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บทที่ 8
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 2

ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้ คือ
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหขออางองิพระคัมภีรซึ่งบอกถึงความสัมพันธของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฤทธิ์อํ านาจ
- ชีใ้หเห็นจุดประสงคสํ าคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์
- ใหขออางอิงพระคัมภีรซึ่งบอกถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
- บอกค ําแนะนํ าในพระคัมภีรของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“และดูเถิด เราจะสงซ่ึงพระบิดาของเราทรงสัญญานั้น มาเหนือทานทั้ง

หลาย แตทานทั้งหลายจงคอยอยูในกรุงกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มา
จากเบื้องบน”  ลกูา 24:49

คํ านํ า
พระเยซูทรงประทานพระสัญญาที่สํ าคัญแกสาวกของพระองคเกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ

ดังนี้
“และดูเถิด เราจะสงซ่ึงพระบิดาของเราทรงสัญญานั้น มาเหนือทานทั้ง

หลาย แตทานทั้งหลายจงคอยอยูในกรุงกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มา
จากเบื้องบน”  ลกูา 24:49

ฤทธิอํ์ านาจของขาวประเสริฐและฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนหลักการสํ าคัญ 2
ประการในการทีจ่ะเขาใจความคิดในแงพระคัมภีรเกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจ การมีประสบการณทั้ง 2 ประการ
เปนสิง่จํ าเปนตอการรับใชอํ านาจฝายวิญญาณนี้

คุณไดเรียนรูแลวเกี่ยวกับความสํ าคัญของฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ แตวายังมีประสบการณ
ฝายวญิญาณทีสํ่ าคัญอีกอยางหนึ่งซึ่งคุณตองไดรับ เปนอํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเยซูทรง
สัญญา บทนีจ้ะบรรยายถึงหลักการสํ าคัญของ “ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
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พระสัญญาแหงฤทธิ์อํ านาจ
พระเยซทูรงบอกแกสาวกวาพระองคจะ....

“เราจะทลูขอพระบิดา และพระองคจะประทานผูชวยอีกผูหนึ่งใหแกทาน
เพือ่จะไดอยูกับทานตลอดไป

คือพระวิญญาณแหงความจริง ซ่ึงโลกรบัไวไมได เพราะแลไมเห็นและไม
รูจกัพระองค ทานทั้งหลายรูจักพระองคเพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทาน และ
จะประทับอยูในทาน”  ยอหน 14:16-17

พระวญิญาณซึง่พระเยซูตรัสถึงคือ พระภาคที่ 3 ของตรีเอกานุภาพ คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะ “มอบให”  หรือ “ปกคลุม”  สาวกดวยฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ

“และดูเถิด เราจะสงซ่ึงพระบิดาของเราทรงสัญญานั้น มาเหนือทานทั้ง
หลาย แตทานทั้งหลายจงคอยอยูในกรุงกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มา
จากเบื้องบน”  ลกูา 24:49

ความสัมพันธของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์อํ านาจ
จ ําไววาฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญนี้ คุณจะประสบไดภายหลังการรับพระวิญญาณ

บริสุทธิ์
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์

จะเสดจ็มาหนอืทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่ว
แควนยเูดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กจิการ 1:8

ฤทธิอํ์ านาจเปนวิญญาณ
“เพราะวาพระเจามิไดทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวใหเรา แตไดทรง

ประทานจติทีก่อปรดวยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองใหแกเรา”  2 ทิโมธี
1:7

“พระเยซูเสด็จกลับไปดวยฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณยังแควนกาลิลี และ
กติติศพัทของพระองคเลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบ”  ลกูา 4:14

“พระวญิญาณแหงฤทธิ์อํ านาจ”  นีคื้อ พระวิญญาณบริสุทธิ์
“คือเรือ่งพระเยซูชาวนาซาเร็ธ วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระ

วญิญาณบรสิทุธิแ์ละดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณ
ประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับ
พระองค”  กจิการ 10:38
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จุดประสงคตางๆ ของฤทธิ์อํ านาจนี้
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงทํ างานรับใชในหลายๆ วิธีที่ทรงอํ านาจในชีวิตของผูเชื่อ พระวิญญาณ

บริสุทธิ์นั้น
อยูในเขา  (1 โครนิธ 6:19)  เราเปนพระวิหารหรือสถานที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู

ผูกพนัเขาใหอยูในวิญญาณเดียวกันกับพระเจาและผูเชื่อผูอ่ืนๆ  (1 โครนิธ 6:17)

มฤีทธิอํ์ านาจมากในความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันตามที่แสดงใหเห็นในเรื่องของหอบาเบล (ดูปฐม
กาล 11, โดยเฉพาะขอ 6)
อธิษฐานเผื่อเขา  (โรม 5:26) ผูอธิษฐานเผื่อที่ทรงอํ านาจนี้ทรงอธิษฐานเผื่อเราตามพระประสงคของ

พระเจา

น ําทางเขา (ยอหน 16:13)  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ าใหเราสามารถดํ าเนินชีวิตในฤทธิ์อํ านาจและไมสับ
สน พระองคทรงน ําเราไปยังสถานที่ของฤทธิ์อํ านาจซึ่งเปนพระประสงคอันยอดเยี่ยมของพระเจา

สงผานความรักของพระคริสตแกเขาและภายในเขา   (โรม 5:5)  คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจ
ของความรักในบทตอไป

เปดเผยความจริงในพระคัมภีรแกเขา   (1 โครนิธ 2:10)  การเปดเผยที่ทรงอํ านาจฝายวิญญาณมา
ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

ปลอบประโลมเขา    กจิการ 9:31  และ ยอหน 14:17, 26

เปลีย่นแปลงเขาใหเหมือนพระฉายของพระคริสต    (2 โครนิธ 3:18)  เราไมมีอํ านาจที่จะเปลี่ยน
แปลงตวัเราใหเปนพระฉายของพระคริสต แผนการปรับปรุงตนเองนั้นก็มีแตจะลมเหลว  แตโดย
ฤทธิอํ์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเขาสูพระฉายของพระ
คริสต

สอนเขา  (ยอหน 14:26) ครูที่ยิ่งใหญที่สุดนั้นทรงอาศัยอยูภายในเรา เมื่อเราประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจ
ของพระวญิญาณบริสุทธิ์ ความรูนั้นมีอํ านาจมากและพระวิญญาณบริสุทธิ์สงผานความรูฝาย
วิญญาณแกเรา
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ดลใจเขาใหนมัสการอยางถูกตอง  (ยอหน 4:24)  การสรรเสริญและการนมัสการเปนยุทธวิธีฝาย
วญิญาณที่มีอํ านาจ  สงครามในพันธสญัญาเดมินั้น การสรรเสริญและนมัสการเปนวิธีสํ าคัญที่ใช
ตอสูศัตรูของพระเจา

ท ําใหเขามีชีวิต   (โรม 8:11)  ฤทธิอํ์ านาจเดียวกันนี้ซึ่งทํ าใหพระเยซูฟนคืนพระชนมนั้นกํ าลังทํ างานอยู
ในเราเพือ่ท ําใหเรามีชีวิต หมายความวาเราถูกประกอบดวยอํ านาจเหมือนกับการฟนจากความ
ตาย  ในขณะที่ยังอยูในรางกายที่ตองตายนี้

ช ําระเราใหบริสุทธิ์   (2 เธสะโลนกิา 2:13-14)  เราไมตองพยายามที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ โดยความ
พยายามของตนเอง ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธทํ าใหความคิดและการกระทํ าของเรา
บริสุทธิ์  พระองคทํ าใหมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได

เปลี่ยนแปลงเขา   (ทตัิส 3:5)  ฤทธิ์อํ านาจจํ าเปนตอการเปลี่ยนแปลง พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน
ฤทธิอํ์ านาจในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ท ําใหสํ านึกผิด  (ยอหน 16:8-11)  คุณจะเรียนรูตอไปในหลักสูตรนี้วา ความบาปทํ าใหเราลมเหลวใน
ดานฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ าใหเราสํ านึกผิดและนํ าเราใหกลับใจ ซึ่งทํ า
ใหฤทธิอํ์ านาจของพระเจาหลั่งไหลผานเราไดตอไป

ใหความแนใจในความรอด  (โรม 8:16)  การที่คุณรูสถานภาพของคุณทํ าใหเกิดฤทธิ์อํ านาจ  พระ
วญิญาณบริสุทธิ์ทํ าใหคุณแนใจในสถานะของคุณในพระเจา

ใหอิสรภาพแกเขา  (โรม 8:2)  อิสรภาพเปดโอกาสที่ยิ่งใหญที่สุดตอฤทธิ์อํ านาจ พระวิญญาณบริสุทธิ์
ประทานอิสรภาพ (เสรีภาพ)  โดยทางพระเยซูคริสต

ตรัสผานเขา  (มาระโก 13:11) เราไมถูกจํ ากัดความสามารถในการพูดของเราเอง พระวิญญาณบริสุทธิ์
ตรัสพระวจนะของพระเจาซึ่งทรงอํ านาจและสิทธิอํ านาจผานตัวเรา

ส ําแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  (1 โครนิธ 2:4)  พระวิญญาณทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในทุก
แงมุมของชีวิต

ท ําใหเขาเขมแข็ง  (เอเฟซัส 3:16)

จุดประสงคที่ยิ่งใหญที่สุด
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ทีก่ลาวมานีล้วนเปนจุดประสงคที่สํ าคัญทั้งสิ้น แตมีจุดประสงคประการหนึ่งที่สํ าคัญสํ าหรับฤทธิ์
อํ านาจของพระวญิญาณบริสุทธิ์ จุดประสงคทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีเปาหมายเพื่อทํ าใหจุด
ประสงคที่สํ าคัญกวานี้สํ าเร็จลงได

จุดประสงคที่ยิ่งใหญที่สุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปดเผยไวในพระสัญญาของพระเยซูคริสต
ดังนี้

“แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะเสดจ็มาเหนอืทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่ว
แควนยเูดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”   กจิการ 1:8

ฤทธิอํ์ านาจทีจ่ะเปนพยานฝายพระเยซูคือ เปโตรปฏิเสธอยางหวาดกลัววาไมรูจักพระเยซู แตภาย
หลงัไดรับการประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เปโตรไดยืนขึ้นและใหคํ าพยานที่ทรง
อํ านาจของขาวประเสริฐซึ่งมีผลใหคน 3,000 คนไดรับความรอด

บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
การไดรับมอบฤทธิ์อํ านาจมาทางประสบการณที่เรียกวา “บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

พระเยซูกลาวถึงบัพติศมานี้วา
“เพราะวายอหนใหรับบัพติศมาดวยนํ้ า แตไมชาไมนาน ทานจะรับบัพติศ

มาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”   กจิการ 1:5

เปโตรกลาวถึงการรับบัพติศมานี้วา
“แลวขาพเจาไดระลึกถึงพระวาจาขององคพระผูเปนเจา ซ่ึงพระองคตรัส

วา “ยอหนไดใหรับบัพติศมาดวยนํ้ า   แตทานทั้งหลายจะรับบัพติศมาดวยพระ
วญิญาณบริสุทธิ์”  กิจการ 11:16

หมายสํ าคัญฝายรางกาย
หลกัฐานทีแ่ทจริงของการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ แต

ประสบการณนี้จะมีหมายสํ าคัญทางรางกายเกิดขึ้นไปดวยกัน
ในพนัธสญัญาใหมมีอยู 3 แหงที่เราเห็นวามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคนไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณ

บริสุทธิ ์ซึง่รวมถงึการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนครั้งแรกที่บันทึกไวในกิจการ 2:2-4   :  ทีบ่านของ
โคเนลอัิส ในกิจการ 10:44-45,  และเมื่อผูกลับใจที่เอเฟซัสไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่บันทึกในกิจ
การ 19:6  โดยการเปรยีบเทยีบขอความเหลานี้ เราเห็นวามีหมายสํ าคัญฝายรางกายที่เหมือนกันทั้ง 3
แหง คือ ผูที่ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตางก็พูดภาษาตางๆ ออกไปจากภาษาของตน ไมใชภาษาที่เขาได
เรียนรูแตเปนภาษาตางๆ ที่ไดรับโดยทางฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ภาษาตางๆ” (ซึ่งพูดดวยลิ้น) ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจเปนภาษาที่ใชกันในโลกนี้ :
“คนทัง้ปวงจงึประหลาดและอัศจรรยใจพูดวา “ดูแนะ คนทั้งหลายที่พูด

กนันัน้เปนชาวกาลิลีทุกคนไมใชหรือ
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เหตไุฉน เราทุกคนไดยินเขาพูดภาษาของบานเกิดเมืองนอนของเรา”” กิจ
การ 2:7-8

ภาษาลิน้อาจเปนภาษาที่มนุษยไมรูจักซึ่งเรียกวา “ภาษาแปลกๆ”
“เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พูดภาษาแปลกๆ ได   ไมไดพูดกับมนุษย   แตทูล

ตอพระเจา เพราะวาไมมีมนุษยคนใดเขาใจได แตเขาพูดเปนความลํ้ าลึกฝาย
วญิญาณ”  1 โครินธ 14:2

จุดประสงคของภาษาแปลกๆ
ภาษาแปลกๆ ซึง่พระวญิญาณบริสุทธิ์ประทานใหนั้นมีจุดประสงคที่ทรงอํ านาจในชีวิตผูเชื่อ
จดุประสงคบางประการที่พบใน 1 โครินธ 14  มดัีงนี้

- อธษิฐานตอพระเจา  :  ขอ 2
- ท ําใหตนเองเจริญเติบโต   :  การเจริญเติบโตไมใชการยกยองตนเอง แตหมายถึงการหนุนใจ

ปรับปรุง และพัฒนา    ขอ 4
- เมื่อไดรับการแปล  ภาษาแปลกๆ ก็ทํ าใหคริสตจักรเจริญขึ้น  :  ขอ 12
- อธษิฐานเผื่อ  :  ขอ 14  ดูโรม 8:26-27  ดวย
- สรรเสริญ  :  ขอ 15, 17
- ท ําใหคํ าพยากรณสํ าเร็จ  : ขอ 21  ดูอิสยาห 28:11-12 ดวย
- เปนหมายสํ าคัญแกคนไมเชื่อ   :  ขอ 22  ดูกิจการ บทที่ 2 ดวย

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยซูทรงจากสาวกของพระองคไปโดยมอบหมายความรับผิดชอบใหแพรกระจายขาวประเสริฐ

ไปสุดปลายแผนดินโลก
“เรากลาวแกทานทั้งหลายอีกวา ถาในพวกทานที่อยูในโลกสองคนจะรวม

ใจกนัขอสิง่หนึง่สิ่งใด พระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคก็จะทรงกระทํ าให

ดวยวามสีองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของเรา เราจะอยู
ทามกลางเขาที่นั่น”    มทัธิว 18:19-20

ฤทธิอํ์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดมอบใหเพื่อชวยสาวกใหทํ างานนี้ไดสํ าเร็จ (กิจการ 1:8)
สวนหนึง่ของฤทธิอํ์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ ของประทานฝายวิญญาณซึ่งพระ

วญิญาณบรสุิทธิป์ระทานแกผูเชื่อเพื่อเตรียมเขาใหพรอมในการรับใชอยางมีประสิทธิภาพ งานนี้ยิ่งใหญ
เกนิกวาทีจ่ะทํ าใหสํ าเร็จไดดวยความสามารถตามธรรมชาติ
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ของประทานฝายวิญญาณนี้ไมเหมือนความสามารถตามธรรมชาติ ความสามารถตามธรรมชาติ
นัน้ทรงประทานแกเราเมื่อเราเกิดมาหรือพัฒนาโดยความพยายามตามธรรมชาติ ซึ่งอาจใชในงานรับใชได
ดวย แตไมเหมือนกับของประทานฝายวิญญาณ

ของประทานฝายวิญญาณนั้นเปนความสามารถที่มีอํ านาจซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให
เพือ่ใหสามารถใชในงานรับใชได

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนความสามารถที่พระเจาประทานให...
“เพือ่เตรยีมธรรมิกชนใหเปนคนที่จะรับใช เพื่อเสริมสรางพระกายของ

พระครสิตใหจ ําเริญขึ้น จนกวาเราทุกคนจะบรรลุถึงความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ในความเชือ่ และในความรูถึงพระบุตรของพระเจา จนกวาเราจะโตเปนผูใหญ
เต็มที ่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลยของพระคริสต

เพือ่เราจะไมเปนเด็กอีกตอไป ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาดวยลม
ปากแหงคํ าสัง่สอนทุกอยาง และดวยเลหกลของมนุษยตามอุบายอันเปนการลอ
ลวง

แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพื่อจะจํ าเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผู
เปนศีรษะ คือพระคริสต”  เอเฟซัส 5:12-15

ขอความสํ าคัญที่บอกถึงของประทานฝายวิญญาณซึ่งมีแกผูเชื่อโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์มี
ดังนี้

โรม 12:1-8 เอเฟซัส 4:1-16
1โครินธ 12:1-31 1เปโตร 4:7-11
เอเฟซัส 4:1-16

ตอไปนีเ้ปนรายชื่อของของประทานฝายวิญญาณ (พระคัมภีรไมไดแยกไวเปนพวกๆ ตามที่ใหไวนี้
การแยกกลุมก็เพื่อจุดประสงคในการศึกษาเทานั้น)

ของประทานพิเศษ ของประทานของการพูด
อัครสาวก การพยากรณ
ผูเผยพระวจนะ การสอน
ผูประกาศ การตักเตือนวากลาว
ศิษยาภิบาล ถอยคํ าแหงสติปญญา
ครู ถอยคํ าแหงความรู

ของประทานแหงการปรนนิบัติ ของประทานแหงหมายสํ าคัญ
การจํ าแนกวิญญาณ การอัศจรรย
การเปนผูนํ า การรักษาโรค
การบริหาร ภาษาแปลกๆ
ความเชื่อ การแปลภาษาแปลกๆ
ความชวยเหลือ
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การปรนนิบัติ
ความเมตตา
การมีใจรับรองแขก
การให

ของประทานฝายวิญญาณอยางเหมาะสมเปนกุญแจที่แทจริงไปสูการมีฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
ที่ใชไดเกิดผล ถาปราศจากของประทานก็เหมือนกับพยายามทํ างานธรรมดาในโลกธรรมชาติ โดยไมมี
เครื่องมืออุปกรณชวยเลย (เชน เขียนหนังสือโดยไมมีปากกา ท ํากบัขาวโดยไมมีหมอ กะทะ ฯลฯ – ผูแปล)

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
การไดรับมอบฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ าใหคุณสามารถมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต

ได
ส่ิงนีจ้ะส ําเร็จไดโดยทางคุณสมบัติซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพัฒนาขึ้นในชีวิตของคุณ คุณ

สมบติัเหลานี้เรียกวา “ผลฝายวิญญาณ”
ผลของพระวญิญาณบริสุทธิ์ หมายถึง ธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เห็นไดชัดในชีวิตของ

ผูเชือ่ พระเจาทรงประทานใหผลทั้งหมดเห็นชัดในชีวิตของผูเชื่อทุกคน
ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีดังนี้

“ฝายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ือ

ความสภุาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติ
หามไวเลย”  กาลาเทีย 5:22-23

ผลเหลานีจ้ะกลาวถึงโดยละเอียดในวิชา “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” คุณสมบัติเหลานี้
ท ําใหคุณมีฤทธิ์อํ านาจเปนเหมือนพระเยซู

รับการมอบหมายฤทธิ์อํ านาจ
ตามทีพ่ระเยซทูรงสัญญาไววาพระบิดาจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขณะที่สาวกคอยอยู

ทีก่รุงเยรูซาเล็ม  (กิจการ 2)
พระเจาทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแลว แตผูเชื่อแตละคนตองรับฤทธิ์อํ านาจนี้โดย

ทางประสบการณสวนตัวของการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แนวทางในพระคัมภีรเพื่อขอรับการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีดังนี้

สํ านึกผิดและรับบัพติศมา
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คุณตองมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐกอนโดยการสํ านึกผิดจากความบาปและ
รับพระเยซคูริสตเปนพระผูชวยใหรอดของคุณเปนการสวนตัว ขอแนะนํ าวาคุณตองรับบัพติศมาในนํ้ าดวย

“ฝายเปโตรจงึกลาวแกเขาวา "จงกลับใจใหมและรับบัพติศมาในพระนาม
แหงพระเยซคูริสตสิ้นทุกคน เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสีย
แลวทานจะไดรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์”  กจิการ 2:38

เช่ือวามีสํ าหรับคุณ
“ดวยวาพระสญัญานั้นตกแกทานทั้งหลายกับลูกหลานของทานดวย และ

แกคนทัง้หลายที่อยูไกล คือทุกคนที่องคพระผูเปนเจาพระเจาของเราทรงเรียก
มาเฝาพระองค”  กจิการ 2:39

ปรารถนาจะไดรับ
“ในวนัสดุทายของานเทศกาลซึ่งเปนวันใหญนั้น พระเยซูทรงยืนและ

ประกาศวา “ถาผูใดกระหาย ผูนั้นจงมาหาเราและดื่ม

ผูทีว่างใจในเราตามที่มีคํ าเขียนไวแลววา แมนํ้ าที่มีนํ้ าธํ ารงชีวิต จะไหล
ออกมาจากภายในผูนั้น”

สิง่ทีพ่ระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ ซ่ึงผูที่วางใจในพระองคจะได
รับ เหตวุายงัไมไดประทานพระวิญญาณให เพราะพระเยซูยังมิไดประสบเกียรติ
กิจ”  ยอหน 7:37-39

รูวาเปนของประทาน
พระเจาไดทรงประทานพระวิญญาณใหแลวแกคริสตจักรในวันเพนเทคอส ตามที่บันทึกในกิจการ

บทที่ 2  โดยทีเ่ปนของประทาน คุณจึงไมอาจทํ าสิ่งใดเพื่อไดรับ เพียงแตสรรเสริญและขอบพระคุณพระ
เจาส ําหรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยอมจํ านนตอพระเจา
ขณะทีคุ่ณสรรเสริญพระเจาสํ าหรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงพูดออกมาดังๆ

เหมอืนทีเ่หลาสาวกกระทํ าในวันเพนเทคอสในกิจการ บทที่ 2
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ขณะทีคุ่ณสรรเสริญพระเจาดังๆ ออกมา คุณอาจรูสึกพูดตะกุกตะกักที่ปาก จงยอมใหล้ินของคุณ
แกพระวญิญาณบริสุทธิ์และพระองคจะตรัสผานคุณโดยคํ าที่คุณไมเขาใจ ปากที่ตะกุกตะกักจะเริ่มตนพูด
ภาษาหนึ่งขณะที่คุณสรรเสริญพระเจาตอไป

“เปลา แตพระองคจะตรัสกับชนชาตินี้ โดยตางภาษาและดวยปากของคน
ตางดาว” อิสยาห 28:11

“คนเหลานัน้ก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงต้ังตนพูดภาษาอ่ืนๆ
ตามที่พระวิญญาณโปรดใหพูด”  กจิการ 2:4

ขอใหผูเช่ืออื่นๆ อธิษฐานให
คุณอาจรบัพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดโดยใหผูเชื่อคนอ่ืนวางมือให (กิจการ 8, 9, 19,) จงศึกษาบท

ตางๆ เหลานีซ้ึง่แสดงวาผูเชื่อที่เต็มลนดวยพระวิญญาณ จะชวยใหคุณมีประสบการณกับการบัพติศมาใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดอยางไร

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 8
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหขอพระคมัภีรอางอิงซึ่งกลาวถึงความสัมพันธของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฤทธิ์อํ านาจ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. อะไรคือจุดประสงคสํ าคัญของฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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4. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งบอกถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงบอกแนวทางของพระคัมภีรที่ใหในบทนี้ในการขอรับฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. ขออางอิงตอไปนี้บอกถึงของประทานใดบางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีไวสํ าหรับผูเชื่อ (เปดดู
ขอพระคมัภีรแลวเขียนของประทานตางๆ ในขอเหลานี้ ลงในชองวาง)

โรม 12:1-8
1โครินธ 12:1-31
เอเฟซัส 4:1-16
1เปโตร 4:7-11
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 8
1. “และดเูถดิ เราจะสงซึง่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้น มาเหนือทานทั้งหลาย แตทานทั้งหลายจง

คอยอยูในกรงุกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน”  ลูกา 24:49

2. กจิการ 1:8 ฤทธิอํ์ านาจลงมาภายหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนเรา

3. เพือ่เปนพยานของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา  ดูกิจการ 1:8

4. กาลาเทีย 5:22-23

5. ดูหนา 82

- กลับใจเสียใหม
- เชื่อวามีสํ าหรับคุณ
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- ปรารถนาที่จะได
- รูวาเปนของประทาน
- ยอมจํ านนตอพระเจา
- ขอใหผูเชื่อคนอ่ืนอธิษฐานเผื่อคุณ

6. เปรียบเทียบคํ าตอบกับคํ าบรรยายที่ใหไวในหนา 81

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
1. จงอานกิจการ 8:14-17  ชาวสะมาเรยีไดรับความรอดโดยการรับใชของฟลิป เขาไดรับบัพติศมา

พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการรับใชของเปโตรและยอหน
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การรับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนประสบการณที่แยกออกจากการไดรับ
ความรอด ซึง่แสดงใหเห็นฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐและฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่รับใชดวยกัน

ดูกจิการ 19:1-6  สังเกตดูคํ าถามของเปาโลทีว่า “ทานไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยัง
ต้ังแตมีความเชื่อมา?”

2. เรียนหลักสูตรของสถาบันฯ ชื่อ “งานรบัใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”  ซึ่งเปนการศึกษาโดย
ละเอยีดถงึงานรับใชที่ทรงพลังอํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อ

กญุแจทีแ่ทจริงไปสูฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณคือ การรูถึงของประทานฝายวิญญาณของ
คุณ และพัฒนาผลฝายวิญญาณในชีวิตของคุณ


