (โรม 8:16)
ใหอิสรภาพแกผูเชื่อ (โรม 8:12)
ตรัสผานทางผูเชื่อ (มาระโก 13:11)
สําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจา (1 โครินธิ์ 2:4)
ประทานอํานาจแกผูเชื่อในการเปนพยาน (กิจการ 1:8)

หลักฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีจุดประสงคหลายประการในชีวิตของผูเชื่อ แตจุดประสงค
ที่สําคัญและหลักฐานที่แทจริงของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ เพื่อทําใหคริส
ตียนเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐไดอยางมีอํานาจ
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธฺเดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
เสด็จมาเหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแควน
ยูเดีย แควน สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” (กิจการ 1:8)
หลักฐานของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

นั้นมีอยูอยางทันทีทันใดใน

ชีวิต
ของอัครทูตเปโตรกอนวันเพนเทคอส เขาปฎิเสธพระเยซูดวยความหวาดกลัว ภายหลังที่เขา
ไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แลวเปโตรยืนขึ้นและเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐอยาง
มีพลังอํานาจ ซึ่งเกิดผลใหมีผูไดรับความรอดถึง 3,000 คน
ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรยุคแรกมีผลทําใหเกิดการแพรกระ
จายขาวประเสริฐไปตลอดทั่วโลก หนังสือกิจการเปนบันทึกถึงการเปนพยานที่มีอํานาจ ซึ่ง
เปนหลักฐานของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
มีขอความ 7 ประการในพันธสัญญาใหม ซึ่งมีการกลาวถึงคําวา “บัพติศมา” ที่
เกี่ยวพันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
มี 4 ประการซึ่งเปนขอความของยอหนผูใหบัพติศมาซึ่งบันทึกไววา
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“เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยน้ําแสดงวากลับใจใหมก็จริง แตพระองค
ผูจะมา ภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาเราอีก ซึ่งเราไมคูควรแมจะถอดฉลอง พระ
บาทของพระองค พระองคจะทรงใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และดวยไฟ”
(มัทธิว 3:11)
“เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยน้ําแตพระองคนั้นจะใหเจาทั้งหลายรับ
บัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
(มาระโก 1:8)
“ยอหนจึงตอบเขาทั้งหลายวา “เราใหเจารับบัพติศมาดวยน้ํา แตจะมีพระองค
หนึ่งเสด็จมามีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาเราอีกซึ่งเราไมคูควรแมแกสายฉลองพระบาทของ
พระองค พระองคจะทรงใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
ดวยไฟ”
(ลูกา 3:16)
“ขาพเจาเองไมรูจักพระองค แตพระองคทรงใชใหขาพเจาใหบัพติศมาดวยน้ํา
ไดตรัสกับขาพเจาวา “เมื่อเจาเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยูบนผูใด ผูนั้น
แหละเปนผูใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ยอหน 1:33)
พระเยซูก็ไดตรัสถึงการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เพราะวายอหนใหรับบัพติศมาดวยน้ําแตไมชาไมนานทานจะรับบัพติศมา
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
(ยอหน 1:33)
พระเยซูก็ไดตรัสถึงการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เพราะวายอหนใหรับบัพติศมาดวยน้ําแตไมชาไมนานทานจะรับบัพติศมา
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
(กิจการ 1:5)
เมื่อเปโตรพูดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานของคอรเนลิอัส เขาไดอางถึงคําตรัสของ
พระเยซูวา
“แลวขาพเจาไดระลึกถึงพระวาจาขององคพระผูเปนเจา ซึ่งพระองคตรัสไววา
“ยอหนไดใหรับบัพติศมาดวยน้ําแตทานทั้งหลาย
จะรับบัพติศมาดวยพระ
วิญญาณ
บริสุทธิ์”
(กิจการ 11:16)
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เปาโลใชคําวา “บัพติศมา” ซึ่งมีความสัมพันธกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เพราะวาถึงเราจะเปนพวกยิว หรือพวกกรีก เปนทาสหรือมิใชทาสก็ตาม เรา
ทั้ง หลายไดรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์องคเดียวขาเปนกายเดียวกัน และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์องคเดียวนั้นซาบซานอยู” (1 โครินธ 12:13)
การใชวลีที่วา “บัพติศมา”ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เปนอยางเดียวกับเมื่อใชคํานี้
อธิบายการบัพติศมาในน้ําของคริสเตียน ในกรณีทั้งสองการบัพติศมา คือ การยืนยันภาย
นอกของสภาวะภายในฝายวิญญาณ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาจากสวรรคลงสูสาวก ทั้งหลายในวันเพนเทคอสเต
และไดจุม (บัพติศมา) เขาทั้งหลายในพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปโตรกลาววาประสบการณนี้เปนการทําใหพระสัญญาของพระเจาสําเร็จลงอยาง
สมบูรณ “ในวันสุดทาย เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษยทั้งปวง” พระสัญญานี้
ให ไวในโยเอล 2:28

หมายสําคัญฝายกาย
เราไมสามารถมองเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวยตาธรรมชาติได พระเยซูทรงเปรียบ
เทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์วาเปนดุจลม
“ลม ใครจะพัดไปขางไหนก็พัดไปขางนั้น และทานไดยินเสียงลมนั้น แตทาน
ไมรูลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เปน อยางนั้นทุกคน”
(ยอหน 3:8)
แมวาเราจะมองไมเห็นลม แตเราก็สามารถเห็นและไดยินผลที่ลมกอใหเกิด

เมื่อ

ลม
พัดมาผุนก็ปลิวขึ้นจากพื้นดิน ตนไมลวนแตโอนเอนไปทางเดียวกัน ใบไมไหว คลื่นในทะเล
สงเสียง และเมฆก็เคลื่อนไหวขามขอบฟาไป เหลานี้เปนเครื่องหมาย(หมายสําคัญ) ฝายกาย
ของลม
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เชนเดียวกัน แมวาเราจะมองไมเห็นพระองค แตเราอาจเห็น
และไดยินผลซึ่งเกิดจากงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได
ในพันธสัญญาใหมมีอยู 3 แหง ที่บอกเราวามีอะรเกิดขึ้นเมื่อคนไดรับบัพติศมา ใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์
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วันเพนเทคอสเต
กิจการ 2:2-4 ไดบันทึกวามีอะไรเกิดขึ้นในวันเพนเทคสเต
“ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟาเหมือนเสียงพายุกลาสั่นกองทั่วตึกที่เขาอยูนั้น มีเปลว
ไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฎแกเขากระจายอยูบนเขาสิ้นทุกคน เขาเหลานั้นประกอบดวย
พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งตนพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดใหพูด”

บานของคอรเนลิอัส
กิจการ 10:44-46 บันทึกวามีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเปโตรเทศนาขาวประเสริฐแกชายที่ชื่อ
คอรเนลิอัสและครอบครัวของเขา
เมื่อเปโตรยังกลาวคําเหลานั้นอยูพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวง
ที่ฟงพระวจนะนั้น ฝายพวกที่ไดเขาสุหนัต ซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจาคือที่มาดวยกันกับเปโตรก็
ประหลาดใจเพราะวาพระเจาไดทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหลงมาบนคนตางชาติ
ดวย เพราะวาเขาไดยินคนเหลานั้นพูดภาษาตาง ๆ และยกยองสรรเสริญพระเจา

คนกลับใจที่เอเฟซัส
กิจการ 19:6 อธิบายวามีอะไรเกิดขึ้นแกคนกลุมแรกที่กลับใจในเอเฟซัส
“เมื่อเปาโลไดวางมือบนเขาแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา
พูด ภาษาแปลก ๆ และไดทํานายดวย”

เขาจึง

เมื่อเราเปรียบเทียบขอความเหลานี้จะเห็นวา มีหมายสําคัญฝายกายประการหนึ่ง
ซึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันทั้ง 3 แหง คือ ผูที่ไดรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลก ๆ
หมายสําคัญอื่น ๆ ที่เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดถูกกลาวถึง แตไมมี
สิ่งใดที่เกิดขึ้นเหมือนกันตลอดทุกโอกาสเหมือนการพูดภาษาแปลก ๆ
ที่เอเฟซัสผูกลับใจใหมไดพยากรณแตก็ไมไดกลาวสิ่งนี้เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสเตหรือ
ที่บานของคอรเนลิอัส
หมายสําคัญภายนอกเพียงประการเดียวที่อัครทูตเปโตรสังเกตุเห็นที่บานคอรเนลิอัส
และครอบครัวก็คือ พวกเขาตางพูดภาษาแปลก ๆ หมายสําคัญฝายกายนี้เปนขอพิสูจนแก
อัครสาวกวา เขาทั้งหลายไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
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จากบันทึกเหลานี้ในพระคัมภีรเราจึงสรุปไดวาหมายสําคัญของการพูดภาษาแปลก ๆ
โดยทางฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนเครื่องยืนยันวาบุคคลเหลานั้นไดรับบัพติศ
มาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ภาษาแปลก ๆ
หมายสําคัญของ “ภาษาแปลก ๆ “ อาจเปนภาษาที่คนรูจัก ซึ่งเกิดขึ้นในวันเพน- เท
คอส
“คนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรยใจพูดวา“ ดูแนะคนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเปน
ชาวกาลิลีไมใชหรือ เหตุไฉนเราทุกคนไดยินเขาพูดภาษาของบานเกิดเมืองนอนของเรา”
ภาษาแปลก ๆ อาจเปนภาษาที่คนไมรูจักก็ได เรียกวาภาษาที่คนไมเขาใจ
“เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พูดภาษาแปลก ๆ ได ไมไดพูดกับมนุษยแตทูลตอ พระ
เจาเพราะวาไมมีมนุษยคนใดเขาใจไดแตเขาพูดเปนความล้ําลึกฝายพระวิญญาณ”
(1โครินธ 14:2)

จุดประสงคของภาษาแปลก ๆ
ภาษาอื่น ๆ ซึ่งไดรับโดยทางการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น มีจุดประสงค
หลายประการในชีวิตของผูเชื่อ 1 โครินธ บทที่ 14 บอกใหรูถึงจุดประสงคบางประการ
ของการสําแดงของภาษาแปลก ๆ
- อธิษฐานตอพระเจา ขอ 2
- เพื่อเสริมสรางตนเองใหเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
- เมื่อมีการแปลภาษาก็ชวยใหคริสตจักรจําเริญขึ้น
- อธิษฐานเผื่อ ขอ 14 (ดูโรม 8:26-27 ดวย)
- เปนหมายสําคัญตอผูไมเชื่อ ขอ 22
- ทําใหคําพยากรณสําเร็จสมบูรณ ขอ 21 (ดูอิสยาห 28:11-12)
- สรรเสริญพระเจา ขอ 15,17

การโตแยง : ไมเห็นดวย
บางคนไมเห็นดวยกับหมายสําคัญของการพูดภาษาแปลก ๆ โดยมีเหตุผลที่ยกขึ้นมา
อางดังนี้ :
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คริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์
ขอโตแยงที่ธรรมดาที่สุดคือ คริสเตียนทุกคนไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขากลับ
ใจ และไมตองการประสบการณอื่น ๆ ในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกแตขอให
พิจารณาดูตัวอยางของบุคคลในพันธใหมซึ่งเปนผูเชื่อที่แทจริง
อัครสาวกไดสํานึกผิดจากบาปและเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระมาซีฮาห
เขาเปน
พยานสวนตัวและยอมรับขอมูลเรื่องการสิ้นพระชนม การถูกฝงและการฟนจากความตายวา
เปนความจริง พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองควา
“และดูเถิด เราจะสงซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือทานทั้งหลาย
แตทานทั้งหลายจงคอยอยูในกรุงกวา ทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้อง
บน”
(ลูกา 24:49)
พระเยซูยังตรัสอีกวา
“เพราะวายอหนไดรับบัพติศมาดวยน้ํา
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”

แตไมชาไมนานทานจะรับบัพติศมา
(กิจการ 1:5)

ประสบการณที่ทรงสัญญาไวถึงการไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์มาถึงพวก
เขาในวันเพนเทคอส
“เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งตนพูดภาษาอื่น ๆ
ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด”
(กิจการ 2:4)
แมวาอัครสาวกไดเปนผูเชื่อที่แทจริงแลว แตวาเขายังไมไดรับการเติมใหเต็มลน (บัพ
ติศมา) ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนกระทั่งถึงเพนเทคสเต
ชาวสะมาเรียไดยินการเทศนาขาวประเสริฐ เขาเชื่อและไดรับบัพติศมา แตเขายัง
ไมไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เมื่ออัครทูตซึ่งอยูในกรุงเยรูซาเล็มไดยินวาชาวสะมาเรียไดรับพระวจนะของ
พระเจาแลวจึงใหเปโตรกับยอหนไปหาเขาครั้นเปโตรกับยอหนไปถึง ก็อธิษฐานเผื่อ
เขา เพื่อใหเขาไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวยวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไมไดเสด็จ
ลงมาสถิตกับผูใดเปนแต ไดรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูเจาเทานั้น เปโตร
กับยอหนจึงวางมือบนเขา แลวเขา ทั้งหลายก็ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์”
(ยอหน 8:14-17)
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ชาวสะมาเรียไดรับความรอดโดยการรับใชของฟลิป เขาไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
โดยการรับใชของเปโตรกับยอหนการไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนประสบการณ
ที่แยกตางหากจากการไดรับความรอด
กิจการ 19:1-6 อธิบายวา เปาโลเดินทางไปเอเฟซัสและพบบรรดาสาวกของพระเยซู
คําถามแรกที่เปาโลถามถึง “เมื่อทานเชื่อนั้น ทานไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยัง”
ถาคนไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว
ก็เปนการโงเขลาที่เปาโลถาม
คําถามนี้ การที่เขาถามทําใหเห็นชัดเจนวา คนไดเปนผูเชื่อใน พระคริสตโดยยังไมไดรับบัพ
ติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
แมวาคนหนึ่งจะไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเวลาเดียวกับที่เขากลับใจ
แตก็เปนประสบการณที่แยกตางหากจากความรอด
งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นยังคงปฎิบัติอยูตลอดไปชั่วนิรันดร พันธสัญญา
เดิมกลาวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนผูนําฝายวิญญาณของอิสราเอง พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงปฎิบัติการในชีวิตของคนบาปเพื่อนําเขามาสูพระคริสต
แตสิ่งนี้แตกตางจากการไดรับการเติมใหเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูทรง
ทําใหชัดเจนขึ้นเมื่อพระองคตรัสวา
“คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แหงความจริง ซึ่งโลกรับไวไมไดเเพราะแลไมเห็น
และไมรูจักพระองคทานทั้งหลายรูจักพระองค เพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทาน
และจะประทับอยู ในทาน”
(ยอหน 14:17)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยูกับคนบาปเพื่อนําเขามาถึงพระเยซูคริสต แตไมใชอยาง
เดียวกับการที่ทรงอยูในผูเชื่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยูผูนําฝายวิญญาณของสมัยพันธสัญญาเดิม แตพระองค
ยังไมไดอยูกับเขานี่เปนขอแตกตางระหวางการรับใช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญา
เดิมและพันธสัญญาใหม
ทุกคนพูดภาษาแปลก ๆ หรือ
ขอโตแยงอีกประการหนึ่งเรื่องภาษาแปลก ๆ มาจากการเขาใจผิด ในคําถามของ
อัครทูตเปาโลใน 1 โครินธ 12:30 ซึ่งถามวา “ทุกคนพูดภาษาแปลก ๆ หรือ”
คําตอบก็คือ “ไมใชทุกคนที่พูดภาษาแปลก ๆ”
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แตในที่นี้เปาโลไมไดพูดถึงประสบการณของการไดรับบัพติศมา
ในพระ
วิญญาณ
บริสุทธิ์ประโยคดังกลาวเกี่ยวกับของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งผูเชื่อจะใชไดใน
คริสตจักร
“ฝายทานทั้งหลายเปนกายของพระคริสต และตางก็เปนอวัยวะของพระกาย
นั้น และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักร คือหนึ่งอัครทูต สองผูเผย
พระวจนะ สามครูบาอาจารย แลวตอจากนั้นก็มีผูกระทําการอันเปนอิทธิฤทธิ์ ผู
รักษาโรค ผูอุปการะ ผูครอบครองและผูรูภาษาแปลก ๆ” (1 โครินธ 12:27-28)
เปาโลกําลังพูดถึงของประทานซึ่งสมาชิกของคริสตจักรอาจใชได ของประทานชนิด
หนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ “การใชภาษาตาง ๆ” เปนความสามารถ ที่จะพูดขอความ
พิเศษแกคริสตจักรดวยภาษาแปลก ๆ ภายใตฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แมวาทุกคนมีประสบการณในหมายสําคัญแหงภาษาแปลก ๆ เมื่อไดรับบัพติศมา ใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ แตไมใชทุกคนไดรับของประทานพิเศษแหงภาษาตาง ๆ

ความกลัว
ผูเชื่อบางคนไมแสวงหาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะวาเขากลัววา
เขาจะรับประสบกาณที่ไมไดมาจากพระเจา แตพระคัมภีรกลาววา
“จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน เพราะวา
ทุกคนที่ขอก็ได ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหแกเขา ในพวกทาน
มีใครบางที่จะเอากอนหินใหบุตร เมื่อเขาขอขนมปง หรือใหงูเมื่อขอปลา เหตุ
ฉะนั้น ถาทานทั้งหลายเองผูเปนคนบาป ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้น
สักเทาใด
พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรคจะประทานของดีแกผูที่ขอตอ
พระองค”
(มัทธิว 7:7-11)
ถาผูเชื่อแสวงหาของประทานจากพระเจา เชนเดียวกับที่เราขอจากพอในโลกนี้ พระ
เจาจะไมใหเขาไดรับสิ่งใดที่จะทําอันตรายเขา
ประสบการณทางอารมณ
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ขอโตแยงอีกประการหนึ่งในเรื่องภาษาแปลก ๆ คือ บัพติศมาชนิดนี้มีอารมณเขา รวม
ดวย ผูเชื่อหลายคนซึ่งไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเนนปฎิกิริยาดานอารมณ
มนุษยเปนสิ่งถูกสรางซึ่งมีอารมณ การกลับใจไมไดกําจัดอารมณของคนออกไป เขา
ยังมีประสบการณแหงความชื่นชมยินดีและความเศราโศกได
การกลับใจปลดปลอยอารมณของมนุษยใหพนจากการควบคุมของบาป และนําทาง
เขาไปใหมีอารณในการนมัสการพระเจา
คําวา “ชื่นชมยินดี” ในพระคัมภีรมักจะเกี่ยวพันใกลชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใน
กิจการ 13:52 เราพบวา “บรรดาสาวกตางก็เต็มลนดวยความชื่นชมยินดี และเต็มดวย พระ
วิญญาณบริสุทธิ์”
บางคนมีอารมณมากเมื่อมีความชื่นชมยินดี
ซึ่งมากจากการบัพติศมาในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
เพราะวาตามธรรมชาติแลวเขาเปนคนที่แสดงออกทางอารมณมากกวา
ผูอื่น เขาอาจจะตะโกนหัวเราะหรือมีความรูสึกอื่น ๆ ทางรางกาย
แตการแสดงออกซึ่งอารมณนี้ไมใชหมายสําคัญของการบัพติศมา ในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ หมายสําคัญที่ยืนยันไดคือการพูดภาษาแปลก ๆ
ไมเปนการจําเปนที่จะตองแสดงอารมณมากมาย เชน หัวเราะ ตะโกน เตนรํา
และ
อื่น ๆ เพื่อที่จะแสดงวาไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนจะมีปฎิกิริยาทางอารมณ
อยางไรตอความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นนี้
มักจะมีสวนเกี่ยวพันกับธรรมชาติพื้นฐานอารมณ
ของ
คน ๆ นั้น
แตเราจะตองไมวิจารณผูที่มีปฎิกิริยาทางอารมณ ที่เต็มไปดวยความชื่นชมยินดี
ตอ
พระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีรไดกลาวถึงปฎิกิริยาทางอารมณ ของผูที่มีประสบการณ
แหง
ฤทธิ์อํานาจกับพระเจา บางคนตัวสั่น ลมนอนราบกับพื้นตะโกนยินดีปรีดาและเตนรําตอหนา
พระเจา
เปนที่นาสนใจที่จะสังเกตปฎิกิริยาทางอารมณ ของบุคคลที่มีตอการดูกีฬาประเภท
ตาง ๆ เขาจะรองตะโกน หัวเราะ กระโดดขึ้น ๆ ลง ๆ และแสดงความ ตื่นเตนมาก เมื่อดูเกม
กีฬา
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มากยิ่งกวานั้นสักเทาใดที่เราควรจะเปนเชนนี้ตอของประทาน เชน พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ซึ่งทําใหจุดประสงคหลายประการ สําเร็จในชีวิตของเราซึ่งนําความชื่นชมยินดีมาใหแก
เรา และเตรียมเราดวยฤทธิ์อํานาจที่จะออกไปประกาศขาวประเสริฐทั่วโลก
ผูเขียนสดุดีคือ กษัตริยดาวิดเห็นพองดวย พระองคทรงเสนอภาพแหงความราเริง
เสียงดังและการนมัสการดวยอารมณแดพระเจา
“มาเถิด ใหเราทั้งหลายรองเพลงถวายพระเจา ใหเรากระทําเสียงชื่นบาน
ถวายพระศิลาแหงความรอดของเราใหเราทั้งหลายเขามาอยูเฉพาะเบื้องพระพักตร
ดวยโมทนา ใหเรากระทําเสียงชื่นบานถวายพระองคดวยบทเพลงสรรเสริญ เพราะ
พระเยโฮวาหทรงเปนพระเจาใหญยิ่ง และทรงเปนกษัตริยใหญยิ่งเหนือพระทั้งหลาย”
(สดุดี 95:1-3)
“จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองคดวยพิณเขาคูและ
พิณใหญ จงสรรเสริญพระองคดวยรํามะนา และการเตนรํา จงสรรเสริญพระองค
ดวยเครื่องสายและป จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงฉิ่ง จงสรรเสริญพระองคดวย
เสียงฉาบ จงใหทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจา จงสรรเสริญพระเจาเถิด”
(สดุดี 150:3-6)
คุณไมตองกลัววาการบัพติศมาในพระวิญญาณจะทําใหคุณทําสิ่งที่ไมเหมาะสม
หรือควบคุมตนเองไมได
พระคัมภีรกลาววา
“วิญญาณของพวกผูเผยพระวจนะนั้นยอมอยูในบังคับพวกผูเผยพระวจนะ”
(1 โครินธ 32)
นี่หมายความวาของประทานใดที่พระเจาประทานใหนั้น ยอมอยูภายใตการควบคุม
ของผูใช พระเจาจะไมทําสิ่งที่ไมเหมาะเพราะวา....
“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหงสันติ
สุข ตามที่ปฎิบัติกันอยูในคริสตจักรแหงธรรมิกชนนั้น”
(1โครินธ 14:33)
ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์
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พระเยซูทรงจากสาวกของพระองคไปโดยประทานความรับผิดชอบแกเขาในการ
ประกาศขาวประเสริฐใหแพรออกไปจนถึงสุดปลายแผนดินโลก
ฤทธิ์อํานาจของพระ
วิญญาณ บริสุทธิ์จะชวยเขาใหทํางานชิ้นนี้ไดสําเร็จ
สวนหนึ่งของ “ฤทธิ์อํานาจ” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ ของประทานพิเศษ ซึ่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ประทานแกผูเชื่อ เพื่อเตรียมเขามใหพรอมที่จะรับใชอยางเกิดผล
ของประทานฝายวิญญาณนั้นไมเหมือนกับ ความสามารถตามธรรมชาติ ความ
สามารถทางธรรมชาติเราไดรับมาเมื่อเราเกิดมาฝายรางกาย หรือพัฒนาโดยความพยายาม
ตามธรรมชาติในชวงเวลาของชีวิต ซึ่งเราอาจใชสิ่งนี้ในการรับใชในคริสตจักร แตวาแตกตาง
กับของประทานฝายวิญญาณของประทาน
ฝายวิญญาณมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
จุดประสงคเพื่อ ...
“เตรียมธรรมิกชนใหเปนที่จะรับใช เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสต
ใหจําเริญขึ้น
จนกวาเราทุกคนจะบรรลุถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความ
เชื่อ
และในความรูถึงพระบุตรของพระเจา จนกวาเราจะโตเปนผูใหญเต็มที่ คือเต็มถึง
ขนาดความไพบูลยของพระคริสตเพื่อเราจะไมเปนเด็กอีกตอไป ถูกซัดไปซัดมาและ
หันไปเหมาดวยลมปากแหงคําสั่งสอนทุกอยาง และดวยเลหกลของมนุษย ตาม
อุบาย ฉลาดอันเปนการลอลวง แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพื่อจะจําเริญขึ้น
ทุกอยาง สูพระองคผูทรงเปนศรีษะคือพระคริสต”
(เอเฟซัส 4:12-15)
ขอความนี้แสดงใหเห็นวาของประทานฝายวิญญาณมีเพื่อ :
- เตรียมธรรมิกชนใหเปนผูสมบูรณพรอม
- สงเสริมงานรับใช
- เสริมสรางพระคริสตและคริสตจักร
จุดประสงคสุดทายของของประทานเหลานี้คือ เพื่อที่เราจะ :
- เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
- พัฒนาความรูถึงพระคริสต
- พัฒนาสูความไพบูลยโดยมีพระคริสตเปนแบบอยางของเรา
- มั่นคง ไมถูกหลอกลวงดวยหลักขอเชื่อเท็จ
- เติบโตฝายวิญญาณในพระคริสต
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บางคริสตจักรอางวา

ของประทานทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมไดมีสําหรับ

ผู
เชื่อในสมัยปจจุบัน เขาสอนวาของประทานที่มีฤทธิ์อํานาจบางประการ การอัศจรรยและการ
พูดภาษาแปลก ๆ มีสําหรับคริสตจักรในสมัยแรกเทานั้น
คําตอบตอขอโตแยงคือ องคพระผูเปนเจาทรงประทานของประทานใด ๆ ออกไปโดย
ที่จุดประสงคนั้นยังไมสําเร็จ
คริสตจักรทุกแหงของเราเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันหรือยัง
เราทุกคนมีความรูเต็มถึง
พระคริสตหรือยัง เราตางดําเนินชีวิตในความไพบูลย มั่นคง และเติบโตเปนผูใหญหรือยัง
เราไดหยุดยั้งหลักขอเชื่อเท็จไมใหเขามาแทรกแซงคริสตจักรของเราหรือไม
คําตอบก็คือ “ยัง” จุดประสงคทั้งหมดซึ่งพระเจาทรงประทานเพื่อใหจุดประสงคนี้
สําเร็จก็ยังคงปฎิบัติอยูในทุกวันนี้
พระคัมภีรไดกลาวไวดวยวา “เพราะวาพระเจาไมไดทรงกลับพระทัย ในการที่ไดทรง
ใหของประทานและการทรงเลือกสรรไว” (โรม 11:29) หมายถึงวา พระเจาจะไมเปลี่ยน
ความคิดของพระองคและเอาของประทานหรือการทรงเรียกที่ทรงใหมาแลวคืนไป
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทาน ของประทานฝายวิญญาณอยางนอยที่สุดหนึ่ง
อยางแกผูเชื่อแตละคน (1 เปโตร 4:10, เอเฟซัส 4:17, 1 โครินธ 12:7) เปนสิ่งสําคัญที่เรา ตอง
คนหาและใชของประทานฝายวิญญาณในคริสตจักร
ขอความสําคัญซึ่งอธิบายวาของประทานฝายวิญญาณนั้นมีใหแกผูเชื่อ โดยทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์คือ
- โรม 12:3-8
- 1 โครินธ 12:1-13
- เอเฟซัส 4:1-16
- 1 เปโตร 4:7-11

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพัฒนาคุณสมบัติซึ่งพระคัมภีร เรียกวา “ผลฝายวิญญาณ”
ในชีวิตของผูเชื่อ ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หมายถึงธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่งเห็นไดชัดเจนในชีวิตของผูเชื่อ
พระเจาปรารถนาใหผลทั้งปรากฎในชีวิตของคริสเตียนแตละคน
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“ฝายผลพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอด
กลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน
เรื่องอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติหามไวเลย” (กาลาเทีย 5:22-23)
การพัฒนาคุณสมบัติเหลานี้เปนภาระหนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อ

การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ตอไปนี้เปนแนวทางของพระคัมภีรในการรับบัพติศมา
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
สํานึกผิดและรับบัพติศมา
นี่จะเปนการทําใหคุณอยูในฐานะที่จะรับสิ่งของฝายวิญญาณได
“ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา
“จงกลับใจใหมและรับบัพติศมาในพระนาม
แหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคนเพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสียแลวทาน
ไดรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์”
(กิจการ 2:38)
เชื่อวาการบัพติศมามีสําหรับทาน
“ดวยวาพระสัญญานั้นตกแกทานทั้งหลายกับลุกหลานของทานดวย และแก
คนทั้งหลายที่อยูไกล คือ ทุกคนที่องคพระผูเปนเจาพระเจาของเราทรงเรียกมา
เฝา
พระองค” (กิจการ 2:39)
ปรารถนาที่จะได
“ในวันสุดทายของงานเทศกาลซึ่งเปนวันใหญนั้น
พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศวา “ถาผูใดกระหาย ผูนั้นจงมาหมาเราและดื่ม ผูที่วางใจในเราตามที่มี คํา
เขียนไวแลววา แมน้ําที่มีน้ําธํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผูนั้น”
“สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งผูที่วางใจในพระองค
จะไดรับ เหตุวายังไมไดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให เพราะพระเยซูยังมิได
ประสบเกียรติกิจ”
(ยอหน 7:37-39)
รูวาเปนของประทาน
“ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา
“จงกลับใจใหมและรับบัพติศมาในพระนาม
แหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสียแลว
ทานจะไดรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์”
(กิจการ 2:38)
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“ขาพเจาใครร็ขอเดียวจากทานวา ทานไดรับพระวิญญาณดดยการประพฤติ
ตามธรรมบัญญัติหรือ หรือไดรับโดยการฟงดวยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:2)
“พระองคผูทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกทาน และทรงสําแดงอิทธิฤทธิ์ทามกลางพวกทานทรงกระทําการเชนนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ
หรือ หรือโดยการฟงดวยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:5)
“เพื่อพระพรทางอับราฮาม จะไดมาถึงคนตางชาติทั้งหลายเพราะพระเยซู
คริสต เพื่อเราจะไดรับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:14)
เริ่มตนสรรเสริญ และขอบพระคุณพระเจาสําหรับของประทานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ยอมตอพระเจา
อยากลัวที่จพูดภาษาของพระวิญญาณ ขณะที่คุณกําลังสรรเสริญและนมัสการพระ
เจา ขณะที่คุณสงเสียงสรรเสริญพระองค คุณจะมีประสบการณในการพูดตะกุกตะกัก จง
ยอมใหลิ้นของคุณแกพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระองคจะตรัสผานคําพูดของคุณ ซึ่งคุณ ไม
เขาใจ นี่เปนหมายสําคัญของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เปลา แตพระองคจะตรัสกับชนชาตินี้ โดยตางภาษาและดวยปากของคน
ตางดาว”
(อิสยาห 28:11)
“เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งตนพูดภาษาอื่น ๆ
ตามที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดใหพูด”
(กิจการ 2:4)
ขอคําอธิษฐานของผูเชื่อคนอื่น
จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดโดยทางการวางมือ (กิจการ 8,9,19) หรือจะไมวางมือ
ก็ได (กิจการ 2,4,10) ศึกษาบทเหลานี้ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเชื่อที่เต็มลนดวยพระวิญญาณ จะ
ชวยใหคุณมีประสบการณในการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
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ชื่อ .............................................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 6
1.

2.

3.

4.

อะไรคือจุดประสงคบางประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
จงใหแนวทาง 6 ประการในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจําของบทนี้
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
อะไรคือหมายสําคัญฝายกายของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

หนา 90

อะไรคือหลักฐานแทจริงของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
คําวา “ผล” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงอะไร ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

จงใหรายชื่อผล 9 อยางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งควรมีในชีวิตของผูเชื่อ
_______________________________
_____________________________
_______________________________
_____________________________
_______________________________
_____________________________
_______________________________
_____________________________
_______________________________
_____________________________
จุดประสงคบางประการของของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
เหตุใดขอความตอไปนี้จึงผิด : ของประทานทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมใช
สําหรับเราในปจจุบัน บางอยางก็มีสําหรับคริสตจักรสมัยแรกเทานั้น”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
อะไรคือขอโตแยงสําคัญที่บางคนมีตอหมายสําคัญของการพูดภาษาแปลก ๆ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ขอโตแยงเหลานี้มีขอใดที่เปนไปตามพื้นฐานของพระคัมภีรหรือไม ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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หนา

คําตอบบททดสอบ บทที่ 6
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

ดูรายชื่อจุดประสงคในหนา 74
ดูหนา 85-87
- สํานึกผิดและรับบัพติศมา
- เชื่อวามีสําหรับคุณ
- มีความปรารถนาจะไดรับ
- รูวาเปนของประทาน
- ขอคําอธิษฐานจากผูเชื่อคนอื่น - ยอมตอพระเจา
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแควน ยูเดีย
แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” (กิจการ 1:8)
พูดภาษาซึ่งผูพูดไมรูจัก หนา 77
ทําใหคริสเตียนมีฤทธิ์อํานาจในการเปนพยานเพื่อขาวประเสริฐ (กิจการ 1:8)
ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เห็นชัด
ในชีวิตผูเชื่อ
กาลาเทีย 5:22-23
- ความรัก
- ความปลาบปลื้มใจ
- สันติสุข
- ความอดกลั้นใจ
- ความปรานี
- ความดี
- ความสัตยซื่อ
- ความสุภาพออนนอม
- การรูจักบังคับตน
หนา 83
- เพื่อเตรียมธรรมิกชนใหถึงความไพบูลย
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9.

10.

11.

หนา 92

- เพื่อสงเสริมงานรับใช
- เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสต
เพราะวา พระเจาทรงประทานของประทานแหงการรับใชเพื่อใหสําเร็จจุดประสงค
บางอยางในคริสตจักร จุดประสงคนี้ยังไมสําเร็จลง พระองคจะไมนําเอาของ
ประทานเหลานี้ออกไปโดยที่จุดประสงคยังไมสําเร็จ หนา 84

ดูหนา 79
- คริสเตียนทุกคนไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขากลับใจ
- พระคัมภีรกลาววาไมใชทุกคนที่พูดภาษาแปลก ๆ
- ความกลัว
- เปนประสบการณทางอารมณ
ไมมีเลย หนา 79-82

เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
บทนี้แนะนําการศึกษาเรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยกลาวถึงการบัพติศมาในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จงทําการศึกษาตอไปถึงเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยใชโครงสราง
ตอไปนี้

ธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์
-

พระองคทรงไดรับการเรียกวา พระเจา (กิจการ 5:3-4)
ทรงเปนอยูทุกแหง (สดุดี 139:7)
ทรงสัพพัญู ทรงรูทุกอยาง (1 โครินธ 2:10-11)
ทรงมีฤทธิ์อํานาจทุกอยาง (กิจการ 1:8)
ทรงเปนนิรันดร พระองคทรงอยูชั่วนิรันดร (ฮีบรู 9:14)
ทรงเทาเทียมกับพระบิดาและพรบุตร (มัทธิว 3:16-17)
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บุคคลิกภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์
-

พระองคมีความคิด (โรม 8:27)
ทรงมีความคิดฉลาด (1 โครินธ 2:10-11)ล
ทรงตรวจสอบดูจิตใจมนุษย (1 โครินธ 2:10)
ทรงมีเจตนา (1 โครินธ 12:11)
พระองคทรงนําโดยทางการอนุญาตใหหรือไมอนุญาตให (กิจการ16:6-7,10)
พระองคตรัส (กิจการ 8:29)
พระองคทรงรัก (โรม 15:30)
พระองคทรงเสียพระทัย (เอเฟซัส 4:30)
พระองคทรงอธิษฐานเผื่อ (โรม 8:26)

ธรรมชาติที่ไวตอความรูสึก
พระวิญญาณบริสทธิ์ทรงมีธรรมชาติที่ไวตอความรูสึกเราตองระวัง มิฉะนั้นเราจะ
- พูดเท็จตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 5:3-4)
- ตอตานพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 7:51)
- ดับพระวิญญาณ (1 เธสะโลนิกา 5:19)
- ทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย (สดุดี 78:40)
- ดูถูกพระวิญญาณ (ฮีบรู 6:4-6)
- ทําใหพระวิญญาณไมพอพระทัน (อิสยาห 63:10)
- ดูหมิ่นพระวิญญาณ (มัทธิว 12:31-32)
ชื่อและยศของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ขื่อและยศของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทําใหเรามีความรูมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จุดประสงคของพระองค
พระองคถูกเรียกวา
- พระวิญญาณของพระเจา (1 โครินธ 3:16)
- พระวิญญาณของพระคริสต (โรม 8:9)
- พระวิญญาณนิรันดร (ฮีบรู 9:14)
- พระวิญญาณแหงความจริง (ยอหน 16:13, 14:26)
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พระวิญญาณแหงพระคุณ (ฮีบรู 10:29)
พระวิญญาณแหงชีวิต (โรม 8:2)
พระวิญญาณแหงสงาราศี (1 เปโตร 4:14)
พระวิญญาณแหงสติปญญาและความประจักษแจง (เอเฟซัส 1:17)
ผูเลาโลม (ยอหน 14:26)
พระวิญญาณแหงพระสัญญา (กิจการ 1:4-5)
พระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์ (โรม 1:4)
พระวิญญาณแหงความเชื่อ (2 โครินธ 4:13)
พระวิญญาณแหงการรับเปนบุตรบุญธรรม (โรม 8:15)
(ในภาษาไทยแปลไมชัดเจน)

เครื่องหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์
สัญญลักษณตอไปนี้มีใชในพระคัมภีร เพื่อแสดงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์
- นกเขา (ยอหน 1:32) ภาษาไทยแปลวานกพิราบ)
- น้ํามัน (ลูกา 4:18)
- ตราผนึก (เอเฟซัส 1:13)
- ลม (ยอหน 3:8)
- แมน้ํา (ยอหน 7:38-39)
- ไฟ ซึ่งแสดงถึง :
- การทรงสถิตขององคพระผ฿เปนเจา (อพยพ 3:2)
- การเห็นดวย (เลวีนิติ 9:24)
- การปองกันพิทักษรักษา (อพยพ 13:21)
- การชําระใหบริสุทธิ์ (อิสยาห 6:1-8)
- การพิพากษา (ฮีบรู 12:29)

