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แด่ ที่ปรึ กษา ผู้นํา ศิษยาภิบาล ผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐ เพื่อนร่ วมงาน และมิตรสหายจํานวนมากมายของข้ าพเจ้ า ทังที
้ ่เป็ นสมาชิกและผู้รับใช้ ผู้ซึ่งมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการเดิน
ุ ของพระองค์เป็ นเวลาห้ าสิบห้ าปี ของข้ าพเจ้ า
ร่วมกับพระเยซูคริ สต์เจ้ าเป็ นเวลาหกสิบปี และการเป็ นผู้รับใช้ พระกิตติคณ
หากปราศจากความช่วยเหลือของชายและหญิงเหล่านี ้แล้ ว ข้ าพเจ้ าไม่อาจมีความเข้ าใจทางฝ่ ายวิญญาณที่ลึกซึ ้งในพระกรุ ณาคุณอันอุดมของพระเจ้ าได้ เลย แต่เพราะเขาเหล่านันเอง
้
ข้ าพเจ้ าจึงมัง่ คัง่ ด้ วยสิง่ สารพัดของพระเจ้ า
ขอบคุณพระเจ้ าสําหรับพวกเขาทุกคน
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3

คํานํา
ก่อนหน้ านี ้ ข้ าพเจ้ าไปพบต้ นฉบับของหนังสือเล่มเล็กๆ นี ้เข้ าในแฟ้มเก็บเอกสาร ข้ าพเจ้ าได้ เขียนเนื ้อหาทังหมดยกเว้
้
นสองบทสุดท้ ายในช่วงเวลาแห่งการฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่ในช่วงต้ นทศวรรษที่
1970 ที่คริสตจักร First Apostolic Church (เฟิ ร์สต อพอสตอลิก เชิร์ช) ในเมืองโทลีโด รัฐโอไฮโอ เมื่อพบต้ นฉบับนัน้ ข้ าพเจ้ าตัดสินใจที่จะตีพิมพ์เนื ้อหาตามที่เขียนไว้ แต่เนื่องจากยังขาดตอนจบอยู่
สักเล็กน้ อย จึงได้ เพิ่มสองบทสุดท้ ายเข้ าไป
หัวข้ อนี ้เป็ นเรื่ องสําคัญต่อใจที่หิวกระหาย ความปรารถนาของข้ าพเจ้ า คือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่พยายามที่จะรับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ใหม่ไปไม่นานนัก ท่านจะพบเรื่ องการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ซึง่ มีการกล่าวถึงไว้ ในหนังสือพระกิตติคณ
ุ เล่มต่างๆ แต่หนังสือกิจการได้ ระบุเกี่ยวกับเรื่ องนี ้
ไว้ อย่างชัดเจน การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นส่วนสําคัญของประสบการณ์แห่งความรอดอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ พระเยซูจึงตรัสแก่นิโคเดมัสว่าเขาจะไม่สามารถเข้ าในแผ่นดินของพระเจ้ า
ได้ ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (ยอห์น 3:5)
เนื่องจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ มีความสําคัญอย่างนัน้ ผู้ที่เชื่ อทุกคนจึงควรแสวงหาของประทานในการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ด้วยสุดใจของตน โดยหนังสือเล่มนี ไ้ ด้ ชีใ้ ห้ เห็นว่า การ
้ อํานาจที่พระเจ้ าทรงมอบให้ ไว้ อย่างแท้ จริ ง และ
แสวงหา ไม่ใช่แค่การอธิษฐานที่แท่นบูชาเท่านัน้ แต่เริ่ มต้ นจากการเอาใจใส่ในคําตักเตือนจากพระคัมภีร์จนกว่าบุคคลจะเชื่อว่าคําตักเตือนนันมี
ตัด สิน ใจที่ จ ะหัน จากความผิ ด บาปของตน ต่อ มา ต้ อ งยอมจํ า นนเพื่ อ อธิ ษ ฐานและสรรเสริ ญ อย่า งจริ ง ใจจนกว่ า พระเยซูจ ะเสด็จ มาในพระวิ ญ ญาณเพื่ อ สถิ ต อยู่ใ นบุค คลนัน้ ทัง้ นี เ้ พราะ
การสรรเสริญเป็ นภาษาที่แสดงออกถึงความเชื่อ และความเชื่อเป็ นสิง่ จําเป็ นต่อการรับพระวิญญาณ
พระเยซูตรัสว่า “ท่านทังหลายจงคอยอยู
้
่ในกรุ งจนกว่าท่านจะได้ ประกอบด้ วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื ้องบน” (ลูกา 24:49) ถ้ าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ เหล่าสาวกของพระองค์ออกจากกรุ ง
เยรูซาเล็มโดยไม่มีพระวิญญาณแล้ ว เห็นได้ ชดั ว่า พระองค์ทรงถือว่าประสบการณ์นี ้เป็ นสิง่ ที่สําคัญยิ่ง
คอยอยู่ หมายถึง “คอย หยุด พัก รอ คงอยู่ หรื ออาศัยอยู่” หรื ออีกนัยหนึ่งคือ บุคคลจะต้ องรอเวลาจนกว่าจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ซึง่ จะต้ องเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สดุ ในชีวิต
ของเขา เขาจะต้ องงด คอย หยุด และไม่ให้ ตวั เองต้ องมีธุระยุง่ กับสิง่ อื่นๆ จนกว่าจะได้ รับ
หนังสือเล่มนี ้เกิดจากความอุตสาหะเพื่อช่วยให้ ทา่ นได้ รับพระวิญญาณ จงคอยอยูจ่ นกว่าจะได้ รับ
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บทนํา
อาจไม่มีเรื่ องใดในพระวจนะของพระเจ้ าที่ถกู ละเลยหรื อเข้ าใจผิดมากไปกว่าเรื่ องการดําเนินการของพระวิญญาณในการบังเกิดของคริ สเตียน และในการที่จะให้ บคุ คลนันคงชี
้ วิตใหม่ใน
พระวิญญาณไว้ ได้
หนังสือคูม่ ือเกี่ยวกับการรับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์นี ้ควรจะมีมานานแล้ ว เรามักจะมีความผิดเพราะไปคาดหวังให้ ผ้ ทู ี่ยงั ไม่รอดเข้ าใจแผนการของพระเจ้ าสําหรับชีวิตของพวกเขาในทันทีที่เขา
คุกเข่าลงที่แท่นบูชา แต่จริ งๆ แล้ ว ไม่มีใครเข้ าใจเรื่ องนี ้ได้ หากไม่ได้ รับการแนะนํา หลายครัง้ เป็ นการรอคอยที่ยาวนานเนื่องจากบุคคลค่อยๆ เข้ าใจความจริ งจากหลายๆ แหล่ง บ่อยครัง้ เขาได้ ยิน
ความเชื่อและหลักเกณฑ์ผสมปนเปกันจากผู้ที่ไม่มีความชํานาญหรื อไม่มีความรู้ จึงส่งผลให้ เกิดความคิดขึ ้นมากมาย อันเป็ นอุปสรรคขัดขวางมากกว่าจะเป็ นการช่วยเหลือให้ เขามีความรู้เกี่ยวกับ
ความรอดของพระเจ้ าได้
หลังจากเป็ นคริสเตียนมาหกสิบปี และเห็นผู้คนจํานวนมากได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ข้ าพเจ้ ามีความปรารถนาที่จะนําใจที่หิวกระหายไปสูจ่ ดุ สูงสุดของประสบการณ์การเป็ นคริ สเตียน นัน่
้ นี ้ อ้ างอิงจากพระคัมภีร์ และใช้ เวลาอย่างเพียงพอในการอธิษฐานและใคร่ ครวญ
คือ การรับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เมื่อคิดเช่นนันแล้
้ ว ข้ าพเจ้ าขอแนะนําให้ ผ้ ทู ี่อ่านหนังสือที่มีเนื ้อหาสันๆ
เพื่อให้ หนังสือเล่มนี ้บรรลุวตั ถุประสงค์ในชีวิตของผู้อา่ น
ชีวิตคริ สเตียนเป็ นชีวิตที่น่าตื่นเต้ นและมีฤทธิ์เดชอํานาจ พระเจ้ าประสงค์ให้ เป็ นเช่นนัน้ แต่ผ้ ทู ี่ยงั ไม่ค้นพบความจริ งดังกล่าวมีชีวิตอยู่ห่างไกลจากพระสัญญาของพระเจ้ ามากนัก ขอให้ พระ
เจ้ าทรงเร่งวันเวลาที่ทา่ นจะเชื่อพระสัญญาของพระองค์และเข้ าสูค่ วามบริบรู ณ์ของพระองค์
ความเชื่อให้ เราได้ เริ่ มต้ นในการเดินทางที่จะจบลงในสวรรค์ ในการเป็ นสมาชิกของคริสตจักรของพระเยซูคริ สต์เจ้ า เจ้ าสาวของพระองค์ พระสัญญาแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มีแก่ผ้ ทู ี่เชื่อใน
พระคริ สต์ทกุ คน และเป็ นตราผนึกแห่งความเชื่อในพระองค์ ซึง่ ให้ เรารู้แน่ชดั ว่า พระคริ สต์ทรงสถิตอยู่ในใจของเรา (ดูเอเฟซัส 1:13-14; 2โคริ นธ์ 1:22; 1ยอห์น 3:24; 4:13; 5:6) พระสัญญาแห่งพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นพยานแห่งสวรรค์ให้ แก่เรา และประสบการณ์ของเราในพระเจ้ าจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (ดูยอห์น 3:8)
ด้ วยเหตุผลดังนี ้เอง เราแต่ละคนจึงควรแสวงหาการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ การแสวงหาไม่ใช่แค่การอธิษฐานที่แท่นบูชา แม้ ว่าการอธิษฐานจะเป็ นส่วนหนึ่งของการแสวงหาก็
ตาม การแสวงหานันรวมถึ
้
งความถูกต้ องของประสบการณ์นี ้กับพระเจ้ า ว่าเป็ นไปตามพระคัมภีร์หรื อไม่ พระวจนะของพระเจ้ าสอนว่า เราสามารถและต้ องรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ใช่หรื อไม่ เมื่อเรา
เข้ าใจว่าการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นไปตามพระคัมภีร์ และเข้ าใจว่าพระเจ้ าทรงคาดหวังให้ ทกุ คนได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ ว เราจึงจะได้ รับ ฮีบรู 11:6 กล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ ว จะ
เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ าก็ไม่ได้ เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้ าได้ นนั ้ ต้ องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็ นผู้ประทานบําเหน็จให้ แก่ทกุ คนที่แสวงหาพระองค์”
ดังนัน้ การแสวงหาพระเจ้ าอย่างแข็งขันทางพระวจนะและการอธิ ษฐานเป็ นสิ่งที่ถูกต้ อง แต่ก่อนอื่น ขอให้ เราศึกษาเรื่ องอํานาจที่พระเจ้ าทรงมอบให้ ไว้ ตามพระคัมภีร์เพื่อการรับพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์ก่อน
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บทที่หนึ่ง
อํานาจตามพระคัมภีร์
แม้ ว่าจะมีการเล่งถึงการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณไว้ มากมายในช่วงเวลาแห่งพระคัมภีร์เก่า แต่ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาเป็ นผู้แนะนําเรื่ องการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แก่โลกแห่ง
้
้ ว่าพระเยซูได้ เสด็จมา เสียงของเขาในถิ่นทุรกันดารร้ องประกาศให้ ร้ ู ว่าพระเยซูเสด็จมาแล้ ว บุคคลจะต้ องเข้ าใจผลของการ
พระคัมภีร์ใหม่ ยอห์นมาด้ วยเหตุผลพิเศษ นัน่ คือ เพื่อให้ คนทังหลายรู
แนะนําพระบุตร ซึง่ คือ พระเยซูคริสต์ ของยอห์นนี ้ เพราะเขาไม่เพียงแต่กล่าวว่า “พระองค์ทรงอยู่ที่นี่” แต่ยงั ได้ กล่าวถึงสิ่งที่พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงกระทําอีกด้ วย (ดูอิสยาห์ 40:3; ยอห์น 1:6-9, 23,
29,33)

การแนะนําของยอห์ น
“จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้ า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” (ยอห์น 1:29) เป็ นคําที่ยอห์นใช้ เพื่อเรี ยกให้ โลกนี ้สนใจพระเยซูคริ สต์เจ้ า อย่างไรก็ตาม ยอห์นไม่ได้ หยุดอยู่แค่คํา
้ ดีอยู่หากไม่ใช่เพื่อการหลอกลวง แต่พระเจ้ าประสงค์ให้ ทกุ คนรู้ความจริ งทังหมด
้
(ดู
กล่าวนี ้ เพราะเป็ นการกล่าวถึงสิง่ ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อกระทําเพียงครึ่งเดียวเท่านัน้ ความจริงเพียงครึ่งเดียวนันก็
1ทิโมธี 2:4)
หลังจากที่ผ้ ใู ห้ บพั ติศมาได้ กล่าวคําแนะนํานันไปแล้
้
ว เขาได้ กล่าวสิ่งที่สําคัญต่อไปอีกว่า “เราให้ เจ้ ารับบัพติศมาด้ วยนํ ้า แต่จะมีพระองค์หนึง่ เสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึง่ เราไม
ุ ของยอห์นเท่านันที
้ ่
คู่ควรแม้ จะแก้ สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้ เจ้ าทังหลายรั
้
บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และด้ วยไฟ” (ลูกา 3:16) แม้ ว่ามีเพียงหนังสือพระกิตติคณ
บันทึกไว้ วา่ “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้ า” แต่บนั ทึกของผู้เผยแพร่ทงสี
ั ้ ่ได้ บนั ทึกการแนะนําส่วนที่สองของยอห์นผู้ให้ บพั ติศมานี ้ไว้ ทงสิ
ั ้ ้น (ดูมทั ธิว 3:11; มาระโก 1:8; ลูกา 3:16; ยอห์น 1:33) การที่
เป็ นเช่นนี ้ไม่ได้ หมายความว่าคํากล่าวแรกของยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาเป็ นความจริงเพียงเศษหนึง่ ส่วนสี่เท่านัน้ แต่หมายความว่า แม้ ว่าส่วนแรกจะเป็ นความจริ ง แต่สว่ นที่สองได้ รับการเน้ นมากกว่าถึงสี่
้ ่ไม้ กางเขน ดูโรม 5:10) แต่ยิ่งไปกว่านันคื
้ อ พระองค์เสด็จมาเพื่อให้ ชีวิตของพระองค์แก่ผ้ ทู ี่ได้ ล้างความผิด
เท่า ถ้ าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อแก้ ไขปั ญหาเรื่ องความผิดบาป (ซึง่ พระองค์ได้ ทําเช่นนันที
บาปออกเสีย ถ้ าจะชําระล้ างบ้ านแต่ปล่อยให้ บ้านว่างเปล่า หายนะก็จะเกิดขึ ้น (ดูลกู า 11:24-26)
____________________
“เราให้ เจ้ ารั บบัตศิ มาด้ วยนํา้ แต่ จะมีพระองค์ หนึ่งเสด็จมาทรงมีอทิ ธิฤทธิ์ ย่งิ กว่ าเราอีก ซึ่งเราไม่ คู่ควรแม้ จะแก้ สายฉลองพระบาทของพระองค์ ” (ลกา
ู 3:16)
____________________
ชีวิตและการรับใช้ ของพระเยซูไม่ได้ จํากัดอยู่เพียงแค่สองสิ่งนี ้ ไม่มีชีวิตใดในโลกนี ้ที่มีการงานมากมายซึ่งมีความหมาย เต็มไปด้ วยฤทธิ์เดชอํานาจ และมีความสําคัญเหมือนเช่นชีวิตของ
้
น่าจะไม่พอไว้ หนังสือที่จะเขียนนัน”
้ (ยอห์น 21:25)
พระองค์ ยอห์นได้ บนั ทึกไว้ วา่ “มีอีกหลายสิง่ ที่พระเยซูได้ ทรงกระทํา ถ้ าจะเขียนไว้ ให้ หมดทุกสิง่ ข้ าพเจ้ าคาดว่า แม้ หมดทังโลกก็
ในสิง่ อื่นๆ อีกมากมายที่พระเยซูได้ ตรัสและกระทํา สองสิง่ ที่เพิ่งจะกล่าวไปนันเป็
้ นสิง่ สําคัญยิ่ง เพราะเป็ นเหตุผลที่ทําให้ พระองค์เสด็จมาในโลก แม้ ว่าสิ่งอื่นๆ ทังหมดจะมี
้
ความสําคัญ แต่ก็
เป็ นที่สอง เราต้ องจดจําสิง่ ที่สําคัญทังสองประการนี
้
้ไว้ ให้ ดี เพราะในท้ ายที่สดุ แล้ ว สิ่งอื่นๆ จะมีความเกี่ยวข้ องกับทังสองสิ
้
่งนี ้ เพราะทังสองสิ
้
่งถือเป็ นหัวใจของการสร้ าง พระประสงค์นิรันดร์ ของพระ
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เจ้ า เหตุผลที่ทกุ สิ่งทุกอย่างมีอยู่ ถ้ าเราพลาดหัวใจนี ้ เราก็พลาดทุกสิ่ง ถ้ าเราพบหัวใจนี ้ เราก็รับเอาการกระทําของพระเจ้ าทังในอดี
้
ต ปั จจุบนั และอนาคตนิรันดร์ ไว้ (ดูโคโลสี 1:14, 16-17; เอเฟซัส
1:9-10; 2:7, 10)
หัวข้ อของเราไม่ใช่จินตนาการที่ผา่ นไป ไม่ใช่เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นใหม่ เมื่อเรามีสว่ นในการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ ว เราก็มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ า เราจะต้ องถือว่าเรื่ อง
นี ้เป็ นเรื่ องสําคัญ (ดูโรม 8:18-24; 11:33-36; ฮีบรู 12:25-29)
อาจจะดูแปลก แต่ในการรับใช้ ช่วงแรกๆ ของพระคริ สต์ พระองค์เกือบจะไม่กล่าวถึงหัวข้ อเรื่ องการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เลย เหมือนกับว่าพระองค์ไม่ทรงตระหนักถึงสิ่งที่
ยอห์นได้ กล่าวไป แต่มิได้ เป็ นเช่นนัน้ พระองค์เพียงแต่จัดการกับสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อน ก่อนอื่น พระองค์จะต้ องปฏิบัติภารกิจของพระองค์ในฐานะเมสสิยาห์ กษัตริ ย์ของอิสราเอลผู้ที่จะก่อตัง้
อาณาจักรขึ ้นใหม่โดยประทับอยูท่ ี่พระที่นงั่ ของดาวิด (ดูลกู า 19:35-44) แต่ชนชาติอิสราเอลไม่รับพระองค์ เพราะพวกเขาตามืดบอด ไม่ร้ ูว่าพระองค์คือใคร (ดูโรม 11:7-10) อย่างไรก็ตาม เพราะพระ
เจ้ าทรงสัญญาไว้ พวกเขาจึงมีสทิ ธิ์ก่อน (โรม 1:16) ยอห์นได้ ประกาศว่า”พระองค์ได้ เสด็จมายังบ้ านเมืองของพระองค์ และชาวบ้ านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ ต้อนรับพระองค์” (ยอห์น 1:11)
ชนชาติยิวปฏิเสธพระเยซูโดยการขอให้ พระองค์ถกู ตรึงไว้ ที่ไม้ กางเขน (ดู 1โคริ นธ์ 2:7, 8; ลูกา 23:13-25) ทางเลือกนี ้ไม่ได้ ทําลายแผนการเดิมของพระเจ้ า แต่กลับเป็ นสิ่งที่พระองค์ใช้ เพื่อ
เป็ นวิถีทางในการเริ่มปฏิบตั ิภารกิจของพระองค์ตอ่ มนุษย์ทงปวง
ั ้ อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “การพ่ายแพ้ ของเขาเป็ นเหตุให้ คนต่างชาติบริบรู ณ์” (โรม 11:12)
้ สตจักรของพระองค์ขึ ้น อันประกอบไปทังชาวยิ
้
วและชาวต่างชาติ ซึง่ ในยุคอื่นๆ นัน้ ถูกปิ ดบังไว้ ไม่ให้
การที่อิสราเอลปฏิเสธพระองค์ทําให้ พระประสงค์ของพระเจ้ าสําเร็จ พระองค์ได้ ก่อตังคริ
ผู้เผยพระวจนะได้ เข้ าใจ (ดูเอเฟซัส 2:11-12; 3:4-9)

ช่ วงเวลาสุดท้ ายของพระเยซู
หนังสือพระกิตติคณ
ุ ของยอห์นบรรยายเกี่ยวกับช่วงเวลาสุดท้ ายของพระเยซูไว้ อย่างละเอียดที่สดุ ยอห์น 13-18 เป็ นบันทึกเกี่ยวกับคืนสุดท้ ายก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงไว้ ที่ไม้ กางเขน ข้ อ
พระคัมภีร์เหล่านี ้แสดงให้ เห็นบทสนทนาอันใกล้ ชิดสนิทสนมที่สดุ ระหว่างพระเยซูกบั อัครทูตของพระองค์ ในคืนสุดท้ าย พระองค์ตรัสแก่พวกเขาอย่างละเอียดเป็ นครัง้ แรก เกี่ยวกับบทบาทของพระ
วิญญาณ ทังในพระประสงค์
้
ของพระเจ้ าและในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ในยอห์น 14:16 มีการกล่าวถึงการดําเนินการของพระวิญญาณไว้ อย่างชัดเจน พระองค์ตรัสเกี่ยวกับผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งที่จะอยู่กบั
พวกเขา และไม่นานจะอยูใ่ นพวกเขา หลังจากนัน้ พระองค์สําแดงให้ ทราบว่าพระองค์เองจะเป็ นผู้ช่วยนันในรู
้ ปของวิญญาณ (ดูยอห์น 14:16-18)
ในตอนนี ้เอง พระเยซูเริ่ มเตรี ยมพวกเขาเพื่อความสัมพันธ์ ใหม่กบั พระเจ้ า เนื ้อหนังของพระองค์จะไม่อยู่กบั พวกเขาอีกต่อไป แต่เขาจะมีความสัมพันธ์ ทางวิญญาณกับพระองค์แทน ใน
ความสัมพันธ์ทางวิญญาณนี ้เอง พวกเขาจะได้ รับความบริ บรู ณ์ ความสมบูรณ์ ในพระประสงค์ของพระเจ้ าสําหรับพวกเขา (ดูยอห์น 14:2, 12, 21; เอเฟซัส 1:10; โคโลสี 2:9-10)

การอ้ างอิงอื่นๆ โดยพระเยซู
พระคัมภีร์ได้ บนั ทึกการที่พระเยซูได้ อ้างอิงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใหม่นี ้ไว้ ก่อนคืนสุดท้ ายกับพวกเหล่าสาวกเสียอีก ในลูกา เมื่อพระองค์สรุปคําตอบของพระองค์ครัง้ ที่เหล่าสาวกถามเกี่ยวกับ
การอธิษฐาน พระองค์ทรงยืนยันความเต็มพระทัยของพระเจ้ าในการตอบสนองต่อความเชื่อและการอธิษฐานที่เรี ยบง่าย พระองค์ทรงรับรองว่า พระเจ้ าจะไม่ทรงหลอกลวงพวกเขาหรื อเอาของปลอมมา
แทนของจริ ง แต่จะประทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แก่ผ้ ทู ี่ขอพระองค์ นอกจากนี ้ พระเยซูยังตรัสว่าการเพียรนันเป็
้ นส่วนสําคัญในการวิงวองอย่างจริงใจต่อพระเจ้ า (ดูลกู า 11:1, 8-13; 18:5)
____________________
“พระเยซทรงยื
นและประกาศว่ า ‘ถ้ าผ้ ูใดกระหาย ผ้ ูนัน้ จงมาหาเราและดื่ม’ ” (ยอห์ น 7:37)
ู
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____________________
การอ้ างอิงที่สองคือ ในงานเทศกาลอยูเ่ พิง พระเยซูได้ กล่าวคําเชิญเมื่อทรงเห็นฝูงชนแสวงหาคําตอบต่อความกระหายทางวิญญาณของตน ในวงเล็บ หกสิบปี หลังจากนัน้ ยอห์นได้ แปลคํา
กล่าวที่พระเยซูได้ ตรัสไว้ ในเวลานันอย่
้ างถูกต้ อง ต่อไปนี ้คือคํากล่าวพร้ อมด้ วยการแปลของยอห์น
“พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า ‘ถ้ าผู้ใดกระหาย ผู้นนจงมาหาเราและดื
ั้
่ม ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคําเขียนไว้ แล้ วว่า “แม่นํ ้าที่มีนํ ้าธารงชี
ํ วิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นน”
ั ้ ‘ (สิ่งที่พระเยซู
ตรัสนันหมายถึ
้
งพระวิญญาณ ซึง่ ผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้ รับ เหตุวา่ ยังไม่ได้ ประทานพระวิญญาณให้ เพราะพระเยซูยงั มิได้ ประสบเกียรติกิจ)” (ยอห์น 7:37-39)
ในการอธิบายนี ้ ยอห์นได้ ยืนยันว่า ผู้ที่เชื่ออย่างแท้ จริงทุกคนจะเป็ นผู้ที่ได้ รับ
การอ้ างอิงทังสองข้
้
อนี ้เป็ นสิง่ พิสจู น์วา่ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์เป็ นสิง่ จําเป็ นในการได้ รับความรอด

การรับใช้ ของพระเยซหลั
ู งจากการฟื ้ นคืนพระชนม์
หลังจากที่พระเยซูทรงฟื น้ คืนพระชนม์ พระองค์ได้ เน้ นเรื่ องที่บคุ คลจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระองค์ได้ เตรี ยมเหล่าสาวกของพระองค์เพื่อประสบการณ์ที่จะประทับตราพวกเขาว่าเป็ น
ของพระองค์ และให้ ฤทธิ์เดชอํานาจแก่พวกเขาเพื่อให้ พระประสงค์ของพระองค์สําเร็ จลุล่วงในพวกเขาและผ่านทางพวกเขา พระองค์ทรงสัง่ ให้ เหล่าสาวกรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (ดูกิจการ 1:4-8;
ยอห์น 20:22; ลูกา 24:49; 2ทิโมธี 2:19; 2โครินธ์ 1:21-22)
ลูกาและยอห์นได้ บนั ทึกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความจริ งนี ้ไว้ ถกู ต้ องอย่างแท้ จริ ง ยอห์นกล่าวถึงการที่พระเยซูเสด็จมาหาเหล่าสาวกหลังจากฟื น้ คืนพระชนม์และมอบหมายหน้ าที่ที่จะต้ องทํา
ในอนาคต จากนัน้ พระเยซูทรงระบายลมหายใจออกเหนือพวกเขาและสัง่ ให้ เขารับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พวกเขาไม่ได้ รับพระวิญญาณในขณะนันหรื
้ อในวันนัน้ แต่ตามหนังสือกิจการ เป็ นเวลาอย่าง
น้ อยสิบวันต่อมา เขาจึงได้ รับ อย่างไรก็ตาม นัน่ เป็ นคําสัง่ ให้ เขารับ ไม่ใช่เป็ นทางเลือกเหมือนกับที่บางคนในปั จจุบนั อ้ าง
จากข้ อความอื่นๆ ในพระคัมภีร์ เราทราบว่า เป็ นคําสัง่ ให้ ทกุ คนที่จะได้ รับความรอดในคริ สตจักรแห่งพระคัมภีร์ใหม่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ บางคนสอนว่า เฉพาะอัครทูตสิบสองคน
้ ่ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์ แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ กล่าวเช่นนัน้ (ดูยอห์น 20:19-23; ลูกา 24-49; กิจการ 2:1-4, 38-39; 8:14-17; 10:43-48; กาลาเทีย 3:2)
เท่านันที
พระเยซูตรัสสัง่ เหล่าสาวกของพระองค์ให้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เพราะหลังจากรับพระวิญญาณแล้ วเท่านัน้ พวกเขาจึงจะสามารถทํางานที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างเกิดผล โดยงานที่ได้ รับ
มอบหมายนันคื
้ อ การประกาศข่าวประเสริ ฐ และการสอนเรื่ องการยกความผิดบาปให้ แก่ผ้ ทู ี่มาหาพระคริ สต์และแสวงหาการให้ อภัย (ดูยอห์น 20:22-23; กิจการ 1:8) หากพวกเขาไม่มีประสบการณ์
ในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พวกเขาจะไปเทศนาแก่ผ้ อู ื่นได้ อย่างไร ต่อไปเราจะได้ เห็นว่า การยกความผิดบาปจะเกิดขึ ้นได้ โดยการกลับใจใหม่และรับบัพติศมาด้ วยนํ ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ (ดู
กิจการ 2:38; 22:16)
ลูกาบันทึกไว้ ว่า พระเยซูบนั ดาลให้ ใจของเหล่าสาวกเกิดความสว่างขึ ้น (ลูกา 24:49) พระองค์ให้ ความกระจ่างภายในเขา พระองค์จะทรงทําเช่นนันในปั
้ จจุบนั นี ้แก่ผ้ ทู ี่จะแสวงหาพระองค์
อย่างจริงใจและแท้ จริง

เพ็นเทคอสต์
จนกระทัง่ ถึงตอนนี ้ เราได้ กล่าวถึงหัวข้ อนี ้ในเวลาก่อนวันเพ็นเทคอสต์ แต่ตอนนี ้ เราจะกล่าวถึงเพ็นเทคอสต์ วันเกิดของคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ า (ดูกิจการ 2:1-42)
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สําหรับชาวยิว เพ็นเทคอสต์เป็ นเทศกาลระลึกถึงการประทานธรรมบัญญัติให้ แก่อิสราเอล อย่างไรก็ตาม เราจะพบเพ็นเทคอสต์ที่แท้ จริ งในกิจการบทที่สอง ซึง่ การประทานธรรมบัญญัตินนั ้
เป็ นหมายบอกเหตุเอาไว้ ตามที่เปาโลกล่าวไว้ การเทพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แสดงให้ เห็นว่า พระเจ้ าทรงเขียนธรรมชาติของพระองค์อยู่ในใจเนื ้อ ไม่ใช่บนแผ่นศิลา แต่การประทานธรรมบัญญัติบนศิลา
ชี ้ไปสูธ่ รรมชาติของพระเจ้ าที่ก่อร่างขึ ้นในเนื ้อหนัง คริ สตจักรเป็ นรูปร่างของพระเจ้ าผ่านทางพระวิญญาณ (ดูกิจการ 2; อพยพ 19:10; 23:16; 34:22; เลวีนิติ 23:16; 2โคริ นธ์ 3:3; 2เปโตร 1:4; เอเฟ
ซัส 2:21-22)
ในวันเพ็นเทคอสต์ พระเจ้ าทรงประทับอยูใ่ นพระวิหารใหม่ของพระองค์ ซึง่ คือ คริ สตจักร พระวิหารนี ้ได้ มีการจัดเตรี ยมไว้ ตามคําสัง่ ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่บนโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในวันสุดท้ ายก่อนที่พระองค์จะวายพระชนม์ และระหว่างสี่สิบวันหลังจากการฟื น้ คืนพระชนม์ การเตรี ยมการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้ องกับการวายพระชนม์ การฝั ง และการฟื น้ คืนพระชนม์ของ
พระองค์ หากปราศจากสิง่ เหล่านี ้แล้ ว จะไม่มีใครได้ รับพระวิญญาณในวันเพ็นเทคอสต์เลย (ดู 1โครินธ์ 3:16; ยอห์น 13-18; กิจการ 1:1-8; โรม 5:10)
เพ็นเทคอสต์จะเกิดขึน้ หลังจากการเตรี ยมการเสมอ ก่อนที่จะประทานธรรมบัญญัติ จะต้ องมีการตังข้
้ อกําหนดในการเตรี ยมการบางอย่างก่อน เราจะกล่าวถึงเรื่ องข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับ
วันเพ็นเทคอสต์ของเราในบทต่อไป (ดูอพยพ 19:10-15)
____________________
“พี่น้องเอ๋ ย เราจะทําอย่ างไรดี” (กิจการ 2:37)
____________________
้ งต้
้ นพูดภาษาต่างๆ การ
วันเพ็นเทคอสต์มาถึง เสียงเหมือนพายุกล้ าสัน่ ก้ องทัว่ ตึกที่เขานัง่ อยู่นนั ้ มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ ้นทุกคน และเขาเหล่านันตั
กระทํานี ้เป็ นของพระเจ้ า มาจากพระเจ้ าจากสวรรค์ ผู้ที่เชื่อจะต้ องอยู่ในสถานที่ที่ถกู ต้ อง ในเวลาที่ถกู ต้ อง และมีทศั นคติ*ที่ถกู ต้ อง (ดูกิจการ 2:1) ไม่มีบคุ คลใดที่จะหยุดการเทของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์นี ้ได้ และไม่มีใครที่จะเริ่ มได้ เช่นกัน สิง่ สําคัญที่เหล่าสาวกต้ องทําคือ จะต้ องอยูท่ ี่นนั่
สองสิง่ ที่เกิดขึ ้นในวันนันที
้ ่ไม่เคยเกิดขึ ้นอีกเลยในพระคัมภีร์ (กิจการ 2:2-3) คือ
1. เสียงเหมือนพายุกล้ า
2. มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ ้นปรากฏ
อีกสองสิง่ ที่เกิดขึ ้นซึง่ จะเกิดขึ ้นอีก (กิจการ 2:4, 7, 12-13) คือ
1. การพูดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู
้ ่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย
2. ความแปลกประหลาดใจของผู้ที่ได้ เห็น และมีการตอบสนองทังที

*

ทัศนคติ (ทรรศนะ) หมายถึง แนวความคิดเห็น ทั ้งนี ้ ยังรวมถึง ท่าทาง พฤติกรรม และการแสดงออกของอารมณ์ อีกด้ วย
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เปโตรเทศนาเป็ นครัง้ แรกหลังจากประสบการณ์นี ้ในวันเพ็นเทคอสต์ เมื่อกล่าวปิ ดข้ อความของเขา เปโตรประกาศเรื่ องพระสัญญาแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ผู้ที่ได้ ยินคําเทศนาของเขา ถาม
ว่า “พี่น้องเอ๋ย เราจะทําอย่างไรดี” (กิจการ 2:37) เขาตอบว่า
“จงกลับใจใหม่ และรับบัพติ ศมาในพระนามแห่งพระเยซคริ
ู สต์สิ้นทุกคน เพือ่ พระเจ้าจะทรงยกความผิ ดบาปของท่านเสี ย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ด้วยว่าพระ
สัญญานัน้ ตกแก่ท่านทัง้ หลายกับลกหลานของท่
านด้วย และแก่คนทัง้ หลายทีอ่ ยู่ไกล คือทุกคนที อ่ งค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรี ยกมาเฝ้ าพระองค์” (กิจการ 2:38-39)
ู
พระสัญญานี ้ตกแก่พวกเราทุกคนด้ วย
คําตอบของเปโตรก่อรากฐานแห่งความเชื่อที่ให้ เรามีสทิ ธิ์ในการได้ รับ เปาโลได้ ยืนยันไว้ ในเอเฟซัส 2:13 ว่าชาวต่างชาติซงึ่ เมื่อก่อนอยูไ่ กลได้ เข้ ามาใกล้ โดยพระโลหิตของพระคริ สต์ เปโตรได้
ประกาศว่าพระสัญญานันทรงประทานแก่
้
“ทุกคนที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระเจ้ าของเราทรงเรี ยกมาเฝ้าพระองค์” (กิจการ 2:39) ซึง่ แน่นอนว่ารวมถึงพวกเราแต่ละคนด้ วย คุณสมบัติเดียวที่ทําให้ เรา
ได้ รับพระสัญญานี ้ คือ ความเชื่อมัน่ ในใจของเราเองว่า พระเจ้ ากําลังพยายามช่วยเหลือเราให้ เปลี่ยนแปลง (อาจจะโดยการตรัสกับเรา อนุญาตให้ ปัญหาเกิดขึ ้นในชีวิตเรา ฯลฯ) พระองค์กําลังเรี ยก
เรามาหาพระองค์ หากพระองค์ทรงทําเช่นนันแล้
้ ว พระสัญญานี ้ก็เป็ นของเรา ขอให้ เราในเชื่อพระสัญญา

หลังจากเพ็นเทคอสต์
ในหนังสือกิจการ มีเหตุการณ์ห้าเหตุการณ์ที่บรรยายเกี่ยวกับการที่ผ้ ทู ี่เชื่อได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (ดูกิจการ 2:1-12; 8:16-17; 9:17; 10:44-48; 19:1-6) เราจะต้ องไม่เข้ าใจผิดเพราะผู้ที่
้
่เกี่ยวกับความรอดในแต่ละโอกาส ไม่ได้
กล่าวว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับความรอดเหตุการณ์อื่นๆ ในหนังสือกิจการไม่มีการรับพระวิญญาณรวมอยูด่ ้ วย เพียงเพราะไม่มีการกล่าวถึงปั จจัยสําคัญทังหมดที
้ ได้ เกิดขึ ้น
หมายความว่า ปั จจัยเหล่านันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้น คงจะเป็ นการโง่เขลาและขัดกับพระคัมภีร์ถ้าจะยืนยันว่า เมื่อไม่มีการกล่าวถึง แสดงว่า ปั จจัยเหล่านันไม่
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของเปาโล มีการกล่าวถึงประสบการณ์แห่งความรอดของเปาโลถึงสามครัง้ ด้ วยกันในหนังสือกิจการ ในครัง้ หนึ่งไม่ได้ กล่าวถึงการบัพติศมาด้ วยนํ ้า แต่อีกสองครัง้ ได
กล่าวว่าเขาได้ รับบัพติศมา เช่นเดียวกัน มีสามครัง้ บันทึกไว้ เกี่ยวกับชาวต่างชาติกลุม่ แรกๆ ที่เข้ าสูค่ ริ สตจักร ครัง้ หนึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้ รับบัพติศมา อีกสองครัง้ ไม่ได้ กล่าวไว้ เป็ นการไม่ถกู ต้ องหาก
จะสรุ ปเอาว่า เพราะไม่มีการกล่าวถึงการบัพติศมาในทุกครัง้ แปลว่าไม่มีการบัพติศมาเกิดขึ ้น หรื อจะว่าเพราะไม่มีการกล่าวถึงปั จจัยอื่นๆ เช่น ความเชื่อ การกลับใจใหม่ และการรับพระวิญญาณ
้
่อที่จะเป็ นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระเจ้ า
บริสทุ ธิ์ในทุกโอกาส หมายความว่าสิง่ เหล่านี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้น ประสบการณ์แห่งความรอดทุกประสบการณ์จะต้ องมีปัจจัยทังหมดเพื
เราจะต้ องไม่เข้ าใจผิดเพราะผู้ที่พยายามทําให้ บนั ทึกในกิจการขาดความน่าเชื่อถือไป เพราะกิจการเป็ นหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์แห่งความรอดของคริสตจักรในยุคแรก หากไม่มีหนังสือ
กิจการแล้ ว เราจะไม่มีสงิ่ ต่างๆ ต่อไปนี ้
• บันทึกเกี่ยวกับการเทของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
• บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มต้ นของคริสตจักร
• บันทึกเกี่ยวกับประสบการณ์แห่งความรอดของเปาโล
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• บันทึกเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ได้ รับความรอด
• บันทึกเกี่ยวกับการขยายคริสตจักรออกไปในโลก
หากไม่มีบนั ทึกในกิจการแล้ ว เราจะเป็ นชุมชนที่หลงทาง ไม่สามารถตัดสินได้ วา่ เราอยูท่ ี่ไหนในทางของพระเจ้ า ถ้ าจะมีวิธีและข้ อกําหนดอื่นๆ สําหรับความรอดในหนังสือกิจการ พระเจ้ าก็คงจะ
มี ค ว า ม ผิ ด เ นื่
อ ง จ า ก ก า ร เ ห็ น แ ก่ ห น้
า
เ มื่ อ
เปโตรพูดกับครอบครัวของโครเนลิอสั เขาประกาศว่าพระเจ้ าไม่ทรงเลือกหน้ าผู้ใด (ดูกิจการ 2:38; 3:19; 4:4; 5:14; 8:12, 16; 10:34; 19:5; 26:20) หากต้ องการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้ อนี ้เพิ่มเติม ให้ ดู
Salvation in the Book of Acts (ความรอดในหนังสือกิ จการ) โดยเฟรด คินซี่ หน้ า 88
____________________
“พระเจ้ าผ้ ูทรงทราบจิตใจมนุษย์ ได้ ทรงรั บรองคนต่ างชาติ และทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่ เขาเหมือนได้ ทรงประทานแก่ พวกเรา” (กิจการ 15:8)
____________________
เราควรจดจําข้ อพระคัมภีร์อีกสองข้ อในหนังสือกิจการที่พิสจู น์ว่าของประทานในการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มาจากพระเจ้ า และพระองค์ทรงคาดหวังให้ ผ้ ทู ี่เชื่อทุกคนได้ รับพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ ได้ แก่ กิจการ 5:32 กล่าวว่า “เราทังหลายจึ
้
งเป็ นพยานถึงเรื่ องเหล่านี ้ และพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ซึง่ พระเจ้ าได้ ทรงประทานให้ ทกุ คนที่เชื่อฟั งพระองค์นนั ้ ก็เป็ นพยานด้ วย” และกิจการ 15:18
กล่าวว่า “พระเจ้ าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ ทรงรับรองคนต่างชาติ และทรงประทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แก่เขาเหมือนได้ ทรงประทานแก่พวกเรา”
หนังสือนัน้ มีชื่อว่ากิจการ เพราะเป็ นหนังสือที่บันทึกกิจการของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในและผ่านทางผู้ที่พระเจ้ าทรงใช้ เป็ นภาชนะของพระองค์ หนังสือกิจการประกาศว่า การรับพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์เป็ นประสบการณ์ที่แน่นอน สามารถรู้ได้ และมาจากพระเจ้ า ดังนัน้ คนๆ หนึง่ จึงสามารถตอบได้ อย่างแน่นอนว่า ได้ หรื อไม่ได้ เหมือนเมื่อเปาโลได้ ถามคําถามแก่ชาวเอเฟซัสว่า “เมื่อ
ท่านทังหลายเชื
้
่อนัน้ ท่านได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์หรื อเปล่า” (กิจการ 19:2)
____________________
“เมื่อท่านทังหลายเชื
้
่อนัน้ ท่านได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์หรื อเปล่า” (กิจการ 19:2)
____________________

จดหมายฉบับต่ างๆ
เหมือนเช่นในหนังสือพระกิตติคณ
ุ และกิจการ มีการอ้ างอิงถึงการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์หลายครัง้ ในจดหมายฉบับต่างๆ เริ่ มจากโรม 8 เราจะเห็นว่ามีข้อพระคัมภีร์หลายข้ อที่สอนให้ เรา
รู้จกั และมีประสบการณ์ในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณ มีการกล่าวถึงหรื อพาดพิงถึงพระวิญญาณถึงสิบแปดครัง้ ในบทนี ้ โรม 8:16 กล่าวว่าพระวิญญาณจะเป็ นพยานว่าเราเป็ นบุตรของพระเจ้ า
อาจจะมีคนถามขึ ้นว่า “พระวิญญาณจะเป็ นพยานได้ อย่างไร” เราจะพบคําตอบเมื่อได้ ศกึ ษาข้ อความที่บรรยายเกี่ยวกับหมายสําคัญที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการเทพระวิญญาณลงมาแก่คริ สตจักรในยุคแรก
(ดูกิจการ 2:4; 5:32; 10:46; 15:8; 19:6)
้ ใช่แค่ความรู้สกึ แม้ ว่าความรู้ สกึ อาจจะเป็ น
ถ้ าพระวิญญาณเป็ นพยาน พระวิญญาณจะต้ องมีวิธีในกล่าวออกมา ซึง่ กิจการ 2:4 แสดงให้ เห็นว่าคือ การพูดภาษาต่างๆ การเป็ นพยานนันไม่
ส่วนหนึง่ ของการเป็ นพยานก็ตาม
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____________________
“ท่ านได้ รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตหิ รื อ หรื อได้ รับโดยการฟั งด้ วยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:2)
____________________
จดหมายของเปาโลถึงชาวเมืองโครินธ์มีการอ้ างอิงถึงการดําเนินการของพระวิญญาณไว้ มากมาย แม้ วา่ จะไม่ได้ บรรยายเหตุการณ์จริงเกี่ยวกับประสบการณ์แห่งความรอด แต่ก็ได้ อ้างไปถึง
ประสบการณ์แห่งความรอดนันๆ
้ (ดู 1โครินธ์ 3:16; 6:11; 19; 12:13; 2โครินธ์ 1:22; 3:3; 5:5)
ในกาลาเทีย 3:2 เปาโลถามคําถามที่สําคัญคําถามหนึ่ง เห็นได้ ชดั ว่า เปาโลทราบว่าชาวกาลาเทียมีความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการของพระวิญญาณภายในพวกเขา เขาจึงถามว่า “ข้ าพเจ้ า
ใคร่ร้ ูข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้ รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรื อ หรื อได้ รับโดยการฟั งด้ วยความเชื่อ”
คําตอบนันชั
้ ดเจน พวกเขารู้วา่ ได้ รับเมื่อไร และได้ รับอย่างไร
ในบทเดียวกันนัน้ เปาโลได้ เชื่อมโยงการอวยพรของอับราฮัมเข้ ากับพระสัญญาของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 3:14)
มีการพาดพึงถึงการรับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์อีกมากมายในจดหมายฉบับอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น
• “และในพระองค์นนั ้ ท่านก็กําลังจะถูกก่อขึ ้นให้ เป็ นที่สถิตของพระเจ้ าในฝ่ ายพระวิญญาณด้ วย...และอย่าเมาเหล้ าองุ่นซึง่ จะทําให้ เสียคน แต่จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 2:22;
5:18)
• “พระองค์ได้ ทรงช่วยเราให้ รอด มิใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุ ณาชําระให้ เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้ างเราขึ ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
พระองค์นนได้
ั ้ ทรงประทานแก่เราทังหลายอย่
้
างบริบรู ณ์โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” (ทิตสั 3:5-6)
• “ทังนี
้ ้พระเจ้ าก็ทรงเป็ นพยานด้ วย โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซงึ่ ทรงประทานตามนํ ้าพระทัยขอ
พระองค์...เพราะว่าคนเหล่านันที
้ ่ได้ รับความสว่างมาครัง้ หนึ่งแล้ ว และได้ ร้ ู รสของประทานจากสวรรค์ ได้ มีสว่ นในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และได้ ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้ า และฤทธิ์เดช
้ ชิมแล้ วหลงไป ก็เหลือวิสยั ที่จะนําเขามาสู่การกลับใจอีกได้ เพราะตัวเขาเองได้ ตรึ งพระบุตรของพระเจ้ าเสียแล้ ว และทําให้ พระองค์ทรงรับการดูหมิ่นเยาะเย้ ย”
แห่งยุคที่จะถึงนัน้ ถ้ าเขาเหล่านันได้
(ฮีบรู 2:4; 6:4-6)
____________________
“และพระวิญญาณทรงเป็ นพยาน เพราะพระวิญญาณทรงเป็ นความจริง” (1ยอห์ น 5:6)
____________________
• “และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนัน้ เหตุฉะนี ้เราจึงรู้ ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราคือ โดยพระวิญญาณ ซึ่งพระองค์ทรง
โปรดประทานแก่เรา...ดังนี ้แหละเราทังหลายจึ
้
งรู้วา่ เราอยูใ่ นพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นเรา เพราะพระองค์ได้ ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เรา...นี่แหละคือผู้ที่ได้ มาโดย
นํ ้าและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยนํ ้าสิง่ เดียว แต่ด้วยนํ ้าและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็ นพยาน เพราะพระวิญญาณทรงเป็ นความจริง” (1ยอห์น 3:24; 4:13; 5:6)
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ข้ อความเหล่านี ้ควรจะเพียงพอแล้ วที่จะทําให้ คนๆ หนึง่ เชื่อว่า การรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นการดําเนินการของพระเจ้ า และเป็ นสิ่งปกติสําหรับผู้ที่เชื่อ เป็ นการถูกต้ องและปลอดภัยที่จะ
ถือเอาจากจดหมายฉบับต่างๆ ว่า ผู้ที่เชื่อทุกคนในคริสตจักรยุคแรกได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
แล้ วคนๆ หนึง่ ยังจะต้ องการอะไรอีก เพื่อที่จะเชื่อว่าการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มีอํานาจที่พระเจ้ าทรงมอบให้ ไว้ ตามพระคัมภีร์อย่างเพียงพอ การปฏิเสธหรื อละเลยข้ อพระคัมภีร์ ซึง่ รับรอง
เรื่ องการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นนั ้ เป็ นการไร้ สาระ
หนังสือ Salvation in the Book of Acts (ความรอดในหนังสือกิ จการ) ระบุรายการอ้ างอิงสามสิบสามข้ อเกี่ยวกับประสบการณ์นี ้ในพระคัมภีร์ใหม่ (หน้ า 98-100)
้ องถามตัวเองว่าทําไม
ถ้ าคนๆ หนึง่ ยังไม่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์โดยมีพยานตามพระคัมภีร์โดยการพูดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู คนๆ นันจะต้
อุปสรรคขัดขวางที่สําคัญมีเพียงสองประการเท่านัน้ ได้ แก่ ความผิ ดบาป และ ความไม่เชื ่อ ซึง่ เราจะกล่าวถึงต่อไปในสองบทถัดไป หากท่านมีความจริ งใจและหิวกระหาย เตรี ยมตัวไว้ ให้
พร้ อม ท่านจะเป็ นผู้ได้ รับในเร็ววัน
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บทที่สอง
อุปสรรคแห่ งความผิดบาป
ในท้ ายที่สดุ แล้ ว มีเพียงสิ่งเดียวที่อาจขัดขวางไม่ให้ บุคคลรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ได้ และสิ่งนันคื
้ อ ความผิดบาป แม้ ว่าความไม่เชื่อจะขัดขวางได้ เช่นกัน แต่จริ งๆ แล้ ว ความไม่เชื่อก็คือ
ความผิดบาป
้
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ เขียนว่า “ความผิดบาปต่างๆ” เพราะหากเขียนว่าความผิดบาปต่างๆ (พหูพจน์) แล้ ว ก็มีแนวโน้ มว่าจะมีการคิดขึ ้นมาว่า จะโทษความผิดบาปอย่างไหนดี ความผิดบาปนันมี
หลายอย่าง และเป็ นไปไม่ได้ ที่จะระบุไว้ ทงหมด
ั้
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาไม่ได้ อยู่ที่การกระทําความผิดบาปบางอย่างเท่านัน้ แต่อยู่ที่สภาพความบาป นัน่ คือ บุคคลมีชีวิตอยู่ในความผิดบาป ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดการแสดงออกที่หลากหลาย ธรรมชาติของความบาปเป็ นปั ญหาพื ้นฐานที่พวกเราแต่ละคนจะต้ องจัดการในชีวิตของเรา
ความผิดบาปเริ่ มขึ ้นในสวนเอเดนเมื่ออาดัมและเอวากินผลไม้ ต้องห้ าม การกินนันเป็
้ นเพียงผลลัพธ์ ไม่ใช่สาเหตุ ไม่ว่าธรรมชาติของความผิดบาปจะเป็ นเช่นไร การลงมือทําความผิดบาป
เป็ นผลของสิง่ ที่อยูล่ กึ ลงไปกว่านัน้ แล้ วสาเหตุที่อยูล่ กึ ไปกว่านันคื
้ ออะไร
้ อ ความไม่เชื่อฟั งและความไม่เชื่อ จริ งๆ แล้ ว รากของความไม่เชื่อฟั งก็คือความไม่เชื่อนัน่ เอง อาดัม
สาเหตุนนสรุ
ั ้ ปออกมาได้ เป็ นสองสิ่ง และท้ ายสุดก็สรุ ปออกมาเป็ นสิ่งเดียว สองสิ่งนันคื
และเอวาไม่เชื่อว่าพระเจ้ าทรงหมายความตามที่พระองค์ตรัส แม้ วา่ ซาตานจะเป็ นผู้ชกั จูง แต่ความไม่เชื่อของเขาทําให้ เขาไม่เชื่อฟั งคําสัง่ ของพระเจ้ า และกระทําการที่ละเมิด
____________________
“เว้ นแต่ ต้นไม้ แห่ งความสํานึกในความดีและความชั่ว ผลของต้ นไม้ นัน้ อย่ ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ าขืนกิน เจ้ าจะต้ องตายแน่ ” (ปฐมกาล 2:17)
____________________
พระเจ้ าทรงตังกฎไว้
้
ข้อหนึง่ และจากนันตรั
้ สถึงผลลัพธ์หากไม่ปฏิบตั ิตาม เป็ นกฎห้ามไม่ให้ทํา “พระเจ้ าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นนว่
ั ้ า บรรดาผลไม้ ทกุ อย่างในสวนนี ้ เจ้ ากินได้ ทงหมด
ั้
เว้ นแต่
ต้ นไม้ แห่งความสํานึกในความดีและความชัว่ ผลของต้ นไม้ นนอย่
ั ้ ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ าขืนกิน เจ้ าจะต้ องตายแน่” (ปฐมกาล 2:16-17)
คําสัง่ นี ้ค่อนข้ างง่าย แต่ซาตานมีวิธีในการปิ ดตาของอาดัมและเอวาต่อสิ่งที่ทําได้ และให้ ไปสนใจสิ่งที่ทําไม่ได้ แทน สวนที่สวยงาม เต็มไปด้ วยผลไม้ ที่หวานฉํ่าอยูต่ อ่ หน้ าพวกเขา สวรรค์แห่
สิง่ ที่ดีมากมาย แต่ซาตานเรี ยกให้ เขาสนใจสิง่ ที่พระเจ้ าตรัสห้ ามไม่ให้ ทํา
ความไม่เชื่อฟั งของพวกเขาทําให้ เกิดความผิดบาปขึ ้นในมวลมนุษย์ และการกระทําเนื่องจากความไม่เชื่อฟั งนันเป็
้ นลักษณะของธรรมชาติมนุษย์ในทุกวันนี ้ พวกเราทุกคนมีความสงสัยและ
ไม่เชื่อ ด้ วยธรรมชาติแห่งความบาปที่อยู่ในเรา จึงเป็ นการยากที่เราจะเชื่อพระเจ้ าตามพระวจนะของพระองค์ แม้ วา่ จะมีตวั อย่างมากมายในพระคัมภีร์ที่แสดงให้ เห็นว่าเราไม่ควรต่อสู้กบั ความบาป
เราก็ยงั ต้ องต่อสู้กบั ปั ญหานี ้อยู่
เมื่อเรามาหาพระเจ้ า ส่วนใหญ่แล้ ว “ความผิดบาปต่างๆ” เป็ นตัวควบคุมในการเข้ าหาของเรา เราขอให้ พระเจ้ าทรงให้ อภัยเรา และเมื่อเรากลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระ
เยซูคริ สต์ ความผิดบาปก็จะได้ ยกเสีย ได้ จ่ายค่าจ้ างไปแล้ ว โดยนําไปไว้ ในบัญชีของพระเยซูคริ สต์ เหมือนเวลาที่เขียนเช็คเพื่อจ่ายหนี ้ เมื่อคนๆ หนึ่งเขียนชื่อของตัวเองไว้ ที่เส้ นขวามือด้ านล่างแล้ ว

14

คนๆ นัน้ ก็ให้ จํานวนเงินในเช็คโอนไปไว้ ในบัญชีของผู้รับ เมื่อเราได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริ สต์ โดยการกระทําด้ วยความเชื่ออย่างเชื่อฟั งนัน้ เราจึงได้ ให้ ความผิดบาปของเราไปอยู่ใน
บัญชีของพระองค์ บัญชีที่พระองค์ได้ จ่ายไปแล้ วเมื่อสองพันปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่เรายังไม่ได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริ สต์ ความผิดบาปก็ยงั ไม่ได้ โอนไปในบัญชีของพระองค์
เหมือนเวลาที่หนี ้จะยังไม่ได้ จ่ายไปหากไม่มีการเซ็นชื่อที่เช็คนัน้
ดังนัน้ การกลับใจใหม่ และการบัพติศมาด้ วยนํ ้าจึงลบล้ างความผิดบาปต่างๆ ของเรา (พหูพจน์) “ความผิดบาปต่างๆ” หมายถึง การละเมิดกฎของพระเจ้ าที่เราได้ กระทําไปด้ วยตัวเราเอง
แล้ วสาเหตุของความผิดบาปเหล่านันยั
้ งคงอยู่หรื อไม่ สาเหตุยงั คงอาจสร้ างสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เราอาจไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําผิดอีกได้ หรื อไม่ ความผิดบาปอื่นๆ จะทับถมกันขึ ้นอีกแม้ ว่า
ความผิดบาปเก่าๆ จะได้ รับการให้ อภัยและยกไปแล้ วได้ หรื อไม่

โรม 6 และ 7
คําถามเหล่านี ้นําเราไปสูห่ วั ใจของคําสอนของเปาโลที่ให้ แก่ชาวกรุงโรม มนุษย์เก่ารวมทังมลทิ
้ นและความโสโครกทังหมดของเขาถู
้
กฝั งไว้ ด้วยการบัพติศมาเข้ าในการตายของพระเยซูคริ สต์
วิธีนี ้เท่านันทํ
้ าให้ เราสามารถมีส่วนในการวายพระชนม์ของพระองค์ และอยู่ “ในพระองค์” ได้ ข้ อความส่วนที่เหลือในโรม 6 และ 7 ไม่ได้ กล่าวถึงความผิดบาปแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั
กล่าวถึงสาเหตุของความผิดบาปเหล่านันอี
้ กด้ วย ความไม่เชื่อที่ติดตัวเรามานันเองที
้
่ก่อให้ เกิดความไม่เชื่อฟั งและเกิดเป็ นความผิดบาปต่างๆ ขึ ้น เราต้ องต่อสู้ ทําลายและเอาชนะธรรมชาติพื ้นฐาน
แห่งความผิดบาปนี ้ให้ ได้ ไม่เพียงแต่โดยหลักการหรื อการกระทําเท่านัน้ แต่ด้วยชีวิตใหม่ในพระวิญญาณ
บุคคลหนึง่ ไม่ต้องเข้ าใจความจริ งทุกอย่างในโรม 6 และ 7 จึงจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ สิ่งที่เกิดขึ ้นกับคนส่วนใหญ่คือ พระวิญญาณทรงสัมผัส จึงก่อให้ เกิดทัศนคติขึ ้นภายในบุคคล
ซึง่ จะช่วยให้ เขายอมจํานนต่อพระเจ้ า ผู้ที่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก่อนที่จะเข้ าใจโรม 6 และ 7 สามารถเป็ นพยานถึงความจริ งนี ้ได้ สําหรับผู้ที่ยงั ไม่ได้ รับ การเข้ าใจข้ อพระคัมภีร์ดงั กล่าวจะช่วยให้
พวกเขาเชื่อ
ถ้ าท่านยังไม่ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ บางทีทา่ นไม่ทราบว่าทําไม ท่านสงสัย อธิษฐาน ร้ องไห้ แสวงหาพระเจ้ า ท่านสงสัยว่า “ทําไมเราไม่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” ขอบคุณพระเจ้ าที่มี
ความสงสัยนัน้ ผีมารจะบอกกับท่านว่า พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ใช่สําหรับท่าน หรื อท่านได้ ทําความผิดบาปที่ไม่อาจให้ อภัยได้ เมื่อเพื่อนของข้ าพเจ้ าและตัวข้ าพเจ้ าแสวงหาพระเจ้ า ซาตานเกือบจะ
ทําให้ เธอเชื่อว่าเธอได้ ทําความผิดบาปที่ไม่อาจให้ อภัยได้ ความสงสัยดังกล่าวมีผลที่ก่อให้ เกิดความท้ อถอย และทําให้ หลายๆ คนล้ มเลิกไปเพราะหมดหวัง แต่ข้อความในพระคัมภีร์ที่เราได้ ศกึ ษาไป
ในบทที่หนึง่ ควรจะทําให้ ทา่ นเชื่อได้ วา่ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์นนมี
ั ้ สําหรับท่าน นัน่ คือสิง่ ที่เปโตรเทศนาในวันเพ็นเทคอสต์ พระเจ้ าทรงแสดงให้ เห็นว่าของประทานนี ้มีให้ สําหรับทุกคนที่เชื่อ โดยทรงบัพ
ติศมาชาวสะมาเรี ยและชาวต่างชาติด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ดังนัน้ ประสบการณ์นี ้จึงมีให้ สําหรับท่าน (ดูกิจการ 8:12-17; 10:34-48)

ปั ญหาของเราคืออะไร
ความไม่เชื่อที่ดื ้อดึง ซึง่ เกิดมาพร้ อมกับเรา ดูเหมือนจะโผล่ขึ ้นมาในเวลาที่ไม่ควรเสมอ ด้ วยเหตุผลนี ้เอง เมื่ออัครทูตเปาโลคํานึงถึงการต่อสู้ในอดีตของตน จึงกล่าวขึ ้นว่า “โอย ข้ าพเจ้ าเป็ น
คนน่าสมเพชอะไรเช่นนี ้ ใครจะช่วยข้ าพเจ้ าให้ พ้นจากร่างกายนี ้ซึง่ เป็ นของความตายได้ ” (โรม 7:24)
____________________
“โอย ข้ าพเจ้ าเป็ นคนน่ าสมเพชอะไรเช่ นนี ้ ใครจะช่ วยข้ าพเจ้ าให้ พ้นจากร่ างกายนีซ้ ่ งึ เป็ นของความตายได้ ” (โรม 7:24)
____________________
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เป็ นการน่าอัศจรรย์ยิ่งเมื่อพระเยซูทรงให้ เซาโล (เปาโล) ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และด้ วยพระวิญญาณแห่งชีวิต พระองค์ได้ ทรงเป็ นเจ้ าแห่งชีวิตของเขา เปาโลไม่สามารถทํา
เช่นนันได้
้ ด้วยตัวเอง เมื่ออานาเนียวางมือบนเปาโล เขาได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และกลับมองเห็นอีกครัง้ เขาได้ ออกจากความมืดสู่ความสว่าง จากความไม่เชื่อสู่ความเชื่อ และจากความตายสู่
ชีวิต บัดนี ้ เขาสามารถเห็นผ่านทางวิญญาณ ไม่ใช่เพียงแค่ตาทางธรรมชาติที่เห็นแสงสว่างในเวลากลางวัน แต่ด้วยการมองเห็นทางฝ่ ายวิญญาณที่สว่างขึ ้นเพื่อเข้ าใจในสิ่งสารพัดของพระเจ้ า เขา
ั้
าในทันที แต่ความเข้ าใจเกิดขึ ้นภายหลังเมื่อทรง
มิได้ ไม่เชื่อฟั งนิมิตแห่งสวรรค์อีกต่อไป แต่ยอมจํานนในทันที (ดูกิจการ 22:12-16; 26:19) เขาไม่ได้ เข้ าใจแผนการและพระประสงค์ทงหมดของพระเจ้
สําแดงให้ ทราบระหว่างที่เขาพักอยูใ่ นอาระเบียเป็ นเวลาสามปี แต่ในทันที เขารักผู้ที่ครัง้ หนึง่ เขาเคยเกลียดชังและได้ เริ่มบอกคนอื่นๆ เกี่ยวกับพระองค์ บอกถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้นเมื่อเขาพบกับพระคริสต์
บางทียิ่งเรามีความรู้ในธรรมเนียมเดิมน้ อยเพียงใด เรายิ่งยอมจํานนต่อพระเจ้ าได้ ง่ายยิ่งขึ ้นเท่านัน้ บ่อยครัง้ ธรรมเนียมหรื อคําสอนเดิมของคนๆ หนึ่งดูเหมือนจะเป็ นอุปสรรคที่เกือบจะข้ าม
ไปไม่ได้ การที่จะเชื่อได้ อาจเป็ นสิ่งที่ยากมาก คนๆ หนึ่งต้ องการทําสิ่งที่ถกู ต้ อง พยายามทําสิ่งที่ถกู ต้ อง ต่อสู้เพื่อทําสิ่งที่ถกู ต้ อง แต่ธรรมเนียมที่ไม่รวมเอาประสบการณ์การรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
เข้ าไปด้ วย กลับกลายเป็ นอุปสรรค การเชื่อดูเหมือนเป็ นสิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ สําหรับผู้ที่ต้องกระโดดข้ ามอุปสรรคด้ านธรรมเนียม เขามักจะต้ องแก้ ไขสิง่ ต่างๆ มากมายกว่าที่จะก้ าวหน้ าไปได้ การต่อสู้อาจ
้
นความผิดบาป แล้ วเราจะทําอย่างไรดี
เป็ นสิง่ ที่เจ็บปวดได้ แม้ วา่ ส่วนใหญ่แล้ ว เราไม่ได้ คํานึงถึงเช่นนี ้ แต่ความไม่เชื่อของเราเป็ นอุปสรรคขัดขวาง และความไม่เชื่อทังหมดเป็
____________________
“ข้ าพเจ้ าเชื่อ ที่ข้าพเจ้ ายังขาดความเชื่อนัน้ ขอโปรดช่ วยให้ เชื่อเถิด” (มาระโก 9:24)
____________________

ขอโปรดช่ วยให้ เชื่อเถิด
พระเยซูพบกับชายคนหนึง่ ที่กล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าเชื่อ ที่ข้าพเจ้ ายังขาดความเชื่อนัน้ ขอโปรดช่วยให้ เชื่อเถิด” (มาระโก 9:24) นัน่ เป็ นการอธิษฐานที่ดีถ้ามีความจริ งใจจริ งๆ แต่จะต้ องไม่ใช่เรื่ อง
ที่เรามีความผิดบาปบางอย่าง เพราะถ้ าเป็ นอย่างนันแล้
้ ว เราควรจะกลับใจใหม่จากความบาปเหล่านัน้ และเราจะกลับใจใหม่อย่างแท้ จริ งเมื่อเราร้ องออกมาเหมือนคนเก็บภาษี ว่า “ข้ าแต่พระเจ้ า ขอ
ทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผ้ เู ป็ นคนบาปเถิด” (ลูกา 18:13)
การร้ องนี ้ทําให้ เราตระหนักว่า ความเมตตาเป็ นความหวังเดียวของเรา พระเจ้ าทรงแสดงพระเมตตาของพระองค์ให้ เราเห็นอย่างชัดเจนที่ไม้ กางเขน ทําไมผู้ที่ไม่ควรตายมาตายเพื่อผู้ที่
สมควรจะตาย พระคุณและพระเมตตาเท่านันทํ
้ าให้ พระองค์มาแทนที่เรา
____________________
“เพราะว่ าผ้ ูท่ ตี ายแล้ วก็พ้นจากบาป” (โรม 6:7)
____________________
ใจความสําคัญของโรม 6 และ 7 คือ เราต้ องยอมจํานนอวัยวะของเราต่อพระเจ้ า (โรม 6:13) เหมือนเช่นครัง้ หนึ่งเรายอมจํานนอวัยวะของเราต่อความผิดบาป ตอนนี ้ เราจะต้ องยอมจํานน
อวัยวะของเราต่อพระเจ้ า เหตุผลที่พระเจ้ าสามารถใช้ เปาโลได้ คือ เขายอมจํานนตนเองต่อวิถีทางที่ตงใจไว้
ั้
อย่างแรงกล้ า ดังนันเมื
้ ่อเขารับใช้ ซาตาน แม้ ว่าเขาคิดไปว่าได้ รับใช้ พระเจ้ า เขาก็รับใช้
อย่างแท้ จริ ง เมื่อเขาหันมาหาพระเจ้ า เขาก็รับใช้ พระองค์อย่างแท้ จริ งเช่นกัน เปาโลแนะว่า ด้ วยความมุ่งมัน่ เดียวกันกับเมื่อครัง้ หนึ่งเรายอมจํานนตัวเองต่อพลังแห่งความบาป ตอนนี ้ เราควรยอม
จํานนตนเองต่อพระเจ้ า (โรม 6:19) นี่เป็ นเคล็ดลับที่จะได้ พบพระเจ้ าในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
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เราได้ รับทางออกของปั ญหาเรื่ องความผิดบาปต่างๆ โดยการตายต่อธรรมบัญญัติผา่ นทางการวายพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เมื่อเราได้ รับบัพติศมาเข้ าสูพ่ ระคริ สต์ เราได้ รับบัพติศมาเข้ าสู่
การตายของพระองค์ ด้ วยเหตุนนั ้ เราจึงมีสว่ นในการตายและการฝั งของพระองค์ เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าผู้ที่ตายแล้ วก็พ้นจากบาป” (โรม 6:7)
ความผิดบาปเป็ นการละเมิดธรรมบัญญัติ แต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติ ที่นนั่ ก็ไม่มีการละเมิดธรรมบัญญัติ (โรม 4:15) เพราะเราได้ เข้ าส่วนกับพระคริ สต์ในการตายของพระองค์ด้วยการบัพติศ
มา เราจึงไม่มีความบาปอีกต่อไป เนื่องจากที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติ ที่นนั่ ก็ไม่มีความผิดบาป (โรม 4:15) นัน่ คือความหมายของ ความชอบธรรม เราบริ สทุ ธิ์ในศาลแห่งสวรรค์ และยืนอยู่อย่างชอบธรรม
เหมือนกับว่าเราไม่เคยทําความบาปมาก่อน แต่เปาโลได้ กล่าวว่า เมื่อเขาตังใจจะกระทํ
้
าความดี ความชัว่ ก็พร้ อมที่จะผุดขึ ้น (โรม 7:21) ท้ ายที่สดุ เขาได้ สารภาพว่า “ความผิดบาป” ซึง่ คือ ความไม่
เชื่อซึง่ เป็ นแหล่งของการกระทําความบาปทังปวงนั
้
น่ เอง ก่อให้ เกิดปั ญหานี ้ (โรม 7:23) ในโรม 7:24 “ร่างกายนี ้ซึง่ เป็ นของความตาย” คือความไม่เชื่อที่เป็ นพื ้นฐานของธรรมชาติของเรา แต่ขอบคุณ
พระเจ้ า ทุกสิง่ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราได้ เป็ นผู้มีสว่ นในธรรมชาติของพระองค์ผา่ นทางพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ (ดูโรม 7:25; 2เปโตร 1:4)
____________________
“เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัตสิ ่ ังไว้ จะได้ สาํ เร็จในตัวเราทัง้ หลาย ผ้ ูไม่ ดาํ เนินตามฝ่ ายเนือ้ หนัง แต่ ตามฝ่ ายพระวิญญาณ” (โรม 8:4)
____________________
โรม 6:1-6 เป็ นคํากล่าวที่เป็ นจริ ง และส่วนที่เหลือของบทนันและบทที
้
่ 7 ทังหมดอธิ
้
บายคํากล่าวนัน้ ในโรมบทที่ 6 และ 7 เปาโลไม่ได้ อ้างถึง “ความผิดบาปต่างๆ” (พหูพจน์) เหมือนเช่นใน
กิจการ 2:38 ในโรม เขาเขียนเกี่ยวกับหลักความบาป หลักการที่จบั กุมเราไว้ ซึง่ ได้ มาจากบรรพบุรุษของเราและเป็ นพลังที่ต้องถูกทําลายลงผ่านทางการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระคริ สต์ เมื่อชีวิตที่ฟืน้
ขึ ้นใหม่ของพระองค์กลายเป็ นของเรา โดยการที่เราได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เราจะได้ รับการปลดปล่อยจากธรรมชาติเดิมแห่งความไม่เชื่อ อันเป็ นสิ่งที่ทําให้ เราไม่เชื่อฟั ง และถ้ าเราเลิกเดินในพระ
วิญญาณ มันก็จะกลับมามีอํานาจใหม่ ซึง่ จะทําให้ เราอยูใ่ นทางเนื ้อหนัง และต้ องตายทางฝ่ ายวิญญาณ (โรม 8:4-6)
มนุษย์เก่าหรื อธรรมชาติแห่งความผิดบาปโน้ มเอียงไปสูค่ วามไม่เชื่อ ซึง่ ก่อให้ เกิดความไม่เชื่อฟั งและขัดขวางไม่ให้ เรายอมจํานนต่อพระเจ้ า
ข้ าพเจ้ าประสบปั ญหานี ้ในการเดินกับพระเจ้ าในช่วงแรกๆ ข้ าพเจ้ าเติบโตขึ ้นในคริสตจักรที่ไม่เชื่อในเรื่ องการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ข้ าพเจ้ าจึงสงสัยเมื่อมีผ้ มู าบอกข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับการรับ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ในที่สดุ เมื่อข้ าพเจ้ าให้ ใจของข้ าพเจ้ าต่อพระเจ้ าในการกลับใจใหม่ และรับบัพติศมาแล้ ว มีผ้ บู อกข้ าพเจ้ าว่าข้ าพเจ้ าได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แม้ ว่าข้ าพเจ้ าจะไม่รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
นันอย่
้ างแน่นอนก็ตาม อย่างไรก็ดี ข้ าพเจ้ ายอมรับคําของผู้รับใช้ คนนัน้
้ วยความไม่พอใจ พยายามไม่
หลังจากข้ าพเจ้ าได้ รับบัพติศมาไม่นาน สุภาพสตรี ท่านหนึ่งบอกข้ าพเจ้ าว่าพระเจ้ าประสงค์ให้ ข้าพเจ้ ารับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ข้ าพเจ้ ามองดูผ้ หู ญิงคนนันด้
้ บอก และผู้หญิงคนนี ้เป็ นใครจะมาดูถกู ความ
สนใจคํากล่าวนัน้ ทําเหมือนกับว่าเธอไม่ร้ ูเรื่ องอะไรเลย ข้ าพเจ้ าคิดไปว่าข้ าพเจ้ ามีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ ว อย่างน้ อยที่สดุ นัน่ คือสิ่งที่ผ้ รู ับใช้ คนนันได้
ซื่อสัตย์ของข้ าพเจ้ า
อย่างไรก็ตาม ยิ่งข้ าพเจ้ าคิดและอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี ้มากเท่าใด ข้ าพเจ้ ายิ่งมีความมัน่ ใจน้ อยลงเท่านัน้ ข้ าพเจ้ าอ่านใบปลิวเกี่ยวกับการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซึ่งสอนว่า
การพูดภาษาต่างๆ ไม่เกี่ยวกับการได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เลย ข้ าพเจ้ าจึงมีความสับสนเป็ นอย่างมากและมีความอึดอัดใจที่ไม่ร้ ูว่าตนเองนันอยู
้ ่ตรงไหน ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ ว
ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ูวา่ ได้ ที่ไหนหรื อเมื่อไร และถ้ าเปาโลถามคําถามข้ าพเจ้ าเหมือนที่ได้ ถามชาวเอเฟซัสในกิจการ 19:2 ข้ าพเจ้ าคงไม่สามารถตอบได้ อย่างถูกต้ อง
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หลังจากนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้ว่า ไม่ยากเลยที่จะตอบคําถามนันหากว่
้
าบุคคลได้ รับแล้ ว ท่านจะรู้โดยไม่ต้องมีใครมาบอกท่าน เหมือนกับผู้รับใช้ คนนันบอกข้
้
าพเจ้ า ตอนนี ้ ข้ าพเจ้ าตระหนัก
แล้ วว่า ด้ วยความเชื่อที่ผิดๆ ของเขา เขาพยายามที่จะดึงข้ าพเจ้ าจากผู้ที่ “เชื่อว่าต้ องมีหมายสําคัญเมื่อรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์“ ข้ าพเจ้ าตามเขาไปพักหนึ่งจนหมดสิ ้นทุกอย่างทางฝ่ ายวิญญาณ
ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เกาะกุมใจของข้ าพเจ้ า ถ้ าความปรารถนาที่จะรู้ ความจริ งนันไม่
้ ได้ บรรลุล่วงด้ วยการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ ว ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าข้ าพเจ้ าคงจะล่องลอยกลับไปและไม่ได้ รับ
ความรอดเลย แต่ขอบคุณพระเจ้ า พระองค์ทรงให้ ข้าพเจ้ าได้ เข้ าใจเมื่อข้ าพเจ้ าหันไปหาพระวจนะของพระองค์อย่างจริ งใจ ดําเนินตามคําสัง่ ในพระวจนะนัน้ และรอคอยเหมือนกับที่เหล่าสาวกได้ ทํา
สรรเสริญและนมัสการพระเจ้ าจนกระทัง่ เช้ าวันหนึง่ เมื่อข้ าพเจ้ าไม่ได้ คาดคิดมาก่อน พระเจ้ าทรงเข้ ามาในข้ าพเจ้ าในพระวิญญาณ เติมข้ าพเจ้ า และให้ ข้าพเจ้ าได้ ร้ ูวา่ พระองค์ทรงอยู่ที่นนั่ อย่างแท้ จริ ง
(ดูลกู า 24:49-50)
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บทที่สาม
เมื่อความเชื่อเริ่มทํางาน
“ดิฉนั ต้ องการพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในวันอีสเตอร์ ” เธอแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบเมื่อเดินเข้ ามาที่โบสถ์ในวันอาทิตย์เย็นนัน้ ในนํ ้าเสียงของเธอไม่มีความสงสัยเลย ไม่สงสัยเลยว่า การบัพติศม
ด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์มีจริง และมีไว้ สําหรับเธอ เธอยืนยันด้ วยความเชื่อมัน่ ที่แสดงออกบนใบหน้ า และในนํ ้าเสียง
เธอได้ เข้ าเรี ยนชันเรี
้ ยนสอนพระคัมภีร์วนั อาทิตย์เป็ นครัง้ แรกในเช้ าวันอาทิตย์นนั ้ แม้ วา่ บทเรี ยนจะสันเพราะว่
้
ามีกิจกรรมวันอีสเตอร์ แต่เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งได้ เป็ นพยานกับเธอเกี่ยวกับการ
ไถ่บาปผ่านทางไม้ กางเขน และการบัพติศมาในพระวิญญาณ คําเหล่านีก้ ระตุ้นความปรารถนาอย่างจริ งใจภายในใจของเธอ ทังวั
้ น ความคิดในการค้ นหาพระคริ สต์และการประกอบด้ วยพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์ตรึงอยูใ่ นใจของเธอ เธอเชื่อว่าสิง่ นันมี
้ ให้ สําหรับเธอ ในขณะเดินทางไปโบสถ์ เธอแสดงความรู้สกึ ของเธอให้ เพื่อนได้ ร้ ู เธอมีความมัน่ ใจว่ามันเป็ นไปได้ และจะเกิดขึ ้นถ้ าเธอเชื่อ
เมื่อเธอเข้ ามาในโบสถ์เย็นนัน้ เธอมีความกระตือรื อร้ นมากจนต้ องการได้ รับบัพติศมาในทันที ข้ าพเจ้ าแจ้ งให้ เธอทราบว่าเธอสามารถรับบัพติศมาได้ เมื่อตอนปิ ดการประชุม เธออธิษฐานที่
แท่นบูชาอยูส่ กั ครู่หนึง่ และจากนัน้ มองหาข้ าพเจ้ า “ตอนนี ้ดิฉนั จะรับบัพติศมาได้ หรื อยังคะ” เธอถาม เธอเตรี ยมพร้ อมในทันทีที่จะได้ รับบัพติศมา ในขณะที่กําลังอธิบายให้ เธอทราบเกี่ยวกับการบัพ
ั ้ น่ ความปรารถนาของเธอไว้ ในใจอย่างแน่นอน นัน่ เป็ นความเชื่อของเธอ เธอเชื่อว่าพระวิญญาณ
ติศมา เธอขัดขึ ้นมาหลายครัง้ แล้ วพูดว่า “ดิฉนั ต้ องการพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ในวันอีสเตอร์ ” เธอได้ ตงมั
บริสทุ ธิ์นนมี
ั ้ ไว้ เพื่อเธอ และเชื่อว่าเธอจะได้ รับ
การที่เธอไม่ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ก่อนหรื อเมื่อเธอได้ รับบัพติศมานัน้ ทําให้ ข้าพเจ้ าประหลาดใจ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เธอก้ าวลงจากบริ เวณที่ให้ บพั ติศมา เธอหยุด ยกมือของเธอขึ ้น
ต่อสวรรค์ และอธิษฐานว่า “พระองค์เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ปรารถนาพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในวันนี ้ วันอันเป็ นที่ระลึกถึงการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระองค์ และข้ าพระองค์จะคงอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้ รับ” และ
นัน่ คือสิ่งที่เธอทํา ไม่ถึงสองนาทีหลังจากนัน้ เธอเริ่ มพูดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู พระเจ้ าตอบสนองต่อความเชื่อที่แน่นอนและปราศจากการสงสัย พระองค์จะทรงตอบสนอง
เสมอ
____________________
“ฝ่ ายเปโตรจึงกล่ าวแก่ เขาว่ า ‘จงกลับใจใหม่ และรั บบัพติศมาในพระนามแห่ งพระเยซคริ
ู สต์ สนิ ้ ทุกคน เพื่อพระเจ้ าจะทรงยกความผิดบาปของท่ านเสีย แล้ วท่ านจะได้ รับ
พระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 2:38)
____________________
เมื่อเราวิเคราะห์เรื่ องนี ้ เราสามารถเห็นส่วนผสมที่สําคัญบางอย่างของความเชื่อได้ ในทันที ประการแรก ความเชื่อก่อให้ เกิดความคิดในทางบวก ไม่มีความคิดทางลบในใจของเธอเลย เธอ
ไม่ได้ โต้ เถียง เพียงแต่เชื่อเท่านัน้ สีหน้ าของเธอเมื่อบอกกับข้ าพเจ้ าว่า “ดิฉนั ต้ องการพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในวันอีสเตอร์ ” เป็ นความเชื่อมัน่ อย่างแท้ จริ ง การประชุมเพียงแต่เร่งให้ เกิดขึ ้นเท่านัน้ การ
้ ที่แท่นบูชานําไปสูค่ วามเชื่อมัน่ ที่เพิ่มขึ ้น และเธอพร้ อมที่จะเชื่อฟั งพระคัมภีร์ที่ว่า “ฝ่ ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริ สต์สิ ้นทุกคน
อธิษฐานสันๆ
เพื่อพระเจ้ าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้ วท่านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์” (กิจการ 2:38)
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หลังจากนัน้ เธอได้ บอกข้ าพเจ้ าว่า คําว่า “กลับใจใหม่” ที่ประทับอยู่ที่ธรรมาสน์ และส่วนที่เหลือในกิจการ 2:38 เหนือบริ เวณที่ให้ บพั ติศมา เผาผลาญอยู่ในใจของเธอในขณะที่นงั่ อยู่ตลอด
้ างาน และเมื่อความเชื่อเริ่ มทํางาน
การประชุมนัน้ เธอกล่าวว่า ยิ่งเธออ่านคําเหล่านันมากเท่
้
าใด เธอยิ่งมีความมัน่ ใจว่าพระสัญญาของพระเจ้ าจะบรรลุในชีวิตของเธอมากขึ ้นเท่านัน้ ความเชื่อนันทํ
สิง่ ต่างๆ ก็เกิดขึ ้น
ไม่ใช่วา่ ประสบการณ์ของทุกคนจะเหมือนกัน บางคนเข้ าใจความจริ งอย่างรวดเร็ว แต่บางคนค่อยๆ เข้ าใจทีละน้ อย พระเจ้ าทรงเหมือนเดิม แต่ความสามารถในการรับพระสัญญาของพระ
เจ้ าแตกต่างกันไปตามแต่บคุ คล บ่อยครัง้ บุคคลยังไม่ได้ รับบัพติศมาในนํ ้าด้ วยซํ ้าเมื่อได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ข้ าพเจ้ าจําสุภาพสตรี ทา่ นหนึง่ ผู้ที่มกั จะขัดขวางความพยายามของเราในการช่วยให้ เธอมอบชีวิตของเธอต่อพระคริ สต์ เธอมาโบสถ์หลายครัง้ แต่เบือนหนีเมื่อมีการเทศนาพระวจนะของพระ
เจ้ า เธอโต้ เถียงกับสามีที่บ้าน และก่อให้ เกิดการแตกแยกในบ้ าน ประมาณหกเดือนก่อนนัน้ สามีของเธอได้ มาหาพระเจ้ าและมีความยินดีเป็ นอย่างมากที่ความรักของพระเจ้ าซาบซ่านเข้ าไปในใจของ
เขา แต่การโต้ เถียงของภรรยาเกี่ยวกับความจริ งทําให้ เขาโกรธ แม้ ว่าจะรู้ สึกไม่สบายใจ เขาคงความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ าอย่างมัน่ คง เขามักจะหาคําปรึ กษาเพื่อไม่ให้ เขาทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อภรรยาของเขา เขาคงอธิษฐานต่อไป แต่ดเู หมือนว่าจะไม่เกิดประโยชน์ เวลาผ่านไป ดูเหมือนว่าเธอจะต่อต้ านมากขึ ้น เขาขอให้ มีการอธิษฐานพิเศษในการประชุมที่คริ สตจักรหลายครัง้
เพื่อให้ ภรรยาหันมาเชื่อพระเจ้ า
พระเจ้ าทรงทราบว่าจะช่วยเหลือเราแต่ละคนอย่างไร ในหลายๆ โอกาส เธอพบกับสมาชิกของเราในที่ทํางาน หรื อในศูนย์การค้ า การพบปะกันแต่ละครัง้ ทําให้ เกิดความรู้สกึ ผิดลึกลงไปใน
ใจของเธอ เนื่องจากเธอมีเสียงที่ไพเราะ สามีของเธอจึงขอให้ ภรรยาของข้ าพเจ้ าให้ เธอได้ ร้องเพลงในการเลี ้ยงอาหาร เธอยินดีที่จะร้ องเพลง หลังจากงานเลี ้ยงอาหารนัน้ หลายๆ คนชมว่าเธอร้ อง
เพลงได้ ไพเราะ และชักชวนให้ เธอมาในการประชุมเทศนาเรื่ องข่าวประเสริฐเย็นวันอาทิตย์ ก่อนหน้ านัน้ เธอดูแข็งกร้ าวและไม่ไหวติง แต่คืนนี ้ เธอมาและไปที่แท่นบูชา อธิษฐานอยู่ ก่อนที่เธอจะได้ คิด
เกี่ยวกับการรับบัพติศมา เธอก็ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แล้ ว คืนนัน้ ความเชื่อของเธอเริ่มทํางาน และเมื่อเป็ นเช่นนัน้ สิง่ ต่างๆ ก็เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว
หลังจากนัน้ เมื่อพูดคุยถึงเรื่ องการมาหาพระเจ้ า เธอกล่าวว่า พระเจ้ าได้ พยายามช่วยเหลือเธอตลอดเวลาที่เธอขัดขวางสามี แม้ ว่าภายนอกจะแข็งกร้ าว แต่การเป็ นพยานของเขาก็เข้ าถึง
เธอ เธอพยายามเถียงว่า ประสบการณ์นี ้ไม่อาจเกิดขึ ้นกับคนในปั จจุบนั นี ้ได้ และถึงอย่างไร การรับพระวิญญาณก็ไม่ใช่สําหรับเธอ แต่เธอเป็ นพยานว่า ทีละเล็กทีละน้ อย ความจริ งของพระวจนะของ
พระเจ้ าได้ ฝังลงไป เธอกล่าวว่า คืนนันที
้ ่เธอมาที่โบสถ์ และให้ ใจของเธอแก่พระเจ้ าเป็ นคืนแห่งความเชื่อ เธอรู้โดยไม่สงสัยเลยว่า พระเจ้ าจะพบเธอในคืนนัน้ ความเชื่อเริ่ มทํางาน และเมื่อเป็ นเช่นนัน้
สิง่ ต่างๆ ก็เกิดขึ ้น พระเจ้ าทรงตอบสนองต่อความเชื่อ
____________________
“เพราะนางคิดในใจว่ า ‘ถ้ าเราได้ แตะต้ องฉลองพระองค์ เท่ านัน้ เราก็จะหายโรค’ ” (มัทธิว 9:21)
____________________
ความเชื่อที่เรี ยบง่ายเป็ นสิ่งที่เราทุกคนต้ องมี ไม่มีอะไรซับซ้ อน บ่อยครัง้ ที่เราทําให้ มนั ซับซ้ อน แต่จริ งๆ แล้ ว มันไม่ซบั ซ้ อนเลย ตัวอย่างเช่น มีหญิงสาวคนหนึ่งซึง่ ได้ อธิษฐานหลายครัง้ เพื่อ
รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ หลังจากเธอมาหาพระเจ้ าและได้ รับบัพติศมา ชายหนุ่มคนหนึง่ ซึง่ เพิ่งจะได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เห็นผู้หญิงคนนี ้ขี่จกั รยานอยู่ในมหาวิทยาลัย เขาหยุดและคุยกับเธอสักครู่
หนึง่ เกี่ยวกับการรับพระวิญญาณ เขาบอกเธอว่า การรับพระวิญญาณเป็ นสิง่ ไม่ยาก และว่าพระเจ้ าจะประทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ให้ เธอเหมือนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ สิง่ ที่เธอต้ องมีนนั ้ คือ ความ
้
นจะเกิดขึ ้น ในขณะที่เขาจากไปเพื่อไปเข้ าชันเรี
้ ยน เธอมองไปรอบๆ มหาวิทยาลัย ใจของเธอเผาผลาญ
ปรารถนาที่จริงใจในการที่จะได้ รับ และจากนัน้ สรรเสริ ญพระเจ้ าสําหรับพระสัญญานันและมั
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ด้ วยความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะอธิษฐานและเห็นต้ นไม้ อยูใ่ กล้ ๆ และเหมือนกับผู้หญิงในพระคัมภีร์ที่ได้ กล่าวว่า “ถ้ าเราได้ แตะต้ องฉลองพระองค์เท่านัน้ เราก็จะหายโรค” หญิงสาวคนนี ้พูดกับ
ตัวเองว่า “เราจะขี่จกั รยานไปที่ต้นไม้ ตรงนันและอธิ
้
ษฐาน ฉันคงจะได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์”
เธอให้ ความเชื่อของเธอได้ ทํางานในทันที และเริ่มขี่จกั รยานไป ความอัศจรรย์แห่งการอัศจรรย์เกิดขึ ้น เธอไปไม่ถงึ ต้ นไม้ นนั ้ ในขณะที่ขี่จกั รยานไป เธอเริ่ มสรรเสริ ญพระเจ้ าที่ทรงสัญญาพระ
้
วิญญาณบริสทุ ธิ์และเธอได้ รับพระวิญญาณเมื่อกําลังถีบจักรยานไปที่ต้นไม้ นนั ้ เธอให้ ความเชื่อของเธอได้ ทํางานและสิง่ ต่างๆ ก็เกิดขึ ้น มักจะเป็ นเช่นนันเสมอ
ความเชื่อเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ สิ่งเดียวที่กนกลางระหว่
ั้
างความตังใจของผู
้
้ หญิงคนนันและฉลองพระองค์
้
ของพระเจ้ า คือ ฝูงชนที่เบียดเสียด แต่ความเชื่อได้ ดนั เข้ าไป เธอเริ่ มพูดกับ
ตัวเองต่อไปว่า “ถ้ าเราได้ แตะต้ อง...” และความตังใจนั
้ นนํ
้ าเธอผ่านไปได้ พระเจ้ าตอบสนองในนาทีที่เธอได้ แตะต้ องฉลองพระองค์และมันจะเป็ นเช่นนันกั
้ บพวกเราทุกคน เราจะต้ องเชื่อก่อนและใน
นาทีนนเอง
ั ้ เราเริ่มที่จะให้ ความเชื่อเริ่มทํางาน
____________________
“ลกหญิ
งเอ๋ ย…ที่เจ้ าหายโรคนัน้ ก็เพราะเจ้ าเชื่อ” (มัทธิว 9:22)
ู
____________________
ความเชื่อไม่เคยอยู่เฉย แต่เป็ นแรงกระตุ้น เพราะถ้ าไม่กระตุ้นเราแล้ ว นัน่ ก็ไม่ใช่ความเชื่อ พระเยซูตรัสแก่หญิงคนนันว่
้ า "ลูกหญิงเอ๋ย...ที่เจ้ าหายโรคนันก็
้ เพราะเจ้ าเชื่อ” แม้ ว่าพระองค์จะ
ถูกเบียดเสียดด้ วยฝูงชน พระองค์ทราบในทันทีเมื่อเธอได้ แตะต้ องพระองค์ พระองค์ตอบสนองต่อความเชื่อที่ไม่อยูเ่ ฉยนัน้ (มัทธิว 9:20)
ประสบการณ์ ที่สําคัญมากอย่างหนึ่งในชีวิตของข้ าพเจ้ าจะช่วยอธิ บายว่าความเชื่อคืออะไรและความเชื่อนันจะช่
้
วยให้ เราได้ รับการตอบสนองจากพระเจ้ าได้ อย่างไร ความเชื่อเป็ นของ
ประทานจากพระเจ้ าและเกิดขึ ้นผ่านทางพระวจนะของพระองค์
ข้ าพเจ้ าอยูใ่ นโรงพยาบาลในเพ็นซาโคลา รัฐฟลอริ ดา เนื่องจากโรคไข้ ไขข้ ออักเสบรุนแรง ก่อนหน้ านี ้ พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกข้ าพเจ้ าเข้ าสูก่ ารรับใช้ แต่เพราะเหตุการณ์อนั เลวร้ ายเหตุการณ์หนึ่ง
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ไม่เต็มใจนักที่จะมอบตัวเองให้ แก่นํ ้าพระทัยของพระองค์อย่างเต็มที่ บางทีการไม่ร้ ูวิถีทางของพระองค์ทําให้ เกิดการไม่เต็มใจนั ้น ต่อมาภายหลัง เมื่อข้ าพเจ้ าเดินทางเพื่อประกาศร่วมกั
ผู้รับใช้ อีกท่านหนึง่ ข้ าพเจ้ าล้ มเจ็บและต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ความเจ็บปวดจากไข้ นี ้มีความรุ นแรงมาก หมอบอกกับข้ าพเจ้ าว่า ข้ าพเจ้ าจะอยู่ในโรงพยาบาลประมาณสิบวัน แต่ผ่านไปยี่สิบสี่วนั ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ แย่กว่าเมื่อตอนที่เข้ าโรงพยาบาลเสียอีก
ั ้ ไม่ได้ ผล และข้ าพเจ้ าบังเอิญได้ ยินหมอคุยกับนางพยาบาลของข้ าพเจ้ าว่า ข้ าพเจ้ ากินยา
ข้ าพเจ้ าเป็ นอัมพาต นอนอยูบ่ นเตียงเหมือนกับคนตายแล้ วในหีบศพ ยาที่หมอคิดว่าจะช่วยรักษาไข้ ได้ นนใช้
้ ว ข้ าพเจ้ าจึงรู้สกึ ท้ อถอยมากและรู้สกึ ว่าไม่มีหวังสําหรับข้ าพเจ้ า ในช่วงที่ใจโศกเศร้ านี ้ ข้ าพเจ้ าหันไปหาพระเจ้ าด้ วยการ
นี ้มากเกินไปแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ หวังว่ายาจะได้ ผล แต่ตอนนี ้จะไม่ได้ กินยานันแล้
อธิษฐานอย่างจริ งใจ กลับใจเนื่องจากการไม่เต็มใจที่จะเทศนาข่าวประเสริ ฐและจากนันสั
้ ญญาว่า ถ้ าพระองค์รักษาข้ าพเจ้ า นําข้ าพเจ้ าออกจากโรงพยาบาล ข้ าพเจ้ าจะไปทุกที่ที่พระองค์สง่ ออกไป
ซึง่ เป็ นก้ าวที่ใหญ่ ข้ าพเจ้ าจะต้ องเลิกทําฟาร์ มซึง่ เสี่ยงต่อการเลี ้ยงชีพของเรา
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเข้ ามาควบคุมเมื่อข้ าพเจ้ าขอให้ ภรรยาเขียนจดหมายไปหาพ่อแม่ของข้ าพเจ้ าว่า เราจะออกจากฟาร์ ม และอีกฉบับหนึ่งไปให้ น้องสาวและน้ องเขยของเธอให้ ย้ายเข้ า
ไปอยูบ่ ้ านของเราและเอาเครื่ องเรื อนไปไว้ ห้องด้ านหน้ าเพื่อที่เราจะได้ ขายเครื่ องเรื อนเหล่านัน้ เมื่อเรากลับถึงบ้ าน
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ในตอนนัน้ ข้ าพเจ้ าทรมานมากพอๆ กับเวลาที่ข้าพเจ้ าเจ็บป่ วย จดหมายเหล่านันเป็
้ นการกระทําของความเชื่อ คือเมื่อความเชื่อเริ่ มทํางานอย่างแท้ จริ ง แต่มนั ได้ ผล เช้ าวันต่อมา ข้ าพเจ้ า
้ ได้ ทําให้ ข้าพเจ้ าเจ็บอีกต่อไป ความเชื่อ
เป็ นผู้ที่ได้ รับการรักษาแล้ ว พระเจ้ าทรงเคลื่อนไหวในเวลากลางคืน และรักษาความเจ็บปวดที่เลวร้ ายนัน้ ตอนนี ้ ห้ าสิบสามปี ต่อมา และความเจ็บปวดนันไม่
ทํางาน แต่จะทํางานเมื่อไม่ได้ อยูเ่ ฉยเท่านัน้
ในบทก่อนๆ หน้ านี ้ เราได้ กล่าวถึงข้ อเท็จจริ งที่สําคัญสองประการ (1) พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แก่ผ้ ทู ี่เชื่อทุกคน (2) การตรึงที่ไม้ กางเขนและการฟื น้ คืนพระ
ชนม์ของพระเยซูคริสต์เจ้ าเป็ นสะพานเชื่อมอุปสรรคแห่งความบาป
้
าน ถูกฝั ง และฟื น้ ขึ ้นจากความตาย ท่านได้ กลับใจจากความผิด
ตอนนี ้ เรามาถึงส่วนที่สําคัญที่สดุ ในการมาหาพระเจ้ า ท่านเชื่อหรื อไม่ว่าพระเยซูคริ สต์ตายเพื่อความผิดบาปทังหลายของท่
บาปต่างๆ ของท่านหรื อไม่ ตอนนี ้ ท่านได้ หนั ไปหาพระเจ้ าด้ วยใจทังหมดของท่
้
านหรื อไม่ หากเป็ นเช่นนันแล้
้ ว และถ้ าท่านยังไม่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ท่านควรจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
โดยเร็ว
ไม่จําเป็ นต้ องมีการขออ้ อนวอน การขอและอ้ อนวอนเป็ นภาษาของความไม่เชื่อ การสรรเสริ ญเป็ นภาษาของความเชื ่อ เมื่อเราเชื่ออย่างแท้ จริ ง การสรรเสริ ญจะเกิดขึ ้นโดยอัตโนมัติจากใจ
ของเราต่อพระเจ้ า ไม่ใช่แค่เพียงคําจากริมฝี ปากของเรา แต่เมื่อการสรรเสริญเกิดจากใจ จะแสดงออกทางริมฝี ปาก ไม่ได้ อยูท่ ี่คําพูดมากมาย แต่อยู่ที่ความเชื่ออันร้ อนรนที่ทําให้ เราพูด เมื่อเรามีความ
้
ง
ขอบพระคุณอย่างแท้ จริงต่อสิง่ ที่พระเจ้ าทรงจัดหาให้ การซาบซึ ้งขอบพระคุณจะออกมาจากส่วนลึกของวิญญาณของเรา และไปถึงทางเข้ าแห่งสง่าราศี จะมีการตอบสนองเกิดขึ ้น ผีมารทังหมดแห่
นรกจะไม่ได้ สามารถดึงไปจากเราได้
ความเชื่อที่จริงใจแท้ จริงจะนําเราไปหาพระเจ้ า และพระเจ้ ามาหาเรา
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บทที่ส่ ี
การรอคอยพระสัญญา
การรอคอยเป็ นงานที่ยากที่สดุ อย่างหนึง่ สําหรับเราบางคน เราต้ องการให้ มีการลงมือทํา เรารู้สกึ ทนไม่ไหวเมื่อสิง่ ต่างๆ ไม่เกิดขึ ้นในเวลาที่เราต้ องการ แต่เราก็จะต้ องรอ
ไม่มีระยะเวลาการรอคอยเฉพาะสําหรับผู้ที่เชื่อในวันนี ้เหมือนเช่นในเวลาก่อนวันเพ็นเทคอสต์ ก่อนหน้ านัน้ ต้ องมีปัจจัยเรื่ องเวลา แต่หลังจากนัน้ ไม่มี พระเจ้ าทรงประกาศว่าการเทพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเกิดขึ ้นในวันที่อิสราเอลระลึกถึงการประทานธรรมบัญญัติ ไม่มีใครได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในเวลาก่อนวันนัน้ แต่นบั แต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา ไม่มีการระบุเวลาเฉพาะที่จะได้ รับ
เหล่าสาวกไม่สามารถทําสิง่ หนึง่ สิง่ ใดเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่พระเจ้ าได้ วางแผนไว้ ได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ เตรี ยมตัวเองแม้ วา่ จะไม่ร้ ูก็ตามว่าการเทพระวิญญาณจะเกิดขึ ้นเมื่อไร
พวกเขาทําอะไรเพื่อเตรี ยมตัวเอง แม้ ว่าเงื่อนไขเฉพาะเหล่านี ้จะไม่เคยเกิดขึ ้นอีกเลย เป็ นการดีที่จะเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา ซึง่ จะช่วยให้ เราเข้ าใจว่าจะรอคอยเพื่อให้ เกิดผลได้
อย่างไร แม้ วา่ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์นนจะประทานให้
ั้
ได้ ในเวลาใดก็ตาม แต่เราจะต้ องรอคอย ซึง่ จะใช้ เวลาต่างกันไปตามการที่เราจะเชื่อจนยอมจํานนต่อพระองค์อย่างแท้ จริง
เราสามารถเรี ยนรู้บทเรี ยนที่ดีได้ โดยสังเกตสิง่ ที่พวกเขาได้ ทําในเวลาสิบวันแห่งการรอคอยนัน้ ตามลูกา 24:50-53 พวกเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้ วยความยินดีเป็ นอันมาก และคงอยู่ใน
พระวิหาร สรรเสริญและนมัสการพระเจ้ า
พวกเขาแยกตัวเองออกจากสังคม ทิ ้งการงานของตนเอง ใช้ เวลาอยู่ในพระวิหารและในห้ องชันบน
้ โดยทําสิ่งเหล่านี ้ด้ วยความยินดีเป็ นอันมาก ซึง่ ได้ ไหลท่วมท้ นวิญญาณของเขาในขณะที่
คงสรรเสริ ญและนมัสการพระเจ้ าต่อไป แม้ ว่าพวกเขาจะไม่สามารถได้ รับจนกว่าจะถึงวันที่สิบ แต่เขาให้ เวลาเต็มที่กบั พระสัญญาของพระเจ้ า และนี่คือคําแนะนําสําหรับทุกคนที่ต้องการรับพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์
ท่านต้ องไม่ปล่อยให้ เกิดความไขว้ เขวขึ ้น แต่ระลึกถึงพระสัญญานันในใจ
้
นมัสการและสรรเสริ ญพระองค์อย่างต่อเนื่องด้ วยความยินดีในใจของท่าน ท่านไม่ต้องลาออกจากงาน ทิ ้งบ้ านไป
หรื อทําอะไรอย่างนัน้ เพียงแต่ต้องให้ ใจของท่านนึกถึงพระเจ้ าและพระสัญญาของพระองค์
ทําไมต้ องสรรเสริ ญ การสรรเสริ ญเป็ นภาษาแห่งความเชื่อ การขอและอ้ อนวอนเป็ นภาษาแห่งความไม่เชื่อ เมื่อเราเชื่ออย่างแท้ จริ ง เราจะแสดงความเชื่อนันออกมาทางการสรรเสริ
้
ญ ไม่ใช่
เพียงแค่คําพูด แต่การแสดงออกของทัศนคติที่เกาะกุมบุคคลอยู่ เมื่อการสรรเสริญออกมาจากใจ ก็เป็ นสัญญาณที่แน่นอนว่า ความเชื่อทําให้ เกิดการสรรเสริญนัน้
อัครทูตเปาโลอธิบายความจริ งนี ้ไว้ อย่างสวยงามด้ วยเรื่ องราวของอับราฮัม พระเจ้ าตรัสกับเขาว่าเขาจะมีบตุ รชายในวัยชรา แม้ ว่าเขามีช่วงเวลาที่สงสัย แต่ไม่เคยที่จะไม่ไว้ วางใจพระเจ้ า
หรื อแสดงความไม่เชื่อต่อพระองค์ เปาโลเขียนเกี่ยวกับอับราฮัมว่า “ความเชื่อของท่านมิได้ ลดน้ อยลงเลย เมื่อท่านพิจารณาดูสงั ขารของท่าน ซึ่งเปรี ยบเหมือนตายไปแล้ ว เพราะท่านมีอายุประมาณ
ร้ อยปี แล้ ว และเมื่อคํานึงถึงครรภ์ของนางซาราห์วา่ เป็ นหมัน ท่านมิได้ หวัน่ ไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้ า แต่ทา่ นมีความเชื่อมัน่ คงยิ่งขึ ้น จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้ า ท่านเชื่อมัน่ ว่า พระเจ้ าทรง
ฤทธิ์ อาจกระทําให้ สําเร็จได้ ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ ” (โรม 4:19-21)
____________________
“ท่ านมิได้ หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้ า” (โรม 4:20)
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____________________
เมื่อเราศึกษาชีวิตของอับราฮัม เราพบว่าเขาทําผิดพลาดในหลายๆ โอกาส เหตุการณ์เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า เขาเป็ นมนุษย์อย่างแท้ จริ ง ทําให้ เราสามารถเข้ าใจเขาได้ เขาเชื่อพระสัญญา
ของพระเจ้ าในการประทานบุตรชายให้ อย่างแท้ จริง แต่เขาก็โอนเอนไปมาในความมัน่ ใจของเขาว่าจะเป็ นได้ อย่างไร ความไม่อดทนของเขาเป็ นบทเรี ยนที่สําคัญสําหรับเราในเรื่ องการรอคอย เขาเชื่อ
พระสัญญา แต่ไม่สามารถรอได้ การรอคอยเป็ นส่วนที่ยากที่สดุ ในการทดลองทังหมด
้
เขาปล่อยให้ ตวั เองเบี่ยงไปจากทางตรง โดยมีลกู ชายจากนางฮาการ์ แทนซาราห์ และเขาต้ องเสียอย่างมากมายที่
ไปใช้ หนทางทดแทนนัน้
้
แม้ ในทุกวันนี ้ โลกปั่ นป่ วนไปด้ วยผลลัพธ์จากการเบี่ยงไปจากทางตรงนัน้ อับบราฮัมไม่เคยสงสัยพระสัญญา แต่ไม่สามารถทนกับขันตอนการรอคอยได้
มีช่วงเวลาในการรอคอยใดหลังจากวันเพ็นเทคอสต์หรื อไม่ และถ้ ามี เราจะอธิบายเรื่ องนี ้ว่าอย่างไร
คําตอบคือ มี มีเงื่อนไขในเวลาต่างๆ ที่เราต้ องไม่มองข้ ามไป ถ้ าบางคนไม่ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เขาควรจะพยายามค้ นหาคําตอบว่าทําไม
มีบนั ทึกอยู่สามเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ล่าช้ าแม้ ว่าความเชื่อเริ่ มทํางานในใจแล้ ว เหตุการณ์แรกคือ ใกล้ กบั ตอนต้ นของยุคคริ สตจักร อีกสองครัง้ เป็ นเนื่องมาจากการขาดความรู้
ซึง่ เป็ นบ่อเกิดของความเชื่อ (ดูโรม 10:14, 17)
เหตุการณ์แรกอยูใ่ นกิจการ 8 พระเยซูประทานลูกกุญแจสูแ่ ผ่นดินให้ แก่เปโตร (ดูมทั ธิว 16:19) เขาเป็ นผู้ที่พระเจ้ าให้ เปิ ดประตูสชู่ าวยิวในยูเดีย ชาวสะมาเรี ย และชาวต่างชาติจากสุดปลาย
ุ แก่ชาวสะมาเรี ย เปโตรไม่ได้ อยู่ด้วย เหมือนเช่นที่อยู่ในวันเพ็นเทคอสต์ และที่บ้านของโครเนลิอสั ชาวต่างชาติที่ซงึ่ เขาเป็ นผู้กล่าวคํา
แผ่นดินโลก (ดูกิจการ 1:8) ครัง้ แรกที่มีการประกาศพระกิตติคณ
พร้ อมด้ วยกุญแจ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ได้ เทลงบนชาวสะมาเรี ยจนกระทัง่ อัครทูตที่เยรูซาเล็มได้ สง่ เปโตรและยอห์นไปหา เมื่อไปถึง พวกเขาอธิษฐานให้ ชาวสะมาเรี ยที่ได้ รับบัพติศมาแล้ วในทันที
และคนเหล่านันก็
้ ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ (ดูกิจการ 8:15-17) การเดินทางไปที่นนั่ ของอัครทูตและอํานาจของพวกเขาทําให้ ชาวสะมาเรี ยมีความเชื่อในการรับพระสัญญา และบทบาทของเปโตรใน
ฐานะผู้กล่าวนันก็
้ สมบูรณ์ในแผนการของพระเจ้ า
้
การณ์ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จึง
อีกสองเหตุการณ์ เป็ นการมาหาพระเจ้ าของเซาโลชาวเมืองทาร์ ซสั และของผู้ที่เชื่อชาวเอเฟซัส (ดูกิจการ 9 และ 19) ไม่ยากที่จะเห็นว่าทําไมในทังสองเหตุ
ไม่ได้ เทลงโดยทันที เปาโลนันไม่
้ ทราบเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ พระเจ้ าได้ ตรัสกับเขาว่าอานาเนียคนหนึง่ จะแนะนําเขาว่าต้ องทําอะไร คําสัง่ แรกที่เขาได้ รับเมื่ออานาเนียมาถึงในสามวันต่อมาคือ
ให้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริ สต์ และรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระเจ้ าสามารถที่จะประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แก่เขาบนถนนดามากัสได้ แต่เขายังไม่พร้ อมที่จะ
ได้ รับ เพราะเขาไม่ร้ ูวา่ ต้ องแสวงหาการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ความรู้คือ สิง่ ที่ก่อให้ เกิดความเชื่อ และจะต้ องมีความเชื่อเพื่อที่จะได้ รับ
หลังจากพิจารณาเหตุการณ์นี ้แล้ ว น่าประหลาดใจที่คริ สตจักรหลายแห่งในปั จจุบนั ไม่กล่าวถึงประสบการณ์ในการรับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เพราะอานาเนียได้ รวมเรื่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ไว้ ในคําสัง่ แรกแก่เซาโล พระเยซูตรัสบอกเซาโลว่าอานาเนียจะบอกเขาว่าต้ องทําอะไร ดังนัน้ การรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จึงเป็ นขันตอนที
้
่จําเป็ นอย่างแน่นอน โลกคริ สตจักรจํานวนมากละเลยการ
เชื่อฟั งคําสัง่ ของพระเยซูโดยไม่สอนเรื่ องประสบการณ์นี ้
____________________
“เมื่อท่ านทัง้ หลายเชื่อนัน้ ท่ านได้ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรื อเปล่ า” (กิจการ 19:2)
____________________
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เหตุการณ์ สดุ ท้ ายมีความคล้ ายคลึงกัน เปาโลพบผู้ที่เชื่อในเอเฟซัส และถามคําถามเขาเกี่ยวกับประสบการณ์ ของเขา “จึงถามเขาว่า ‘เมื่อท่านทังหลายเชื
้
่อนัน้ ท่านได้ รับพระวิญญาณ
ยงั ไม่เคยได้ ยินเลย’ “ (กิจการ 19:2) เมื่อพบว่าพวกเขาไม่ทราบเกี่ยวกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เปาโลจึงสัง่ สอนพวกเขาในทันที
บริ สทุ ธิ์หรื อเปล่า’ เขาตอบว่า ‘เปล่า เรื่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นนเราก็
ั้
เพื่อที่พวกเขาจะได้ รับด้ วยเช่นกัน
ช่วงเวลาการรอคอยจําเป็ นหรื อไม่ คําตอบคือ เฉพาะเมื่อไม่มีการแนะนําอย่างถูกต้ องเท่านัน้ บุคคลคนๆ หนึง่ จะไม่ได้ รับจนกว่าเขาจะมีความรู้ซงึ่ จะกระตุ้นเขาให้ แสวงหา
วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี ้คือ เพื่อให้ ความรู้ดงั กล่าว พระวจนะของพระเจ้ านําแสงสว่างมาให้ และเมื่อมีการอธิบายอย่างถูกต้ อง แสงสว่างนันจะเน้
้
นพระสัญญาของพระเจ้ าและก่อให้
ความเชื่อในใจที่หิวกระหาย
บ่อยครัง้ เราชาวเพ็นเทคอสต์มีความผิดเนื่องจากไม่มีการแนะนําในเรื่ องที่สําคัญนี ้ อานาเนียใช้ เวลากับเปาโล และเปาโลใช้ เวลาเพื่ออธิบายแผนการของพระเจ้ าแก่ผ้ ทู ี่เชื่อชาวเอเฟซัส
____________________
“แต่ ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาแผ่ นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระองค์ ก่อน” (มัทธิว 6:33)
____________________
บทที่ 1 ได้ อธิบายไปแล้ วว่า การแสวงหาพระเจ้ าเป็ นไปตามพระคัมภีร์อย่างแน่นอน พระเจ้ าตรัสหลายครัง้ เพื่อให้ คนทังหลายแสวงหาพระองค์
้
ในการเทศนาบนภูเขา พระองค์ตรัสว่า
“บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นนเป็
ั ้ นสุข เพราะว่าพระเจ้ าจะทรงให้ อิ่มบริบรู ณ์...แต่ทา่ นทังหลายจงแสวงหาแผ่
้
นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ วพระองค์จะทรง
เพิ่มเติมสิง่ ทังปวงเหล่
้
านี ้ให้ ” (มัทธิว 5:6; 6:33) หลังจากที่พระองค์ฟืน้ คืนพระชนม์ พระองค์ทรงสัง่ ให้ เหล่าสาวกรอคอยอยูท่ ี่กรุงเยรูซาเล็มจนกว่าจะได้ รับฤทธิ์เดชจากเบื ้องบน (ลูกา 24:49)
ุ สมบัติที่จะทําได้ จนกว่าจะได้ รับเครื่ องมือทางฝ่ ายวิญญาณที่ถกู ต้ อง
พระองค์ประสงค์ให้ เขาทังหลายรอที
้
่นนั่ จนกว่าพระสัญญาจะมา พระองค์ยงั หมายให้ พวกเขาไม่ลองทําสิ่งที่ไม่มีคณ
ก่อน ใช่แล้ ว พระเยซูทรงหมายความอย่างนัน้ และอื่นๆ อีก เหมือนเช่นเราเห็นในลูกา 24:49-53 และกิจการ 1:13-14 ผู้ที่เชื่อได้ ทําหลายสิง่ ในขณะที่รอคอยอยู่
1. พวกเขารอคอยในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม
2. พวกเขาอยูท่ ี่นนั่ อย่างต่อเนือ่ ง
3. พวกเขาสรรเสริ ญและนมัสการพระเจ้ า
4. พวกเขา “ขะมักเขม้ นอธิษฐาน” พวกเขามีความต้ องการ ความตังใจ
้ ร่วมกันอธิษฐานในขณะที่รอคอยพระสัญญา
โดยสรุปคือ พระเยซูทรงสัง่ สอนพวกเขาเกี่ยวกับพระสัญญา เมื่อรับคําสัง่ ของพระองค์แล้ ว พวกเขาสรรเสริญและนมัสการพระเจ้ าด้ วยความยินดีเป็ นอันมากจนกระทัง่ พระวิญญาณเสด็จมา
จากเหตุการณ์นี ้ เราได้ ทราบสิง่ ต่อไปนี ้
1. รับคําแนะนํา
2. ตังใจอยู
้
ก่ บั พระสัญญา
3. รอคอย และในขณะรอ ให้ สรรเสริ ญและนมัสการพระเจ้ าจนกว่าพระสัญญาจะเสด็จมา
4. เมื่อบุคคลพร้ อมแล้ ว ก็จะประกอบไปด้ วยพระวิญญาณในทันที
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5. บ่อยครัง้ ขณะที่คนๆ หนึ่งอธิ ษฐานอยู่ มีธุระอื่นที่ยงั ทําไม่เสร็ จเกิดเข้ ามาในใจ และต้ องไปจัดการให้ เรี ยบร้ อย ตัวอย่างเช่น อัครทูตเลือกมัทธี อสั แทนยูดา ในขณะที่รอคอยการเทพระ
วิญญาณ

ธุระที่ยงั ไม่ เสร็จ
ครัง้ หนึ่ง พี่เขยของข้ าพเจ้ านําตัวมิงคออกจากกับดักของใครสักคนในคืนที่เราไปล่าตัวคูนกัน ในเวลานัน้ เขายังไม่ได้ รับความรอด และเมื่อข้ าพเจ้ าคัดค้ านไม่ให้ เขาทําเช่นนัน้ เขาก็หวั เราะ
เยาะข้ าพเจ้ า หลายปี ผ่านไป เขาอธิษฐาน ขอให้ พระเจ้ าประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แก่เขา และเหตุการณ์นี ้ผุดขึ ้นในใจ เขาลุกขึ ้นจากการอธิษฐาน มาหาข้ าพเจ้ า และถามว่า “เฟรด ยังจําตอนที่
ผมเอามิงคออกจากกับดักเมื่อหลายปี ก่อน ตอนที่เราไปล่าสัตว์กนั ได้ ไหม”
“จําได้ ” ผมตอบ
“ผมต้ องรู้ให้ ได้ วา่ กับดักนัน่ เป็ นของใคร และจ่ายเงินค่ามิงคให้ เขา” เขากล่าวอย่างจริงจัง
เขาพยายามอย่างหนักที่จะหาว่าใครเป็ นเจ้ าของกับดักนัน้ แต่ไม่สามารถทําได้ เขาจึงถามข้ าพเจ้ าว่า “ผมจะทําอย่างไรดี ผมไม่สามารถอธิษฐานได้ โดยที่คิดถึงเรื่ องนี ้”
“ผมรู้วา่ ผมจะทําอย่างไร” ข้ าพเจ้ าตอบ
“อะไรล่ะ” เขาถาม
“ผมจะเอาเงินที่คณ
ุ ได้ จากตัวมิงคนัน้ แล้ วเอาไปถวายให้ คริสตจักร” ผมตอบ
ั ้ าให้ เขารํ าคาญใจ และเมื่อเขา
เขาทําอย่างนันในการประชุ
้
มครัง้ ต่อมา และไม่นานหลังจากนันก็
้ ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ใช่แล้ ว เขามีธุระที่ยงั ไม่เสร็จสิ ้นที่จะต้ องจัดการ เหตุการณ์นนทํ
จัดการเรี ยบร้ อย ความเชื่อของเขาจึงเป็ นอิสระ และเขาจึงได้ รับ
ธุระที่ยงั ไม่เสร็จสิ ้นทําให้ หลายๆ คนไม่สามารถรับพระสัญญาของพระเจ้ าได้ จนกว่าจะจัดการให้ เสร็จเรี ยบร้ อย ถ้ ามีธุระที่ยงั ไม่เสร็จผุดขึ ้นมาในการอธิษฐาน ให้ จดั การให้ เรี ยบร้ อยในทันที
ธุระที่ยงั ไม่เสร็จสิ ้นเช่นนันเป็
้ นอุปสรรคไม่ให้ พระเจ้ าประทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แก่คนทังหลายใช่
้
หรื อไม่ คําตอบคือ ไม่ใช่เมื่อเขากลับใจใหม่อย่างแท้ จริ ง แต่ธุระดังกล่าวจะรบกวนความ
เชื่อของเขา บุคคลต้ องมีความเชื่อที่ไม่มีอะไรขัดขวางในพระสัญญาของพระเจ้ าเพื่อที่จะได้ รับ เมื่อใจสํานึกผิดชอบไม่กล่าวโทษเขา ก็จะเป็ นการเปิ ดประตูไปสูค่ วามเชื่อที่ไม่มีสงิ่ ใดมาขัดขวางได้
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บทที่ห้า
อะไรจะเกิดขึน้
พระวิญญาณของพระเจ้ านันน่
้ าเกรงขาม
หากท่านไม่เคยรู้ จกั หรื อได้ ล้อมรอบด้ วยพระวิญญาณของพระเจ้ า ท่านจะมีประสบการณ์อนั น่าเหลือเชื่อเมื่อได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เป็ นเรื่ องยาก เกือบจะเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะอธิบาย
้ ่ท่านจะตระหนักในทันใดว่า ท่านได้ ท่วมท้ นไปด้ วยบางอย่างจากอีกโลก
เรื่ องนี ้ มีผ้ กู ล่าวไว้ ว่า “รู้ สกึ เองดีกว่ามีคนบอก“ สง่าราศีห้อมล้ อมท่าน หุ้มห่อท่านและเมื่อประสบการณ์ นี ้สิ ้นสุดลงเท่านันที
หนึ่ง นั่นคือ สง่าราศีของพระเจ้ า พระวิญญาณที่งดงามของพระองค์ เมื่อพระวิญญาณของพระองค์ล้อมรอบท่าน ท่านอาจไม่ร้ ู ว่าคืออะไรกันแน่ แต่ท่านจะรู้ ในเวลาที่มนั เกิดขึน้ ดาวิดกล่าวคํา
สรรเสริญว่า “พระองค์ทรงสําแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์ พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ ยมล้ น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยูเ่ ป็ นนิตย์” (สดุดี 16:11)
เมื่อโมเสสออกจากอียิปต์เป็ นครัง้ แรก เขาไม่ร้ ูวา่ พระเจ้ าทรงนําเขาอยู่ เขาไม่เคยได้ อยูใ่ นสง่าราศีของพระเจ้ า เขาไม่ค้ นุ กับสง่าราศีของพระองค์เลย บ่อยครัง้ เขาอาจสงสัยว่าทําไมเขาจึงทิ ้ง
อียิปต์ที่งดงามไปอยู่กบั ทะเลทรายที่ล้าหลังและเลี ้ยงแกะ ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ ้นกับเขาจนกระทัง่ “เพราะความเชื่อ เมื่อโมเสสโตแล้ ว ท่านไม่ยอมให้ ใครเรี ยกท่านว่า เป็ นบุตรของธิดากษัตริ ย์ฟา
โรห์ ท่านเลือกการร่วมทุกข์กบั ชนชาติของพระเจ้ าแทนการเริงสําราญในความชัว่ ” (ฮีบรู 11:24-25)
____________________
“ท่ านเลือกการร่ วมทุกข์ กับชนชาติของพระเจ้ าแทนการเริงสําราญในความชั่ว” (ฮีบรู 11:25)
____________________
เป็ นเวลาสี่สบิ ปี ที่เขารอคอยและสงสัย แล้ วในวันหนึง่ ขณะที่เลี ้ยงแกะอยู่ เขาเหลือบเห็นสิ่งที่แปลกและผิดปกติ พุ่มไม้ มีไฟลุกโชนอยู่ แต่มิได้ ไหม้ โทรมไป เขาเกิดความอยากรู้ จึงเดินเข้ าไป
ตรวจดู เมื่อเดินไปได้ เพียงสองสามก้ าวเท่านัน้ มีเสียงคําสัง่ ดังขึน้ มาในทันที เขาหยุดนิ่งเมื่อมีคําสัง่ ว่า “อย่าเข้ ามาใกล้ ที่นี่ ถอดรองเท้ าของเจ้ าออกเสีย เพราะว่าที่ซึ่งเจ้ ายืนอยู่นี ้เป็ นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ”
(อพยพ 3:5)
โมเสสเดินเข้ าไปต่อพระพักตร์ ของพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างไม่ตงใจ
ั ้ เป็ นเหตุการณ์ที่เขาไม่มีวนั ลืมหรื อทิ ้งไปได้ เป็ นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต อนาคตทังหมดของเขาเกิ
้
ดหักเหเมื่อ
เขาได้ ยินคําสัง่ จากผู้ที่มีนามตามที่พระองค์ประกาศว่า “เราเป็ นผู้ซงึ่ เราเป็ น” (อพยพ 3:14) โมเสสอยูต่ อ่ พระพักตร์ อนั เต็มด้ วยสง่าราศีของพระเจ้ านิรันดร์
เมื่ออัครทูตของพระเยซูได้ ยินพระองค์อธิษฐานในเวลาเช้ าตรู่ที่หบุ เขาขิดโรน พวกเขารู้ ว่าได้ อยู่ต่อหน้ าพระพักตร์ ของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แม้ ว่าเขาได้ อยู่กบั พระองค์เป็ นเวลาสามปี ครึ่ง แต่ไม่
เคยมีประสบการณ์ที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์เหมือนเช่นนี ้ ในการได้ ทว่ มท้ นไปด้ วยพระวิญญาณที่น่าเกรงขามของพระองค์ แม้ วา่ พวกเขาจะไม่ร้ ู แต่ก็ได้ ใช้ เวลาสุดท้ ายกับพระองค์ในพระกายมนุษย์ การสื่อสารครัง้
ต่อมาระหว่างเขาและพระองค์เกิดขึ ้นหลังจากที่พระองค์ฟืน้ คืนพระชนม์
พระวิญญาณของพระองค์มีความโดดเด่น โดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์อธิษฐานในสวนนัน้ เมื่อกลุม่ คนที่มากับยูดาสเพื่อนําพระองค์ไป ได้ ยินคําของพระองค์ที่ว่า “เราคือผู้นนแหละ”
ั้
พวก
เขาก็ถอยหลัง ล้ มลงไปบนพื ้นดิน อับอายกันและกัน พวกเขาประหลาดใจและสงสัยว่า “นี่มนั อะไรกัน” ในตอนนัน้ พระวิญญาณของพระองค์ช่างน่าเกรงขาม และในเวลานี ้ ก็ยงั เป็ นเช่นนัน้
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ชายสองคนบนถนนเอมมาอูสกล่าว ในขณะที่พระเยซูลกุ จากโต๊ ะในบ้ านของพวกเขาไป ว่า “ใจเราเร่าร้ อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทาง...มิใช่หรื อ” (ลูกา 24:33)
พระวิญญาณของพระเจ้ าเป็ นประสบการณ์ที่สําคัญยิ่งในชีวิตของบุคคลๆ หนึง่

นํา้ พระทัยของพระวิญญาณในการเข้ ามาในเรา
เหมือนเช่นได้ กล่าวไปแล้ ว พระเจ้ าได้ ทรงสัญญาไว้ มากมายเกี่ยวกับการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระองค์ทรงพร้ อมอยู่เสมอที่จะประทานพระวิญญาณแก่เรา ไม่มีระยะเวลารอ
คอยในตอนนี ้ เหมือนเช่นในเวลาก่อนวันเพ็นเทคอสต์ เวลาและสถานที่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั เรา ถ้ าเราเชื่อ เราจะได้ รับ การบัพติศมาเป็ นหน้ าที่ของพระเจ้ า การรับเป็ นหน้ าที่ของเรา พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ที่
จะให้ ผ้ หู นึง่ ผู้ใดพินาศเลย พระองค์ทรงปรารถนาให้ คนทังปวงกลั
้
บใจเสียใหม่ (2เปโตร 3:9) ทัศนคติที่ถกู ต้ องจะทําให้ บคุ คลพร้ อมที่จะได้ รับ พระองค์ทรงรอคอยท่านอยู่

การต่ อส้ ูกับการต่ อต้ าน
เปาโลได้ อธิ บายแก่ชาวกาลาเทียว่า “เพราะว่าความต้ องการของเนือ้ หนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนือ้ หนัง เพราะทังสองฝ่
้
ายเป็ นศัตรู กัน ดังนัน้ สิ่งที่ท่านทังหลาย
้
ปรารถนาทําจึงกระทําไม่ได้ ” (กาลาเทีย 5:17)
การต่อสู้เริ่ มต้ นขึ ้น ก่อนที่เราจะมาหาพระเจ้ าเสียอีก เมื่อใดก็ตามที่พระวิญญาณเริ่ มพยายามช่วยเหลือเราให้ เปลี่ยนแปลง (อาจจะโดยการตรัสกับเรา อนุญาตให้ ปัญหาเกิดขึ ้นในชีวิตเรา
ฯลฯ) การต่อต้ านก็จะเกิดขึ ้นในทันที เหตุผลหลายประการเกิดขึ ้นในใจของเรา เหตุผลทําไมเราจึงไม่ควรที่จะย่างก้ าวนัน้ แต่เราต้ องระลึกว่า พระวิญญาณของพระเจ้ ากําลังต่อสู้ กําลังเรี ยกเราให้ มา
หาพระองค์ ตลอดเวลามีระดับการต่อต้ านใหม่ๆ เกิดขึ ้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ซาตานเป็ นผู้นําการต่อต้ านไปวางไว้ มันไม่ต้องการปล่อยเราไป และจะต่อสู้จนถึงที่สดุ
ความจริ งที่ว่ามีการต่อสู้นนั ้ ควรจะหนุนใจให้ เรารู้ว่า เราอยู่ในทางที่ถกู แล้ ว ไม่มีการต่อต้ านใดจะกลายเป็ นความไม่ก้าวหน้ า ดังที่นกั เขียนคนหนึ่งกล่าวไว้ ว่า “เรารู้ เสมอว่า เราอยู่บนถนน
แห่งความชอบธรรมหรื อไม่…เพราะมันเป็ นงานที่ยาก” เมื่อเราแสวงหาพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ดูเหมือนว่า เราจะชนะการต่อสู้หนึ่ง เพียงเพื่อจะประสบกับการต่อสู้อีกครัง้ หนึ่งในทันที แต่ข้าพเจ้ า
อุตสาหะจนชัยชนะนันเกิ
้ ดขึ ้น
หากท่านกําลังมีการต่อสู้เช่นนัน้ เสริ มกําลังให้ กบั ความเชื่อของท่านโดยอ่านบทที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี ้อีกครัง้ ข้ อความหลายๆ ข้ อความในพระคัมภีร์จากบทที่หนึ่งสอนว่า การบัพติศมา
ด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์นนมี
ั ้ ให้ สําหรับท่าน

การฝ่ าอุปสรรคจนถึงชัยชนะ
เวลาแห่งการได้ รับจะมาถึง จะต้ องมาถึง เมื่อเราเชื่ออย่างแน่นอนว่า เราต้ องแสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจของเรา เวลาไม่ใช่เรื่ องสําคัญเมื่อเราได้ ไปถึงจุดนัน้ และเราต้ องระลึกไว้ ว่า
พระเจ้ าทรงพร้ อมตลอดเวลา เป็ นเพียงแต่การที่เรายอมจํานนและรับเท่านันเอง
้
____________________
“ท่ านทัง้ หลายไม่ รู้ หรื อว่ า ถ้ าท่ านยอมตัวรั บใช้ ฟังคําของผ้ ูใด ท่ านก็เป็ นทาสของผ้ ูท่ ที ่ านเชื่อฟั งนัน้ ” (โรม 6:16)
____________________
เปาโลกล่าวว่า “ท่านทังหลายไม่
้
ร้ ู หรื อว่า ถ้ าท่านยอมตัวรับใช้ ฟังคําของผู้ใด ท่านก็เป็ นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟั งนัน้ คือเป็ นทาสของบาปซึ่งนําไปสูค่ วามตาย หรื อเป็ นทาสของการเชื่อฟั งซึ่ง
นําไปสูค่ วามชอบธรรมก็ตาม แต่จงขอบพระคุณพระเจ้ า เพราะว่าเมื่อก่อนนันท่
้ านเป็ นทาสของบาป แต่บดั นี ้ท่านมีใจเชื่อฟั งหลักคําสอนนันซึ
้ ง่ ทรงให้ ครอบครองท่าน เมื่อท่านพ้ นจากบาปแล้ ว ท่านก็
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ได้ เป็ นทาสของความชอบธรรม ข้ าพเจ้ ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูด เพราะเหตุเนื ้อหนังของท่านอ่อนกําลัง เพราะท่านเคยให้ อวัยวะของท่าน เป็ นทาสของการโสโครก และของการบาปซ้ อนบาปฉัน
ใด บัดนี ้ท่านจงให้ อวัยวะของท่านเป็ นทาสของความชอบธรรม เพื่อให้ ถึงการชําระให้ บริ สทุ ธิ์ฉนั นัน้ ” (โรม 6:16-19) ในแบบเดียวกันกับที่เราเคยให้ ตวั เราแก่ความชัว่ ร้ าย บัดนี ้ เราต้ องยอมจํานนตัว
ของเราต่อพระเจ้ า
ภาวะของเหล่าสาวก 120 คนในวันเพ็นเทคอสต์ควรจะเป็ นภาวะปกติสําหรับผู้ที่แสวงหาทุกคน “เมื่อวันเทศกาลเพ็นกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จําพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน” (กิจการ
2:1)
้
งการเห็นพ้ อง เราต้ องให้ ใจของเรานึกถึงพระ
เพราะว่าเขาไม่ร้ ูว่าพระวิญญาณจะเสด็จมาอย่างไรหรื อเมื่อไร จึงให้ ความสนใจในพระองค์ รอคอยอยู่ในที่แห่งเดียวกัน การรวมกันนันหมายถึ
้
่ในพระวิหารทุกวัน สรรเสริ ญพระ
คริ สต์ เชื่อในพระสัญญา และทําสิ่งที่เขาได้ ทํา “เขาทังหลายจึ
้
ง [กราบลงนมัสการพระองค์ แล้ ว] กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มมีความยินดีเป็ นอันมาก เขาทังหลายอยู
เจ้ า” (ลูกา 24:52-53)
พวกเขาอยูใ่ นสถานที่ที่ถกู ต้ องด้ วยทัศนคติที่ถกู ต้ องในเวลาที่ถกู ต้ อง สถานที่คือ พระวิหาร ทัศนคติคือ รวมกันในความเชื่อ การเชื่อฟั งและการยอมจํานน ทังหมดนี
้
้โดยการแสดงออกอย่าง
แข็งขันถึงความยินดีในใจของเขา จากนัน้ มันก็เกิดขึ ้น
ท่านก็จะได้ รับเหมือนเช่นนัน้ จงเชื่อและสรรเสริญพระเจ้ าที่พระองค์ทรงให้ พระสัญญา ท่านจะสามารถฝ่ าอุปสรรคจนถึงชัยชนะแห่งสง่าราศีได้

พระเจ้ าทรงควบคุม
เปาโลกล่าวไว้ ในโรม 6:17-19 ว่า เราควรยอมจํานนอวัยวะของเราต่อพระเจ้ า อวัยวะที่ควบคุมได้ ยากที่สดุ ในร่างกายของเรา ไม่ใช่ หัวใจ จิตใจ หรื อมือของเรา แต่เป็ นลิ ้นของเรา
ดแล่นไป เรื อก็ยงหั
ั นไปมาด้วยหางเสือเล็กๆ
“ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพือ่ ให้มนั เชื อ่ ฟั งเรา เราก็บงั คับมันให้ไปไหนๆ ได้ทงั้ ตัว จงดเรืู อด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าเป็ นเรื อใหญ่ และถกลมแรงพั
ู
ตามใจนายท้ายที จ่ ะให้ไปทางไหน ลิ้ นก็เช่นเดียวกัน เป็ นอวัยวะเล็กๆ และอวดอ้างเรื ่องใหญ่ๆ จงดเถิ
ู ด ไฟนิ ดเดี ยวอาจเผาป่ าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอ และลิ้ นนัน้ ก็เป็ นไฟ ลิ้ นเป็ นโลกที ่ไร้ธรรมในบรรดา
อวัยวะของเรา เป็ นเหตุให้ทงั้ กายมลทิ นไปทํ าให้วฏั ฏะแห่งชี วิตเผาไหม้ และมันเองก็ติดไฟโดยนรก เพราะสัตว์ เดี ยรัจฉานทุกชนิ ด ทัง้ นก สัตว์ เลื ้อยคลาน และสัตว์ ในทะเลก็เลี ้ยงให้เชื ่องได้ และ
มนุษย์ก็ได้เลีย้ งให้เชื อ่ งแล้ว แต่ลิ้นนัน้ ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้เชือ่ งได้ ลิ้ นเป็ นสิ่ งชัว่ ทีอ่ ยู่ไม่สขุ และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตาย” (ยากอบ 3:3-8)
เนื่องจากลิ ้นนัน้ ควบคุมได้ ยากที่สดุ และสามารถก่อให้ เกิดปั ญหาได้ มากมาย จึงจําเป็ นต้ องถูกกําราบให้ อยู่ภายใต้ การควบคุมและจํานนต่อพระเจ้ า นั่นคือเหตุผลว่าทําไมพระเจ้ าทรง
้ อพระเจ้ า พระองค์จะทรงเข้ าควบคุม
ควบคุมลิ ้นเมื่อเราได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เมื่อใดก็ตามที่เรายอมจํานนลิ ้นที่อยูไ่ ม่สขุ ชัว่ ร้ าย และเต็มไปด้ วยพิษนันต่
เมื่อพระเจ้ าทรงเริ่ มควบคุมลิ ้นของเรา เราจะต้ องปล่อยมันไป เมื่อเราพูดภาษาต่างๆ จึงเกิดความเชื่อมัน่ ขึ ้น เกิดความมัน่ ใจที่ว่าตอนนี ้ เราได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และได้
ประทับตราด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แห่งพระสัญญาแล้ ว ตอนนี ้ เรามีมดั จําในการรับมรดกของพระองค์ภายในเรา ทําให้ เราเป็ นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในสมบัติที่พระองค์ทรงซื ้อมา (เอเฟซัส 1:14)
เราได้ กลายเป็ นหนึง่ ในกลุม่ ผู้ติดตามพระเจ้ า และคนของพระเจ้ าทังหมด
้
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เหตุการณ์ต่างๆ ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการพูดภาษาต่างๆ นันไม่
้ ได้ มีอยู่เพียงเพื่อทําให้ หน้ ากระดาษเต็มเท่านัน้ เพราะทุกสิ่งที่พระเจ้ าทรงกระทํานันมี
้ วตั ถุประสงค์ของพระองค์ และการพูด
ภาษาต่างๆ ก็มีวตั ถุประสงค์เช่นกัน บางคนกล่าวว่า การพูดภาษาต่างๆ เป็ นประสบการณ์ของอดีตที่ไม่จําเป็ นอีกต่อไป และบางคนยังกล่าวว่า เป็ นของผีมาร เขากล่าวว่า เขาเชื่อพระคัมภีร์ แต่ก็ไม่
ยอมรับว่าการพูดภาษาต่างๆ เป็ นของพระเจ้ า เมื่อเราพิจารณาข้ อเท็จจริงตามพระคัมภีร์แล้ ว เราควรจะฟั งการสอนเช่นนันหรื
้ อ
ประสบการณ์ ของเรากับพระเจ้ า บวกกับข้ อเท็จจริ งในพระวจนะของพระองค์ ควรจะเพียงพอแล้ วที่จะทําให้ ใจของเราสงบเกี่ยวกับปั จจัยที่สําคัญที่สดุ ในเรื่ องความรอดนี ้ วัตถุประสงค์
สําคัญของการวายพระชนม์ของพระเยซูคริสต์คือ เพื่อให้ ชีวิตใหม่แก่เราโดยพระวิญญาณของพระองค์ หากไม่มีประสบการณ์นี ้ในชีวิตคริ สเตียนแล้ ว เราก็ขาดวัตถุประสงค์หนึ่งในสองข้ อที่ยอห์นผู้ให้
บัพติศมากล่าวไว้ เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริ สต์ในแผ่นดินมนุษย์
• “วันรุ่งขึ ้นยอห์นเห็นพระเยซูกําลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า ‘จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้ า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย’ ” (ยอห์น 1:29)
• “ข้ าพเจ้ าเองไม่ร้ ู จกั พระองค์ แต่พระองค์ทรงใช้ ให้ ข้าพเจ้ าให้ บพั ติศมาด้ วยนํ ้า ได้ ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่า ‘เมื่อเจ้ าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใด ผู้นนแหละเป็
ั้
นผู้ให้ บพั ติศมาด้ วย
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์’ ” (ยอห์น 1:33)
____________________
“ผ้ ูนัน้ แหละเป็ นผ้ ูให้ บัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ” (ยอห์ น 1:33)
____________________
ยอห์นสัญญาว่าจะมีการชําระล้ างและการเติมให้ เต็ม นัน่ คือสิง่ ที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อกระทํา
เมื่อการงานเหล่านี ้เกิดขึ ้นในชีวิตของเรา เราจะกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของคริสตจักรที่สวยงามของพระเจ้ า เราพร้ อมที่จะเริ่มต้ นในแผ่นดินของพระเจ้ า ซึง่ จะรักษาเราไว้ จนสิ ้นชีวิตของเรา
หลายคนเมื่อได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คิดว่า พวกเขาได้ ถึงจุดสูงสุดในพระเจ้ า แม้ ว่านัน่ อาจจะเป็ นจริ งบ้ าง แต่ยงั มีอีกมากในการมีชีวิตอยู่ การเติบโต และการทํางานเพื่อพระองค์ เราไม่
สามารถอยูอ่ ย่างสบายๆ ในการเดินทางกับพระเจ้ า

30

บทที่หก
ชีวติ ในพระวิญญาณ
เมื่อได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เราได้ เข้ าสูม่ ิติใหม่ในพระเจ้ า เราไม่ได้ เป็ นเพียงคนธรรมดาทัว่ ไปอีกต่อไป เราได้ รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เราได้ กลายเป็ นสิ่งมีชีวิตใหม่ในพระคริ สต์ พร้ อมที่
จะได้ รับการฝึ กในสิง่ ต่างๆ ของพระเจ้ า
พระคัมภีร์บอกเราว่า “พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ ไขคนให้ ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของ
้ นสิ่งที่
พระเจ้ าจะพรักพร้ อมที่จะกระทําการดีทกุ อย่าง” (2ทิโมธี 3:16-17) ความหมายก็คือ เราควรจะให้ ตวั เองต่อการศึกษาทุกสิ่งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ าเท่าที่เราจะทําได้ การทําเช่นนันเป็
จําเป็ น การกระทําหลายอย่างเป็ นสิง่ จําเป็ นต่อการมีชีวิตรอดและการเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณ และนี่คือ หนึง่ ในการกระทําเหล่านัน้

การสื่อสารกับพระเจ้ า
มีฤทธิ์เดชอํานาจสองอย่างที่เราควรจะใช้ ทนั ทีหลังจากได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ นัน่ คือ การอธิษฐาน และการศึกษาพระวจนะของพระเจ้ า ปั จจัยสองประการนี ้เป็ นสิ่งสําคัญต่ออนาคต
้
าง ทังสองสิ
้
่งควรจะเป็ นความ
ของเรา เรากําลังเดินทางชัว่ ชีวิต เราไม่สามารถที่จะเข้ าถึงความลึกซึ ้งของการอธิษฐานหรื อพระคัมภีร์ได้ ในเวลาอันสัน้ แต่เราควรจะมุง่ มัน่ อย่างขยันขันแข็งในทังสองอย่
ยินดีอนั ยิ่งใหญ่ในชีวิตคริสเตียนใหม่ของเรา การสื่อสารกับพระเจ้ าควรจะเป็ นไปอย่างเต็มใจ ไม่ใช่หน้ าที่ที่ต้องกระทํา
้ นการเหมาะสม หากเป็ นได้ ตอนเช้ าตรู่เป็ นเวลาที่ดี แต่ถ้าไม่เหมาะสม ให้ เลือกเวลาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สดุ
การกําหนดเวลาในแต่ละวันเพื่อทําทังสองสิ
้
ง่ นันเป็
้ ส่วนช่วยอย่าง
เมื่อภรรยาของข้ าพเจ้ าและข้ าพเจ้ ามาหาพระเจ้ าใหม่ๆ นัน้ เราเป็ นชาวนา ข้ าพเจ้ าตื่นแต่เช้ าตรู่ ทกุ วันเพื่ออธิษฐานและศึกษาจนเป็ นนิสยั การอธิษฐานและการศึกษานันมี
มากในชีวิตของข้ าพเจ้ า บ่อยครัง้ ข้ าพเจ้ ารอแทบไม่ไหวที่จะให้ ถึงช่วงเวลาที่สวยงามนันกั
้ บพระเจ้ า พระองค์ทรงสื่อสารกับข้ าพเจ้ าด้ วยพระวจนะของพระองค์และการอวยพรทางวิญญาณ และ
นรากฐานของชีวิตทางฝ่ ายวิญญาณของข้ าพเจ้ า และเป็ นฐานที่ดีตลอดเวลาหกสิบปี นี ้ หลังจากเวลา
ข้ าพเจ้ าตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานและสรรเสริญอย่างจริ งใจ เวลาเหล่านันกลายเป็
้
ในการอุทิศตัวนี ้ ข้ าพเจ้ าจะไปทํางาน ตลอดทังวั
้ นมีเพลงในใจของข้ าพเจ้ า และคงสรรเสริญด้ วยริมฝี ปากของข้ าพเจ้ าต่อไป โดยปกติแล้ ว การสรรเสริญจะเกิดขึ ้นตลอดทังวั
้ น
ให้ การอ่านพระคัมภีร์ การศึกษา การอธิษฐานและสรรเสริญเป็ นกิจวัตรประจําวัน แต่อย่าปล่อยให้ กลายเป็ นงานประจําเหมือนเช่นหน้ าที่ที่ต้องกระทํา หากไปถึงจุดนัน้ ควรจะระวังให้ ดี

ความยินดีในพระเจ้ า
เปาโลกล่าวตักเตือนเกี่ยวกับเรื่ องทางฝ่ ายวิญญาณว่า “และอย่าเมาเหล้ าองุ่นซึ่งจะทําให้ เสียคน แต่จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้ วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลง
สรรเสริ ญ คือร้ องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็ นเจ้ า” (เอเฟซัส 5:18-19)
้ ้น จงร้ องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลง
เขาได้ เขียนไปยังชาวโคโลสีว่า “จงให้ พระวาทะของพระคริ สต์ดํารงอยู่ในตัวท่านอย่างบริ บูรณ์ จงสัง่ สอนและเตือนสติกันด้ วยปั ญญาทังสิ
สรรเสริญด้ วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้ า” (โคโลสี 3:16)
____________________
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“จงให้ พระวาทะของพระคริสต์ ดาํ รงอย่ ูในตัวท่ านอย่ างบริบูรณ์ …ด้ วยปั ญญาทัง้ สิน้ ” (โคโลสี 3:16)
____________________
ผู้ที่มีความสัตย์ซื่อและมีอํานาจมากที่สดุ คนหนึ่งในคริ สตจักรของเราทํางานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เขาร้ องเพลงและผิวปากเป็ นเพลงสรรเสริ ญในขณะทํางาน ซึง่ ทําให้ คนอื่นสนใจ แต่เขา
้ ่อให้ เป็ นที่สนใจ เขามีความสุขและมีความยินดี คนทังหลายรู
้
้ สึกได้ ว่าเขามีความสุขจากท่าทางของเขา หลายคนถามว่า “ทําไมคุณถึงมีความยินดีเหลือเกิน” เขาเป็ นพยาน
ไม่ได้ ทําอย่างนันเพื
เกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงทําให้ แก่เขา และเขายังพูดคุยเกี่ยวกับคริ สตจักรอีกด้ วย มีวิธีไหนที่จะเป็ นพยานได้ ดีไปกว่านี ้ เมื่อเราอนุญาตให้ ความยินดีสอ่ งแสงออกจากชีวิตของเรา ผู้คนจะถามคําถาม
นันกั
้ บเรา
ความยินดีอย่างจริ งใจเป็ นลักษณะที่ควรถนอมไว้ ผู้เขียนหนังสือฮีบรู กล่าวว่า “เหตุฉะนัน้ ให้ เราถวายคําสรรเสริ ญเป็ นเครื่ องบูชาแด่พระเจ้ าตลอดไป โดยทางพระองค์นนั ้ คือคํากล่าว
ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์” (ฮีบรู 13:15)
ดังนัน้ ให้ เรามีความสุขในพระเจ้ า และสรรเสริญพระองค์ เนหะมีย์ 8:10 กล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่า “ความชื่นบานของตนในพระเจ้ าเป็ นกําลังของท่าน”
พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์ก่อนที่จะถูกตรึงไว้ ที่ไม้ กางเขนว่า “ให้ ความยินดีของเราดํารงอยู่ในท่าน และให้ ความยินดีของท่านเต็มเปี่ ยม” (ยอห์น 15:11) ความปี ติยินดีควรส่อง
ออกมาจากคริสเตียนเหมือนแสงรัศมีจากดวงอาทิตย์ โลกต้ องการคริสเตียนที่มีความยินดี พวกเขาแสวงหาศาสนาคริสต์เช่นนัน้ ดังนัน้ ให้ เราเป็ นเช่นนัน้
เราไม่ควรจะมีความยินดีในโอกาสพิเศษเป็ นพักๆ เท่านัน้ แต่ความยินดีควรเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเรา แม้ เมื่อสิ่งต่างๆ เป็ นไปอย่างเลวร้ าย ยากอบ 1:2 ตักเตือนว่า “เมื่อท่าน
้
ทังหลายประสบความทุ
้
กข์ยากลําบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็ นเรื่ องน่ายินดี” ความยากลําบากที่บคุ คลพบเจอเป็ นสิง่ ที่เสริมความแข็งแกร่งให้ ความเชื่อและความตังใจของเขา

การรับมือกับปั ญหาต่ างๆ
ปั ญหามีอยูท่ กุ ที่ ทุกคนมีปัญหาทังนั
้ น้ ปั ญหาเกิดจากทังภายในและภายนอก
้
เราต้ องรับมือกับปั ญหาไม่วา่ มันจะอยูท่ ี่ไหน
เรามีผ้ ชู ่วยใหม่ในพระวิญญาณ พ่อแม่ช่วยเหลือลูกๆ ของตนเมื่อลูกประสบกับปั ญหา เขารับฟั งและทําอย่างดีที่สดุ เพื่อหาทางแก้ ปัญหา พระเจ้ าทรงมีความสนใจในบุตรของพระองค์ไม่
น้ อยไปกว่าที่เราสนใจลูกๆ ของเรา เราต้ องพึง่ ในความช่วยเหลือของพระองค์ เราสามารถทําอย่างนันได้
้ โดย
• “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่ องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้ า ด้ วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ...ข้ าพเจ้ าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผ้ ทู รงเสริ ม
กําลังข้ าพเจ้ า” (ฟี ลิปปี 4:6, 13)
• “และพระเจ้ าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทกุ สิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทังหลาย
้
เพื่อให้ ท่านมีทกุ สิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอ ทังจะมี
้ สิ่งของบริ บรู ณ์สําหรับงานที่ดีทกุ อย่างด้ วย” (2โคริ นธ์
9:8)
• “ท่านจงอย่าเป็ นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรื อทอดทิ้ งท่านเลย เหตุฉะนัน้ เราทังหลายอาจกล่
้
าวด้ วยใจเชื่อมัน่ ว่า องค์พระผู้เป็ น
เจ้า ทรงเป็ นพระผ้ชู ่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า” (ฮีบรู 13:5-6)
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พระเจ้ าทรงสนพระทัยในพวกเราแต่ละคนอย่างแท้ จริ ง พระองค์ไม่เพียงแต่รักษาเราและยืนอยู่เคียงข้ างเราเท่านัน้ (มัทธิว 8:20) แต่ยงั ให้ แบบของพระองค์ในเรา ผ่านเราและเพื่อเราอีกด้ วย
พระองค์ทรงให้ เราสามารถ มีอํานาจ มีความแข็งแกร่ง ให้ การสนับสนุนเรา ให้ เรามีคณ
ุ สมบัติและให้ อํานาจเราในการทําตามนํ ้าพระทัยของพระองค์ได้
จงลงมือทํา
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บทที่เจ็ด
คริสตจักรประจํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คริสเตียนทุกคนต้ องมีคริสตจักรประจําหรื อไม่ จริงแท้ แน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลย
หากแม้ วา่ ชัว่ ขณะหนึง่ ท่านคิดว่า ท่านสามารถอยูไ่ ด้ ด้วยตัวเอง ก็ให้ ลืมเสีย ไม่มีใครแข็งแกร่งพอที่จะอยูเ่ พียงลําพังได้ หลายคนได้ พยายามทํา แต่ก็จบลงด้ วยหายนะ
พระเจ้ าทรงสร้ างคริ สตจักรต่างๆ ขึ ้นเพื่อเหตุผลเฉพาะต่อไปนี ้
ความจําเป็ นในการเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่
ความจําเป็ นในการมีผ้ คู บหาด้ วย
ความจําเป็ นในการได้ รับคําแนะนําจากผู้นํา
ความจําเป็ นในการมีความรับผิดชอบ
ความจําเป็ นในการมีสถานที่นมัสการ
ความจําเป็ นในการมีสถานที่เพื่อมีสว่ นสนับสนุน
ความจําเป็ นในการได้ รับความช่วยเหลือ
ความจําเป็ นในการให้ ความช่วยเหลือ

ความจําเป็ นในการเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม
การเป็ นส่วนหนึง่ หมายถึง การมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดหรื อฉันไมตรี กบั คนอื่น หรื อกับคนกลุม่ หนึง่ ในกรณีที่เป็ นคริสตจักร คือการมีสว่ นร่วมอย่างใกล้ ชิดกับผู้ที่มีความเชื่อเดียวกัน คนหนุ่ม
สาวมีความรู้ สึกถึงความจําเป็ นนี ้เป็ นพิเศษ เขาชอบอยู่กบั คนรุ่ นเดียวกัน ต้ องการที่จะรู้ สกึ มัน่ คงและเป็ นที่ต้องการ หากไม่มีความรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มแล้ ว บุคคลจะรู้ สกึ ว่าถูกทิ ้ง ไม่มีสิทธิ์
เสียเปรี ยบ โดดเดี่ยวและอ้ างว้ าง
การเป็ นส่วนหนึ่งทําให้ เรารู้ จกั กับอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เราเรี ยนรู้ สิ่งที่ได้ เกิดขึ ้นในอดีต ซึ่งทําให้ เราเห็นภาพที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับปั จจุบนั และนิมิตสําหรับอนาคต การรู้ จกั สิ่งที่กําลังเกิด
ขึ ้นอยู่ในปั จจุบนั ทําให้ เรามีความรู้สกึ ว่าสามารถมีสว่ นสนับสนุนให้ แก่สิ่งนัน้ หรื อนําออกจากสิ่งนันได้
้ ซึง่ ช่วยให้ เรารู้สกึ ว่ามีอิทธิพล นอกจากนี ้ ยังทําให้ เรามีส่วนกับแผนการในอนาคต ซึ่งทําให้ เรา
สามารถเข้ าใจสิง่ ที่เราอาจสามารถสนับสนุนต่อแผนการเหล่านันได้
้
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ความจําเป็ นในการมีผู้คบหาด้ วย
การมีผ้ คู บหาด้ วยเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตคริ สเตียนต่อไป หากไม่มีผ้ คู บหาด้ วยแล้ ว คนๆ หนึ่งอาจรู้ สึกโดดเดี่ยวในการต่อสู้เพื่อคงประสบการณ์ คริ สเตียนของตนกับพระเจ้ า
ต่อไป หรื อกล่าวให้ ง่ายคือ การมีผ้ คู บหาด้ วย หรื อ Fellowship (เฟลโลชิป) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง เพื่อน (fellow) ที่อยู่ในเรื อลําเดียวกัน (ship) คือผู้ที่มีความเชื่ออันลํ ้าค่าเหมือนกัน ผู้ที่มีเป้าหมา
เดียวกัน มุง่ ไปในทิศทางเดียวกัน กลายเป็ นส่วนหนึง่ และแบ่งปั นซึง่ กันและกัน และทํางานด้ วยวัตถุประสงค์เดียวกัน
มีเรื่ องราวเกี่ยวกับผู้ที่เชื่อคนหนึ่งซึง่ วางแผนที่จะย้ ายไปเมืองที่อยู่ห่างออกไปและไม่มีคริ สตจักรในความเชื่อของเขา เมื่อพูดคุยกัน ศิษยาภิบาลได้ เตือนเขาไม่ให้ ออกจากคริ สตจักรที่กําลัง
เติบโต แล้ วไปอยูเ่ อง แต่เขากล่าวกับศิษยาภิบาลอย่างห้ วนๆ ว่า เขาได้ รับการสอนในเรื่ องความเชื่ออย่างเพียงพอแล้ ว และไม่มีอะไรจะมาทําให้ เขาออกไปจากความเชื่อได้ (ดูโคโลสี 1:23) ในขณะที่
เขาพูดคุยกันอยูห่ น้ าเตาผิง ศิษยาภิบาลก้ าวไปที่นนั่ แล้ วนําเอาถ่านที่ร้อนแดงก้ อนห นึ่งออกมาไว้ ข้างๆ กองไฟ กลับมานัง่ เก้ าอี ้ของเขา และเริ่ มคุยต่อ หลังจากเวลาผ่านไป เขาเรี ยกให้ ชายคนนัน้
ดูก้อนถ่าน แล้ วบอกว่าถ่านนันไม่
้ ร้อนแดงเหมือนตอนที่เขาเอาออกมาจากกองไฟ
“คุณเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ ้นกับถ่านที่ร้อนแดงนันเมื
้ ่อเอาออกจากกองไฟ” เขาถาม
“ครับ” ผู้ชายคนนันตอบ
้
“มันไม่ร้อนอีกต่อไป”
“คุณแน่ใจได้ เลยว่า สิ่งนันจะเกิ
้
ดขึ ้นกับคุณเมื่อคุณจากครอบครัวคริ สตจักรไป คุณจําเป็ นต้ องมีคริ สตจักรและคริ สตจักรจําเป็ นต้ องมีคณ
ุ ไม่นาน คุณจะเย็นลงถ้ าคุณไม่เตรี ยมการเรื่ องผู้ที่
จะคบหาด้ วย”
การมีผ้ คู บหาเป็ นสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งในชีวิตคริ สเตียน ทุกคนจําเป็ นต้ องคบหาผู้ที่มีความเชื่อเดียวกัน แม้ ว่าสมาชิกอาจขัดแย้ งกันบ้ าง แต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับอันตรายในการถูกทิ ้ง ไม่มีผ้ ู
้ เพราะตระหนักดีถึงคุณค่าของการคบหากันระหว่าง
คบหาด้ วย คริ สตจักรหลายแห่งมีบริ เวณที่เรี ยกว่าโถงมิตรภาพเอาไว้ จดั งานพบปะกัน เสิร์ฟอาหาร เล่มเกม และอื่นๆ พวกเขามีบริ เวณนันไว้
สมาชิก

ความจําเป็ นในการได้ รับคําแนะนําจากผ้ ูนํา
ไม่สําคัญว่าคนๆ หนึ่งจะฉลาดมากเพียงใด เขาต้ องได้ รับการสอนเรื่ องหลักคําสอนที่สําคัญของพระคัมภีร์ เขาจําเป็ นต้ องได้ รับคําแนะนําในเรื่ องความบริ สทุ ธิ์ การสื่อสารกับพระเจ้ า การ
สื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ การเดินและการพูดคุยของเขา การแต่งกาย และสิ่งอื่นๆ อีกมากที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตคริ สเตียน เขาจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้วิธีที่จะสอนคนอื่นๆ ถ้ าเขาไม่ได้ เรี ยนรู้วิธีที่จะติดตาม เขาก็
้
นเวลานาน ต้ องเรี ยนรู้วิธีที่จะหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่ซาตานวางไว้ ในทางของทุกคน
จะไม่สามารถเรี ยนรู้วิธีที่จะนําได้ เลย เขาจําเป็ นต้ องได้ รับคําปรึกษาจากผู้ที่เคยอยูใ่ นทางนันมาเป็
พระคัมภีร์เป็ นหนังสือเล่มใหญ่ และไม่มีใครเป็ นผู้ชํานาญในพระคัมภีร์ได้ อย่างเร่งด่วน การเรี ยนหลักคําสอนต่างๆ เป็ นสิง่ สําคัญทีเดียว และเหมือนเช่นขันทีชาวเอธิโอเปี ย ทุกคนต้ องมีคนที่
จะสอนเขา (ดูกิจการ 8:30-31) เราทุกคนต้ องมีครูที่ซื่อสัตย์และจริ งใจ มัน่ คง ซื่อตรง และยึดถือความชอบธรรม

ความจําเป็ นในการมีความรับผิดชอบ
ไม่มีใครสมบูรณ์ภายในตัว จนอยูไ่ ด้ ด้วยตัวเอง ผู้ที่ได้ ยอมรับงานในการเป็ นผู้นํามีหน้ าที่รับผิดชอบต่อเรา ชีวิตคริ สตจักรในด้ านนี ้มักจะถูกละเลย จะต้ องมีบคุ คลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อเรา
และเรามีหน้ าที่รับผิดชอบต่อเขา และถ้ าเราขาดการประชุม เขาต้ องรู้ ว่าทําไม ถ้ าเราเจ็บป่ วย เราควรจะแจ้ งให้ บคุ คลนี ้ทราบเพื่อที่เขาจะได้ ร้ ูว่าเกิดอะไรขึ ้น เขาอาจให้ ศิษยาภิบาลมาและอธิษฐาน
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เผื่อเรา หรื อเขาอาจต้ องการมาด้ วยตัวเอง อาจดูเหมือนเป็ นเรื่ องเล็กน้ อยแต่เป็ นสิ่งจําเป็ น หลายคนที่หลงทางไปเป็ นเพราะเขาคิดว่าไม่มีใครใส่ใจเขา เราต้ องสร้ างมิตรภาพอันประกอบด้ วยความ
รับผิดชอบกับผู้นําของเรา มิฉะนัน้ เราอาจถูกลืมหรื อหมางเมินได้

ความจําเป็ นในการมีสถานที่นมัสการ
การนมัสการพระเจ้ าเป็ นสิทธิพิเศษ และหากไม่มีการนมัสการแล้ ว เราจะล้ มเหลวในฐานะคริ สเตียน การนมัสการเป็ นสิ่งจําเป็ น พระคัมภีร์ใหม่บนั ทึกรูปแบบหนึ่งของคําว่า “นมัสการ” ไว้
เจ็ดสิบสามครัง้ เห็นได้ ชดั ว่า การนมัสการนันมี
้ ความสําคัญยิ่ง
วิลเลี่ยม เจนนิ่งส์ ไบรอัน เขียนไว้ ว่า มนุษย์เป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีความเชื่อในศาสนา ใจจะแสวงหาพระเจ้ าด้ วยสัญชาตญาณ “ไม่ว่าเขาจะนมัสการที่ริมฝั่ งแม่นํ ้าคงคา อธิษฐานโดยแหงนหน้ าไ
ทางดวงอาทิตย์ คุกเข่าลงไปทางเมกกะ หรื อจะถือว่าทุกแห่งทัว่ ไปเป็ นพระวิหารของพระเจ้ า แล้ วสนทนากับพระบิดาแห่งสวรรค์ตามการเชื่อถือของศาสนาคริสต์ มนุษย์มีความศรัทธาเป็ นอย่างมาก”
ฮาร์ วีย์ เอฟ แอมเมอร์ แมน อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของการนมัสการต่อชีวิตของเราไว้ วา่
ุ ต่างๆ มีความ
การทดลองอย่างสาหัสประการหนึ่งของคริ สเตียนคือ ทัศนคติของเขาต่อทรัพย์สิ่งของของเขา มีคนได้ ค้นพบว่า ข้ อพระคัมภีร์ทุกๆ หนึ่งของในสี่ข้อในหนังสือพระกิตติคณ
เกี่ยวข้ องกับทัศคตินี ้ ข้ าพเจ้ าคิดว่าใจความสําคัญอาจสรุปได้ เป็ นวลีเดียวคือ “เรานมัสการสิ่งใด เราจะกลายเป็ นสิ่งนัน”
้ ถ้ าเรานมัสการทรัพย์สิ่งของที่เป็ นวัตถุ เรามีแนวโน้ มที่จะกลายเป็ น
พวกวัตถุนิยมมากขึ ้น ถ้ าเรานมัสการตัวเอง เราจะกลายเป็ นพวกเห็นแก่ตวั นัน่ คือเหตุผลว่าทําไม พระคริสต์จงึ พยายามอยูเ่ สมอที่จะชี ้นําการนมัสการของมนุษย์
ิ ”
ลอว์เรนส์ อาร์ เอ็กเซลสัน นักเขียนอีกท่านหนึง่ กล่าวว่า “การนมัสการในชีวิตของคริสเตียนเป็ นเหมือนลานตัวหลักในนาฬกา
มนุษย์จําเป็ นต้ องมีสถานที่ในการนมัสการ และด้ วยเหตุผลนัน้ คริ สตจักรจึงมีความสําคัญต่อเราเป็ นอย่างยิ่ง เราต้ องไปคริ สตจักรที่เทศนาความจริ งตามที่ได้ บนั ทึกไว้ ที่นี่ และคงอยู่ที่นนั่
ตราบเท่าที่ศิษยาภิบาลเทศนาความจริงนี ้ เราต้ องไม่กลายเป็ นคนชอบเที่ยว วิ่งจากโบสถ์หนึง่ ไปโบสถ์หนึง่ การกระทําเช่นนันจะทํ
้ าให้ เราหมดความน่าเชื่อถือ ทุกคนจําเป็ นต้ องเป็ นผู้ที่มีความสัตย์ซื่อ

ความจําเป็ นในการมีสถานที่เพื่อมีส่วนสนับสนุน
พระเจ้ าประสงค์สิ่งที่ดีที่สดุ ที่เรามี ไม่มีทางที่เราจะประสบความสําเร็ จได้ โดยนําสัตว์ที่แย่ที่สดุ ในฝูง สัตว์ที่พิการ ตาบอด เจ็บป่ วยหรื อมีมลทินไปให้ พระองค์ พระเจ้ าตรัสแก่อิสราเอลใน
มาลาคี 1:6-14 ว่า
“บุตรก็ย่อมให้ เกียรติแก่บิดาของเขา คนใช้ ก็ย่อมให้ เกียรตินายของเขา แล้ วถ้ าเราเป็ นพระบิดา เกียรติของเราอยู่ที่ไหน และถ้ าเราเป็ นนาย ความยําเกรงเรามีอยู่ที่ไหน นี่แหละพระเจ้ าจอม
หมิ่นพระนามของพระองค์สถานใด’ ก็โดยนําอาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะ “แล้ วท่านว่า
โยธาตรัสแก่ท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิตผู้ดหู มิ่นนามของเรา ท่านก็ว่า ‘ข้ าพระองค์ทงหลายดู
ั้
‘ข้ าพระองค์ทงหลายกระทํ
ั้
าให้ มนั เป็ นมลทินสถานใด’ ก็โดยคิดว่าโต๊ ะของพระเจ้ านันเป็
้ นที่ดหู มิ่นอย่างไรล่ะ
้ ชวั่ หรื อ พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า จงนําของอย่างนันไปกํ
้ านัลเจ้ า
“เมื่อเจ้ านําสัตว์ตาบอดมาเป็ นสัตวบูชา กระทําเช่นนันไม่
้ ชวั่ หรื อ และเมื่อเจ้ าถวายสัตว์ที่พิการหรื อป่ วย กระทําเช่นนันไม่
เมืองของเจ้ าดู เขาจะพอใจเจ้ าหรื อ จะแสดงความชอบพอต่อเจ้ าไหม ลองอ้ อนวอนขอความชอบต่อพระเจ้ า เพื่อพระองค์จะทรงพระกรุ ณาต่อพวกเราดูซี ด้ วยของถวายดังกล่าวมานี ้จากมือของเจ้ า
พระองค์จะทรงชอบพอเจ้ าสักคนหนึง่ หรื อ พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้แหละ
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“โอ อยากให้ มีสกั คนหนึง่ ในพวกเจ้ าซึง่ จะปิ ดประตูเสีย เพื่อว่าเจ้ าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่า พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า เราไม่พอใจเจ้ าและเราจะไม่รับเครื่ องบูชาจากมือของเจ้ า
ั้
และเขาถวายเครื่ องหอมและของถวายที่บริ สทุ ธิ์แด่นามของเราทุกที่ทกุ แห่ง
พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า ตังแต่
้ ที่ดวงอาทิตย์ขึ ้นถึงที่ดวงอาทิตย์ตก นามของเราก็ใหญ่ย่ิงท่ามกลางประชาชาติทงหลาย
เพราะว่านามของเรานันใหญ่
้
ยิ่งท่ามกลางประชาชาติ
“แต่เมื่อเจ้ ากล่าวว่า โต๊ ะของพระเจ้ าเป็ นมลทิน และว่าจะดูหมิ่นอาหารที่ถวายนันก็
้ ได้ เจ้ าก็ได้ กระทําให้ นามนันเป็
้ นมลทินไปแล้ ว พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า เจ้ ากล่าวว่า อย่างนี ้น่าอ่อนระอา
ใจจริง แล้ วเจ้ าก็ทําฮึดฮัดกับเรา เจ้ านําเอาสิง่ ที่ได้ แย่งมา หรื อสิง่ ที่พิการหรื อป่ วย ของเหล่านี ้แหละเจ้ านํามาเป็ นของบูชา พระเจ้ าตรัสว่า เราจะรับของนันจากมื
้
อของเจ้ าได้ หรื อ พระเจ้ าจอมโยธาตรัส
ว่า คนใดที่มีสตั ว์ตวั ผู้อยู่ในฝูง และได้ บนไว้ และยังเอาสัตว์พิการไปถวายแด่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า คําสาปแช่งจงตกอยู่กบั คนโกงนันเถิ
้ ด เพราะเราเป็ นพระมหากษัตริ ย์ และนามของเราเป็ นที่กลัวเกรง
ท่ามกลางประชาชาติทงหลาย”
ั้
พระเจ้ าทรงขอสิง่ ที่ดีที่สดุ ที่พวกเขามี พระองค์จะไม่ปล่อยให้ เขาใช้ สงิ่ ที่ไม่ดีที่สดุ ในฝูง พวกเขามีสงิ่ ที่ดีที่สดุ แต่ตดั สินใจที่จะเก็บไว้ เพื่อตัวเอง พระเจ้ าไม่สามารถยอมรับทัศนคติเช่นนี ้ได้
____________________
“จงลองดเราในเรื
่ องนีด้ ูที” (มาลาคี 3:10)
ู
____________________
พระองค์จะไม่ทรงยอมรับสิ่งใดๆ จากเราซึง่ ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สดุ ของเรา ต่อมาใน มาลาคี พระเจ้ าทรงท้ าทายอิสราเอลให้ เอาสิบลดเข้ ามาในคลัง (สิบลดคือ ผลแรกของงานของเขา) และพร้ อม
กับคําสัง่ นี ้ พระองค์ทรงให้ พระสัญญากับเขาว่า พระองค์จะเปิ ดหน้ าต่างในสวรรค์ และเทพรให้ อย่างมากมายจนล้ นเหลือ พระองค์ตรัสว่า หากพวกเขาทําอย่างนี ้แล้ ว พระองค์จะขนาบผู้ที่ทําลายเพื่อ
เขา และจะไม่ทําลายผลแห่งพื ้นดินของเขา (ดูมาลาคี 3:7-11)
การมีส่วนสนับสนุนคือ การให้ ตวั เอง และแรงงานของเราแก่พระเจ้ า ไม่ใช่ในฐานะเครื่ องบูชาเพื่อความผิดบาปของเรา แต่เราสมควรที่จะทําเพื่อให้ เกียรติพระองค์สําหรับความรักของ
พระองค์ที่ทรงประทานให้ เราด้ วยพระกรุณา
เราให้ สงิ่ เหล่านี ้ได้ ที่ไหน ตามมาลาคี เราควรจะนํามาที่คลัง ซึง่ ในเวลานี ้คือ สถานที่ที่เรานมัสการและได้ รับอาหารทางฝ่ ายวิญญาณ
้ ้นของ
ถ้ าเราไม่ให้ ไม่นานเราจะไม่มีที่สําหรับพระเจ้ าที่จะเทพรของพระองค์ลงมาให้ เรา ซาโลมอนกล่าวว่า “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้ าด้ วยทรัพย์สินของตน และด้ วยผลแรกแห่งผลิตผลทังสิ
เจ้ า แล้ วยุ้งของเจ้ าจะเต็มด้ วยความอุดม และบ่อเก็บของเจ้ าจะล้ นด้ วยเหล้ าองุ่น บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดูหมิ่นพระดํารัสสอนของพระเจ้ า หรื อเบื่อหน่ายต่อพระดํารัสเตือนของพระองค์" (สุภาษิ ต
3:9-11)
“บางคนยิ่งจําหน่ายยิ่งมัง่ คัง่ บางคนยิ่งยึดสิง่ ที่ควรจําหน่ายไว้ ยิ่งขัดสนก็มี บุคคลที่ใจกว้ างขวางย่อมได้ รับความมัง่ คัง่ บุคคลที่รดนํ ้า เขาเองจะรับการรดนํ ้า” (สุภาษิต 11:24-25)
ไม่มีใครจะกล่าวได้ ดีไปกว่านี ้
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ความจําเป็ นในการได้ รับความช่ วยเหลือ
ไม่ช้าก็เร็ ว คริ สเตียนทุกคนจําเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือ เราจําเป็ นต้ องมีสถานที่และบุคคลพิเศษที่จะหันไปหาได้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ ้น บ่อยครัง้ คําพยานในคริ สตจักรช่วยเหลือเราได้
้ ปกครองก็ตาม แม้ ว่าผู้รับใช้ อาจจะไม่มีทกั ษะเรื่ องมนุษยสัมพันธ์ในทุกด้ าน แต่ก็
ไม่ใช่เพียงแต่ผ้ เู ทศนาเสมอไปที่จะช่วยเรา แม้ ว่าส่วนใหญ่แล้ ว การช่วยเหลือส่วนใหญ่จะมาจากผู้ที่พระเจ้ าทรงตังไว้
สามารถตอบสนองความจําเป็ นของเราได้ อย่างน้ อยที่สดุ เขาจะรู้จกั ผู้ที่สามารถตอบสนองความจําเป็ นเหล่านี ้ได้
หากผู้รับใช้ คนหนึง่ เป็ นศิษยาภิบาลมาเป็ นเวลานาน เขาอาจจะมีทกั ษะมากกว่าที่คนอื่นคิด การที่ศิษยาภิบาลพยายามช่วยเหลือคนอื่นทําให้ เขามีความรู้กว้ างขวางในเรื่ องมนุษยสัมพันธ์
ในฐานะศิษยาภิบาลคนหนึ่ง ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ ประหลาดใจเสมอในสติปัญญาที่ดเู หมือนจะอยู่ที่ริมฝี ปากของข้ าพเจ้ า บ่อยครัง้ เมื่อคนๆ หนึ่งเดินออกจากห้ องทํางานของข้ าพเจ้ าไป ข้ าพเจ้ าจะ
พูดกับตัวเองว่า “สติปัญญานันมาจากไหนกั
้
น เราไม่เคยเจอปั ญหานันมาก่
้
อน” แต่จะมีคําตอบ และไม่นานข้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้ ว่า เมื่อจําเป็ น พระเจ้ าจะทรงประทานสติปัญญาพิเศษให้ ข้าพเจ้ าเพื่อ
ตอบสนองความจําเป็ น ความจําเป็ นเหล่านันอาจเป็
้
นทางฝ่ ายวิญญาณ การเงิน ชีวิตแต่งงาน เกี่ยวข้ องกับงานหรื อสังคม เมื่อมีความจําเป็ น เราไม่ควรจะลังเลที่จะปรึกษากับศิษยาภิบาลของเรา
เพราะนัน่ คือเหตุผลที่มีศิษยาภิบาลอยู่

ความจําเป็ นในการให้ ความช่ วยเหลือ
คริ สเตียนทุกคนจําเป็ นต้ องช่วยเหลือคนอื่น การช่วยเหลือผู้อื่นเป็ นสิ่งจําเป็ นที่สดุ อย่างหนึ่งในด้ านมนุษยสัมพันธ์ บุคคลที่ให้ ความสนใจทังหมดของตนกั
้
บตัวเองจะพบว่าตัวเองหดลงอย่าง
น่าสมเพชในทางฝ่ ายวิญญาณ คํากล่าวต่อไปนี ้เน้ นในเรื่ องความจริงนี ้
• “คนที่หอ่ ตัวอยูใ่ นตัวเองจะกลายเป็ นห่อที่เล็กมาก”
• “ผู้ที่นําแสงอาทิตย์มาสูช่ ีวิตของผู้อื่นมีแสงอาทิตย์ของตนเอง” (เดวิด จอห์นสัน)
• “คนสําคัญในแผ่นดินสวรรค์คือ ผู้ที่ได้ ปลดล็อคหัวใจของตนเพื่อความจําเป็ นของผู้อื่นบนโลก” (วิลเลียม วอร์ ด)
• “ผู้นําสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ตามของตนได้ ดีที่สดุ ด้ วยการปรับปรุงตนเอง”
• ”ผู้ที่ทําให้ ตวั เองดีขึ ้นทําให้ ทกุ คนที่เขาพบปะดีขึ ้นด้ วย”
เราควรจะยื่นออกไปหาคนอื่น ให้ ความช่วยเหลือเขา อธิษฐานเผื่อเขา และพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับ
ถ้ าความสนใจของเราอยูร่ อบตัวของเราเท่านัน้ ไม่นานเราจะถูกความสนใจนันเผาผลาญไป
้
พระเยซูและสิ่งที่พระองค์ได้ ทรงกระทําเพื่อเรา เมื่อเราขับรถนําคนไปโบสถ์และให้ เงินเขาเล็กน้ อยถ้ าเขามีปัญหาเรื่ องการเงิน การกระทําที่มีนํ ้าใจและให้ การช่วยเหลือของเราจะทําให้ เรารู้ สกึ ดีเป็
พิเศษ
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บทที่แปด
ทําไมพระเจ้ าทรงเลือกภาษาต่ างๆ
(ดัดแปลงจากแผ่นพับ)
เขาเป็ นผู้ปกครองในคริสตจักรหรูหราแห่งหนึง่ แต่เขาไม่เชื่อในหลักคําสอนเพ็นเทคอสต์ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ถึงกระนัน้ เขาเคยได้ ยินเกี่ยวกับการบัพติศ
มาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จากสมาชิกครอบครัวใกล้ ชิดของเขา คืนหนึ่ง ในตอนท้ ายของการประชุมเรื่ องข่าวประเสริ ฐในคริ สตจักรที่เชื่อความจริ งแห่งหนึ่ง เขาไปด้ านหน้ าเพื่ออธิษฐาน และได้
ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างท่วมท้ น เขาได้ พดู ภาษาต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว และท่วมท้ นไปด้ วยพระวิญญาณจนหลายชัว่ โมงผ่านไปเขาก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ (อันเป็ นภาษา
ของเขาเอง) ได้ ประสบการณ์นี ้ไปตามพระคัมภีร์อย่างแน่นอน เพราะมีหมายสําคัญในการพูดภาษาต่างๆ และยังมีความปี ติยินดีและสันติสขุ ในพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เกิดขึ ้นด้ วย
คนหลายล้ านคนมีประสบการณ์ในการได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณแบบเดียวกันนี ้ ทุกที่ที่มีการประกาศเกี่ยวกับการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ก็จะมีคําถามเกิดขึ ้นว่า “ทําไม
พระเจ้ าทรงเลือกภาษาต่างๆ เป็ นหมายสําคัญทางร่ างกายในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” คําถามนี ้อาจจะมีหลายคําตอบ และข้ าพเจ้ าไม่อ้างว่ารู้ คําตอบทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม บาง
คําตอบก็เห็นได้ ชดั และควรจะคิดพิจารณาให้ ดี ประการแรก เราต้ องรู้จกั ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ าก่อน

ความยิ่งใหญ่ ของพระเจ้ า
พระเจ้ าไม่ต้องชี ้แจงกับเราเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกที่จะทํา อิสยาห์ถามว่า “ผู้ใดได้ ให้ กําหนดแก่พระวิญญาณของพระเจ้ า หรื อเป็ นที่ปรึ กษาของพระองค์ ให้ คําแนะนําแก่พระองค์
พระองค์ทรงปรึกษาผู้ใดเพื่อพระองค์จะทรงรู้แจ้ ง และผู้ใดสอนทางแห่งความยุติธรมให้ พระองค์ และสอนความรู้แก่พระองค์ และสําแดงให้ พระองค์เห็นทางแห่งความเข้ าใจ” (อิสยาห์ 40:13-14)
เราไม่มีใบอนุญาตที่จะสงสัยวิถีทางของพระองค์หรื อคัดค้ านการกระทําของพระองค์ได้ วัตถุประสงค์ของพระองค์นนสู
ั ้ งสุด พระสัญญาของพระองค์นนแน่
ั ้ นอน การกระทําของพระองค์นนมี
ั้
เหตุผลและสมควร
หลังจากอ่านข้ อความจากพระคัมภีร์ต่อไปนี ้แล้ ว ทุกคนที่มีใจหิวกระหายและเปิ ดออกจะเข้ าใจว่า การพูดภาษาต่างๆ และการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มีความเกี่ยวข้ องกันอย่าง
แน่นอน
“แต่พระองค์จะตรัสกับชนชาตินี ้ โดยต่างภาษา และด้ วยปากของคนต่างด้ าว” (อิสยาห์ 28:11)
“มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหล่านี ้จะบังเกิดขึ ้นที่นนั ้ คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ” (มาระโก 16:17)
“เขาเหล่านันก็
้ ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ จึงตังต้
้ นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู ” (กิจการ 2:4)
“เพราะเขาได้ ยินคนเหล่านันพู
้ ดภาษาต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้ า” (กิจการ 10:46)
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“ขณะที่อปอลโลยังอยู่ในเมืองโคริ นธ์ เปาโลได้ ไปตามที่ดอน แล้ วมายังเมืองเอเฟซัส ท่านพบสาวกบางคนที่นนั่ จึงถามเขาว่า ‘เมื่อท่านทังหลายเชื
้
่อนัน้ ท่านได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์หรื อ
้ านได้ รับบัพติศมาอันใดเล่า’ เขาตอบว่า ‘บัพติศมาของยอห์น’ เปาโลจึงว่า ‘ยอห์นให้
เปล่า’ เขาตอบว่า ‘เปล่า เรื่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นนเราก็
ั้
ยงั ไม่เคยได้ ยินเลย’ เปาโลจึงถามเขาว่า ‘ถ้ าอย่างนันท่
รับบัพติศมาสําแดงถึงการกลับใจใหม่ แล้ วบอกคนทังปวงให้
้
เชื่อในพระองค์ผ้ จู ะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซู’ เมื่อเขาได้ ยินอย่างนัน้ เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้ า เมื่อเปาโลได้ วางมือ
บนเขาแล้ ว พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาแปลกๆ และได้ ทํานายด้ วย คนเหล่านันมี
้ ประมาณสิบสองคน” (กิจการ 19:1-7)
้
องเรี ยกพระเจ้ าว่า ‘อับบา’ คือพระบิดา” (โรม 8:15)
“เหตุวา่ ท่านไม่ได้ รับนํ ้าใจทาสซึง่ ทําให้ ตกในความกลัวอีก แต่ทา่ นได้ รับพระวิญญาณผู้ทรงให้ เป็ นบุตรของพระเจ้ า ให้ เราทังหลายร้
“และเพราะท่านเป็ นบุตรของพระเจ้ าแล้ ว พระองค์จงึ ทรงใช้ พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ ามาในใจของเรา ร้ องว่า ‘อาบา’ หรื อพระบิดา” (กาลาเทีย 4:6)
ทําไมพระเจ้ าจึงเลือกโลหิตเป็ นเกณฑ์สําคัญในการไถ่บาป ทําไมพระเจ้ าจึงเลือกนํ ้าเป็ นปั จจัยในการบัพติศมา ทําไมพระเจ้ าจึงเลือกทองเป็ นโลหะหุ้มหีบพันธสัญญา ทําไมพระเจ้ าจึงเลือกหิ
เป็ นวัตถุดิบเพื่อบันทึกธรรมบัญญัติของโมเสสเอาไว้ ทําไมพระเจ้ าจึงเลือกเยรูซาเล็มเป็ นสถานที่ตงพระวิ
ั้
หารของพระองค์ ทําไมพระเจ้ าจึงเลือกผงคลีดินมาปั น้ เป็ นมนุษย์ มีวตั ถุประสงค์และเหตุผล
ของพระเจ้ าเบื ้องหลังตัวเลือกแต่ละตัว เราอาจจะไม่เข้ าใจทังหมด
้
แต่เราไม่มีวนั ที่จะปฏิเสธหรื อไม่ยอมรับสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ าในการทําสิง่ ที่พระองค์พอพระทัยหรื อในการเลือกสิ่งที่พระองค์ทรง
ปรารถนาได้

หมายสําคัญภายนอก
เหตุผลสําคัญประการที่สองว่าทําไมพระเจ้ าทรงเลือกภาษาต่างๆ เป็ นหลักฐานในการที่บคุ คลได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ก็เพราะเป็ นหมายสําคัญที่เกิดขึ ้นภายนอก มีหลักฐานมากมายที่
แสดงให้ เห็นถึงการดําเนินการของพระวิญญาณของพระเจ้ าในชีวิตของบุคคล สําหรับบางคน อาจใช้ เวลาก่อนที่หลักฐานต่างๆ จะปรากฏออกมา เช่น ผลที่กล่าวถึงไว้ ในกาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ ายผล
ของพระวิญญาณนัน้ คือความรัก ความปลาบปลื ้มใจ สันติสขุ ความอดกลันใจ
้ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้ อม การรู้จกั บังคับตน เรื่ องอย่างนี ้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้ เลย”
ลักษณะเหล่านี ้เกิดขึ ้นหลังจากการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และเป็ นผลจากการบัพติศมานัน้ อัครทูตเปโตรและอีกหกคนที่เดินทางไปกับเขายังเมืองซีซารี ยาทราบว่าชาวต่างชาติ
้ ดภาษาต่างๆ และสรรเสริ ญพระเจ้ า ข้ อความนัน้
ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ไม่ใช่เพราะความอดกลันใจ
้ ความปรานี ความสุภาพอ่อนน้ อม หรื อการรู้จกั บังคับตน แต่เพราะเขาได้ ยินพวกเขาเหล่านันพู
ชี ้เฉพาะไปที่การพูดภาษาต่างๆ ว่าเป็ นหมายสําคัญที่ทําให้ ทราบ “เพราะเขาได้ ยินคนเหล่านันพู
้ ดภาษาต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้ า” (กิจการ 10:46)
การพูดภาษาต่างๆ เป็ นหมายสําคัญที่เกิดขึ ้นภายนอก ที่สามารถสังเกตเห็นและได้ ยินได้ ในทันที ส่วนสันติสขุ ความปลาบปลื ้มใจ ความชอบธรรม และผลของพระวิญญาณเป็ นการกระทําที่
เกิดขึ ้นภายใน เป็ นผลระยะยาวของการประกอบไปด้ วยพระวิญญาณ

หมายสําคัญที่เหมือนกัน
เหตุผลที่สามว่าทําไมพระเจ้ าทรงเลือกภาษาต่างๆ เป็ นหมายสําคัญคือ ความเสมอเหมือนกัน หลายคนที่คดั ค้ านคํากล่าวนี ้จะอ้ าง 1โคริ นธ์ 12:30 เป็ นพื ้นฐานในการโต้ เถียง “ทุกคนพูด
ภาษาแปลกๆ หรื อ” อย่างไรก็ตาม ข้ อพระคัมภีร์นี ้ กล่าวถึงการดําเนินการของของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ในชีวิตของคริสตจักร เช่น การกล่าวในที่สาธารณะต่อที่ประชุมเพื่อการแปล (ดู 1โค
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ริ นธ์ 12:10; 14:27-28) แม้ วา่ ทังการพู
้
ดภาษาต่างๆ ซึง่ เป็ นหมายสําคัญของการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณ และการพูดภาษาแปลกๆ ซึง่ เป็ นของประทานเพื่อทําให้ คริ สตจักรจําเริ ญขึ ้นมีความสําคัญ
เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างในงานรับใช้ และกิจกรรม
____________________
“ทุกคนพดภาษาแปลกๆ
หรื อ” (1โครินธ์ 12:30)
ู
____________________
เรื่ องความเชื่อก็เป็ นจริงเช่นนี ้ ในการได้ รับความรอด ทุกคนต้ องมีความเชื่ออยู่ระดับหนึ่ง (ดูยอห์น 3:16; โรม 10:9; เอเฟซัส 2:8) นอกจากนี ้ ยังมีของประทานให้ มีความเชื่อเพื่อความจําเป็ น
้ ความสําคัญเหมือนกัน แต่แตกต่างกันในงานรับใช้
พิเศษ ซึง่ ไม่ใช่ทกุ คนจะได้ รับอย่างเรื่ อยไป (ดู 1โครินธ์ 12:4-11) ความเชื่อที่จําเป็ นต้ องมีเพื่อให้ ได้ รับความรอดและของประทานให้ มีความเชื่อนันมี
และกิจกรรม
ในการแสดงความแตกต่างระหว่างการพูดภาษาต่างๆ ที่เป็ นหมายสําคัญในการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ เพื่อการนมัสการร่วมกันนัน้ เราสามารถ
เปรี ยบเทียบเหตุการณ์ต่างๆ ในกิจการกับคําสัง่ ใน 1โคริ นธ์ การพูดภาษาต่างๆ ในกิจการจะไม่อยู่ในระเบียบหากว่าถือว่าเป็ นของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ตามที่ระบุไว้ ใน 1โคริ นธ์ 12:10
ส่วนใน 1โคริ นธ์ 14:27-28 เปาโลได้ ให้ คําแนะนําเพื่อการใช้ ของประทานนี ้ “ถ้ าผู้ใดจะพูดภาษาแปลกๆ จงให้ พดู เพียงสองคนหรื ออย่างมากที่สดุ ก็สามคน และให้ พดู ทีละคน และให้ อีกคนหนึ่งแปล
แต่ถ้าไม่มีผ้ ใู ดแปลได้ ก็ให้ คนเหล่านันอยู
้ เ่ งียบๆ ในที่ประชุม และให้ พดู กับตัวเอง และทูลต่อพระเจ้ า”
ผู้ที่ดําเนินการในของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ต้ องพูดทีละคนและอย่างมากเพียงสามข้ อความเท่านัน้ แต่ในวันเพ็นเทคอสต์ 120 คนพูดภาษาต่างๆ ในเวลาเดียวกัน ที่บ้านของโคร
เนลิอสั มีหลายคนพูดภาษาต่างๆ ในเวลาเดียวกัน จากนัน้ เมื่อเปาโลพบกับชาวเอเฟซัส สิบสองคนพูดภาษาต่างๆ ในเวลาเดียวกัน หากจะถือว่าการพูดภาษาต่างๆ เช่นนี ้เป็ นของประทานในการพูด
ั้
คงละเมิดข้ อกําหนดที่ต้องมีการแปล แต่เหตุการณ์เหล่านี ้เป็ นการพูดภาษาต่างๆ อันเป็ นหมายสําคัญในการรับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ซึง่ ไม่มีข้อกําหนดให้ แปล
ภาษาแปลกๆ แล้ ว เหตุการณ์ทงสามก็
____________________
“ในทํานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่ วยเราเมื่อเราอ่ อนกําลังด้ วย” (โรม 8:26)
____________________
จากการเปรี ยบเทียบนี ้ และจากการศึกษากิจการและ 1โคริ นธ์ เราสามารถระบุความแตกต่างระหว่างการดําเนินการในการพูดภาษาอื่นๆ ได้ ง่าย โดยแบ่งออกเป็ นสามประการ ได้ แก่ (1)
หมายสําคัญในการรับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ (2) การดําเนินการของของประทานพร้ อมด้ วยการแปลเพื่อคริสตจักร และ (3) การพูดภาษาอื่นๆ เพื่อการอุทิศตนและการอธิษฐานส่วนตัว
ดังตัวอย่างในการใช้ แบบที่สาม หากไม่มีการแปลในการประชุมของคริ สตจักร ผู้ที่พดู ภาษาอื่นๆ ยังคงสามารถพูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้ าได้ โรม 8:26 อ้ างถึงการใช้ แบบที่สามว่า “ใน
ทํานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังด้ วย เพราะเราไม่ร้ ูวา่ เราควรจะอธิษฐานขอสิง่ ใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราครํ่ าครวญอธิษฐานไม่เป็ นคํา”
ในเรื่ องการบังเกิดจากพระวิญญาณ พระเยซูตรัสไว้ ในยอห์น 3:8 ว่า “ลมใคร่ จะพัดไปข้ างไหนก็พดั ไปข้ างนัน้ และท่านได้ ยินเสียงลมนัน้ แต่ท่านไม่ร้ ู ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่
้ กคน”
บังเกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็ นอย่างนันทุ
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พระเยซูตรัสเกี่ยวกับความเสมอเหมือนกันในประสบการณ์การรับพระวิญญาณ เราควรสังเกตว่า พระเยซูให้ ความสําคัญกับคําว่า “เสียง” เราได้ ยินเสียงลมพัด และเสียงนี ้เป็ นหลักฐานว่ามี
ลมอยู่ การเห็นหรื อรู้สกึ นันไม่
้ ใช่สงิ่ สําคัญที่สดุ แม้ วา่ อาจจะมีการเห็นหรื อรู้สกึ อยูด่ ้ วย แต่การได้ ยินเสียงเป็ นสิง่ สําคัญที่สดุ
บางคนอาจสรุปว่าพระเยซูทรงหมายถึงประสบการณ์ในวันเพ็นเทคอสต์เท่านัน้ เมื่อผู้เชื่อได้ ยินเสียงเหมือนพายุกล้ า อย่างไรก็ตาม ลมพายุกล้ านี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นในกิจการ 10:46 หรื อ 19:6 แต่
มีการพูดภาษาต่างๆ ดังนัน้ เราต้ องสรุปว่า หมายสําคัญของพระวิญญาณในวันเพ็นเทคอสต์คือ การพูดภาษาต่างๆ
ที่ซีซารี ยา ทุกคนที่ได้ ยินพระวจนะได้ รับพระวิญญาณ
“เมื ่อเปโตรยังกล่าวคํ าเหล่านัน้ อยู่ พระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ ก็เสด็จลงมาสถิ ตกับคนทัง้ ปวงที ่ฟังพระวจนะนัน้ ฝ่ ายพวกที ่ได้เข้าสุหนัต ซึ่ งเชื ่อถื อในพระเยซเจ้
ู า คื อที ่มาด้วยกันกับเปโตรก็
ประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ให้ลงมาบนคนต่างชาติ ดว้ ย เพราะเขาได้ยินคนเหล่านัน้ พดภาษาต่
างๆ และยกย่องสรรเสริ ญพระเจ้า เปโตรจึ งย้อนถามว่า ‘ใคร
ู
อาจจะห้ามคนเหล่านีท้ ี ไ่ ด้รบั พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เหมื อนเรา โดยมิ ให้เขารับบัพติ ศมาด้วยนํ้าได้’ เปโตรจึ งสัง่ ให้เขารับบัพติ ศมาในพระนามของพระเยซคริ
ู สต์ และเขาทัง้ หลายได้ขอให้เปโตรยับยัง้ อยู่
กับเขาอีกสองสามวัน” (กิจการ 10:44-48)
เราควรสังเกตว่า ทุกคนที่ได้ ยินพระวจนะได้ พดู ภาษาต่างๆ ด้ วย “คนเหล่านัน”
้ ในข้ อ 46 คือ “คนทังปวง”
้
ในข้ อ 44
และทังสิ
้ บสองคนที่กล่าวถึงในกิจการ 19:6 ก็มีประสบการณ์ที่เหมือนกัน
และได้ทํานายด้วย”
“เมื อ่ เปาโลได้วางมื อบนเขาแล้ว พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพดภาษาแปลกๆ
ู
ถ้ าสิบคนได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ด้วยการพูดเป็ นภาษาต่างๆ และสองคนไม่ได้ พดู เป็ นภาษาต่างๆ เปาโลจะยอมรับประสบการณ์ของเขาหรื อ ไม่อย่างแน่นอน พวกเขาได้ แสดงหลักฐาน
แบบเดียวกัน

การควบคุมอย่ างเต็มที่
การพูดภาษาต่างๆ แสดงให้ เห็นว่าพระเจ้ าทรงมีการควบคุมผู้ที่เชื่ออย่างเต็มที่ บางที เหตุผลนี ้อาจเป็ นเหตุผลที่เด่นชัดที่สดุ อย่างหนึ่งว่าทําไมพระเจ้ าทรงเลือกการพูดภาษาต่างๆ ให้ เป็ น
้ อนข้ างชัดเจน
หมายสําคัญในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ยากอบได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิ ้น มากกว่าผู้เขียนคนอื่นๆ ในพระคัมภีร์ใหม่ การสอนของเขาเกี่ยวกับธรรมชาติของลิ ้นนันค่
“เพราะเราทุกคนทําผิ ดพลาดไปหลายๆ อย่าง ถ้าผู้ใดมิ ได้ทําผิ ดทางวาจา ผู้นนั้ ก็เป็ นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคับทัง้ ตัวไว้ได้ดว้ ย ถ้าเราเอาบังเหี ยนใส่ปากม้าเพือ่ ให้มนั เชื อ่ ฟั งเรา
เราก็บงั คับมันให้ไปไหนๆ ได้ทงั้ ตัว จงดเรืู อด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าเป็ นเรื อใหญ่ และถกลมแรงพั
ดแล่นไป เรื อก็ยงั หันไปมาด้วยหางเสื อเล็กๆ ตามใจนายท้ายที ่จะให้ไปทางไหน ลิ้ นก็เช่นเดี ยวกัน เป็ น
ู
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อวัยวะเล็กๆ และอวดอ้างเรื ่องใหญ่ๆ จงดเถิ
ู ด ไฟนิ ดเดียวอาจเผาป่ าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอ และลิ้ นนัน้ ก็เป็ นไฟ ลิ้ นเป็ นโลกที ไ่ ร้ธรรมในบรรดาอวัยวะของเรา เป็ นเหตุให้ทงั้ กายมลทิ นไปทําให้วฏั ฏะแห่ง
ชีวิตเผาไหม้ และมันเองก็ติดไฟโดยนรก เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุกชนิ ด ทัง้ นก สัตว์เลื อ้ ยคลาน และสัตว์ในทะเลก็เลี ย้ งให้เชื อ่ งได้ และมนุษย์ก็ได้เลี ย้ งให้เชื อ่ งแล้ว แต่ลิ้นนัน้ ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถ
ทําให้เชื อ่ งได้ ลิ้ นเป็ นสิ่ งชัว่ ที อ่ ยู่ไม่สขุ และเต็มไปด้วยพิ ษร้ายถึงตาย เราทัง้ หลายสรรเสริ ญองค์พระผู้เป็ นเจ้าและพระบิ ดาด้วยลิ้ นนัน้ และด้วยลิ้ นนัน้ เราก็แช่งด่ามนุษย์ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตาม
พระฉายาของพระองค์ คําสรรเสริ ญและคําแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน ดกู่ อนพีน่ อ้ งของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็ นเช่นนัน้ บ่อนํ้าพุจะมี นํ้าจื ดและนํ้ากร่ อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรื อ พีน่
ทัง้ หลายต้นมะเดือ่ จะออกผลเป็ นมะกอกเทศได้หรื อ หรื อเถาองุ่นจะออกผลเป็ นมะเดือ่ ได้หรื อ บ่อนํ้าพุเค็มก็ทําให้เกิ ดนํ้าจื ดอี กไม่ได้เลย ในพวกท่าน ผู้ใดเป็ นคนฉลาดและมี ปัญญา ก็ให้ผูน้ นั้ แสดงก
ประพฤติ ของตนด้วยพฤติ กรรมอันดี มี ใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปั ญญา” (ยากอบ 3:2-13)
้
สะอาดได้ เช่นกัน ประการที่สอง
ประการแรก ลิ ้นสามารถทําให้ ร่างกายทังหมดเป็
้
นมลทินได้ ถ้ าลิ ้นสามารถทําเช่นนันได้
้ แล้ ว น่าเชื่อถือหรื อไม่ที่จะอ้ างว่าลิ ้นก็สามารถชําระร่างกายทังหมดให้
้
แม้ ว่าลิ ้นเป็ นอวัยวะที่เล็ก แต่มนุษย์ไม่เคยทําให้ ลิ ้นเชื่องได้ ลิ ้นเป็ นอวัยวะที่ควบคุมได้ ยากที่สดุ ในร่างกาย หากเป็ นเช่นนันจริ
้ งแล้ ว จําเป็ นหรื อไม่ที่จะต้ องทําให้ ลิ ้นเชื่องก่อนที่จะร่ างกายทังหมดจะ
อุทิศตนต่อพระเจ้ าได้ ยากอบอธิบายความสําคัญของลิ ้นโดยเปรี ยบเทียบว่าเหมือนบังเหียนในปากของม้ า ที่ทําให้ ผ้ ขู ี่สามารถควบคุมม้ าทังตั
้ วได้ เช่นเดียวกัน หางเสือเรื อของเรื อขนาดใหญ่ทําให้
นายท้ ายควบคุมเรื อได้ อย่างเต็มที่ ความหมายก็คือ ใครก็ตามที่ควบคุมลิ ้นของบุคคลหนึง่ ได้ ก็สามารถควบคุมเขาได้
ลิ ้นมีความสําคัญยิ่งเมื่อเราเข้ าใจในสิ่งเหล่านี ้ เราไม่สามารถจัดการกับมันด้ วยตัวเราเองได้ แต่พระเจ้ าทรงทําได้ ในมัทธิว 12:29 พระเยซูตรัสว่าก่อนที่ใครจะเข้ าไปในเรื อนของคนที่มีกําลัง
มาก แล้ วปล้ นเอาทรัพย์ของเขาไปได้ นนั ้ เขาจะต้ องมัดคนที่มีกําลังเสียก่อน คนที ม่ ี กําลังในบ้านของเราคือลิ้ นของเรา เราสามารถทําให้ อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเชื่องได้ ยกเว้ นลิ ้น เมื่อพระเจ้ าทรงทํา
ให้ ลิ ้นของเราเชื่อง เราก็อยูใ่ ต้ การควบคุมของพระเจ้ าที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ มีพระเยซูคริ สต์ทรงปราบเราไว้ และควบคุมด้ วยพลังแห่งวิญญาณจากเบื ้อง
บน เราไม่เพียงแต่ได้ รับเข้ าสูร่ ่างกายของพระองค์เท่านัน้ แต่ยงั ได้ รับอํานาจเพื่อการรับใช้ พระองค์อีกด้ วย

การแสดงออกที่ย่ งิ ใหญ่ ท่สี ุดของเรา
ลิ ้นเป็ นการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของวิญญาณมนุษย์ เราเป็ นสิง่ ที่สร้ างขึ ้นซึง่ มีวิญญาณ เรามีอารมณ์ความรู้สกึ และเพราะเรามีอารมณ์ความรู้สกึ เราจึงต้ องแสดงอารมณ์ของเราออกมา
ความสามารถและอํานาจในการประสานความคิดและลิ ้นเป็ นคําพูดที่มีเหตุผลเป็ นความสามารถที่สงู สุดอย่างหนึง่ ของเรา โดยยกเราขึ ้นเหนือสัตว์ตา่ งๆ ในทุง่ นา ทําให้ เราสูงกว่าสิ่งอื่นๆ ที่พระเจ้ าทรง
สร้ าง เป็ นลักษณะที่โดดเด่นมากที่สดุ ของเรา ลิ ้นเป็ นเครื่ องมือในการแสดงออกของวิญญาณ ความรู้ สกึ ทังหมดของเรา
้
เช่น ความรัก ความเกลียด ความโกรธ ความเศร้ าโศก ความยินดี ความสุข
ความโล่งใจ และความสงบ จะสื่อออกมาผ่านทางลิ ้น ซึง่ เป็ นทางเข้ าสูห่ วั ใจ ความรู้สกึ วิญญาณและทัศนคติของเรา
เมื่อพิจารณาความเป็ นจริ งเหล่านี ้แล้ ว ไม่ยากที่จะเห็นว่าทําไมพระเจ้ าจึงใช้ การพูดภาษาต่างๆ เพื่อแสดงประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ที่สดุ ซึง่ มนุษย์ที่ต้องตายสามารถรับได้ ใน
การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณ พระวิญญาณของพระองค์และของเรากลายเป็ นหนึ่งเดียว พระองค์ทรงใช้ ลิ ้นและเสียงของเราเพื่อแสดงความเป็ นหนึ่งนัน้ เป็ นความอัศจรรย์ของการอัศจรรย์ที่มนุษย์
ไม่ได้ เลือก แต่พระเจ้ าผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลเป็ นผู้ทรงเลือก
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ทําไมเราจะต้ องต่อสู้กบั พระองค์เล่า ขอให้ เราเชื่อพระวจนะของพระองค์ ยอมรับสิ่งที่พระองค์ตรัสและรับการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ในลูกา 11:13 พระเยซูทรงรับรองกับเราว่า
พระเจ้ าประสงค์ให้ เราทุกคนมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี ้
“เพราะฉะนัน้ ถ้าท่านทัง้ หลายเองผ้เู ป็ นคนบาปยังรู้ จกั ให้ของดีแก่บตุ รของตน ยิ่ งกว่านัน้ สักเท่าใด พระบิ ดาผู้ทรงสถิ ตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ แก่ผูท้ ีข่ อต่อพระองค์”

44

บทสรุ ป
ชาวเพ็นเทคอสต์ไม่ได้ คิดค้ นการพูดภาษาต่างๆ ขึ ้น พระเจ้ าทรงสร้ างขึ ้น
ชาวเพ็นเทคอสต์ไม่ได้ ใส่การพูดภาษาต่างๆ ไว้ ในพระคัมภีร์ พระเจ้ าทรงใส่ไว้
ชาวเพ็นเทคอสต์ไม่ได้ เริ่มเชื่อมโยงการพูดภาษาต่างๆ เข้ ากับการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก่อน พระเจ้ าทรงเชื่อมโยงไว้
ชาวเพ็นเทคอสต์ไม่ได้ สญ
ั ญาว่าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะมาเหมือนลมพัด โดยที่เราไม่ร้ ูวา่ ลมนันมาจากที
้
่ไหนและจะไปที่ไหน แต่สามารถได้ ยินเสียงได้ พระเจ้ าทรงสัญญาไว้
ชาวเพ็นเทคอสต์กลุม่ แรกในวันเพ็นเทคอสต์ไม่ได้ ขอให้ มีการพูดภาษาต่างๆ พระเจ้ าทรงทําให้ เกิดขึ ้น
อัครทูตเปโตรทําผิดหรื อไม่ในวันเพ็นเทคอสต์เมื่อเขาตอบคําถามต่อวิญญาณสามพันคนที่ร้องเรี ยก ด้ วยข้ อความกิจการ 2:38 ไม่ผิดอย่างแน่นอน
โครเนลิอัสและครอบครัวของเขาไม่ร้ ู อะไรเลยเกี่ยวกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และภาษาต่างๆ แต่เมื่อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เสด็จมายังพวกเขา เขาได้ พูดภาษาต่างๆ พวกเขาไม่ได้ ทําให้
เหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น พระเจ้ าทรงให้ เกิดขึ ้น
ั้
ยงั ไม่เคยได้
เมื่อเปาโลพบเหล่าสาวกชาวเอเฟซัสและถามว่า “เมื่อท่านทังหลายเชื
้
่อนัน้ ท่านได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์หรื อเปล่า” พวกเขาตอบว่า “เปล่า เรื่ องพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นนเราก็
ยินเลย” เขาจึงสัง่ สอน และวางมือบนพวกเขา พวกเขาได้ รับพระวิญญาณและพูดภาษาต่างๆ เปาโลให้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์แก่พวกเขาใช่หรื อไม่ ไม่ใช่ พระเจ้ าทรงประทานให้
้ อ ไม่ใช่ พระองค์ไม่ได้ ตรัสเช่นนัน้
ใครจะอยูใ่ นทางฝ่ ายวิญญาณมากจนมีอํานาจที่จะกล่าวว่าพระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ให้ เรารับประสบการณ์นนในวั
ั ้ นนี ้ พระเจ้ าเคยตรัสเช่นนันหรื
ท่านได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ วหรื อยัง
พระเจ้ าทรงวางแผนนันให้
้ กบั ท่าน
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เกี่ยวกับผ้ ูแต่ ง
เฟรด คินซี่ และวีรา ภรรยาของเขา มีสว่ นร่วมในงานของพระเจ้ าอย่างเต็มที่หลังจากมาหาพระองค์ได้ ไม่นาน โดยทํางานประกาศข่าวประเสริฐอยู่เกือบสิบปี และจากนัน้ เป็ นศิษยาภิบาล
ของคริ สตจักรเล็กๆ ในเมืองโทลีโด รัฐโอไฮโอ ทุกวันนี ้ มีผ้ รู ่ วมประชุมนมัสการพระเจ้ าที่คริ สตจักร First Apostolic Church (เฟิ ร์ สต อพอสตอลิก เชิร์ช) เป็ นจํานวนมาก ทังคู
้ ่เคยดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการของ United Pentecostal Church International (สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ) เธอเป็ นประธานของ Ladies Auxiliary Division (แผนกสตรี สนับสนุน) และเขาเป็ น
สมาชิกคณะกรรมการของ Foreign Missions (มิชชัน่ ต่างประเทศ) นับตังแต่
้ เกษี ยณจากการเป็ นศิษยาภิบาลของ First Apostolic Church เมืองโทลีโด รัฐโอไฮโอ ในปี 1983 เฟรด คินซี ได้ อทุ ิศตัว
ให้ กบั งานเขียน ก่อนหน้ านี ้ สํานักพิมพ์ Word Aflame Press (เวิร์ด อเฟรม เพรส) ได้ พิมพ์หนังสือไปสามเล่ม อันได้ แก่ Strength through Struggle (ความแข็งแกร่ งจากการต่อสู้) Salvation in the
ุ ที ต่ อ้ งเขี ยนขึ้ น) หลังจากดําเนินชีวิตคริ สเตียนมาได้ หกสิบปี และเห็นคนมากมาย
Book of Acts (ความรอดในหนังสือกิ จการ) และ John: The Gospel that Had to Be written (ยอห์น: พระกิ ตติ คณ
ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เขามีความปรารถนาที่จะเขียนหนังสือใหม่เล่มนี ้ หนังสือคู่มือในการรับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ (Handbook on Receiving the Holy Ghost) เพื่อช่วยเหลือใจที่หิวกระหาย
ให้ พบจุดสูงสุดอันน่าอัศจรรย์ในประสบการณ์คริ สเตียน นัน่ คือ การได้ รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
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หนั ง สื อ ค่ ู มื อ
ใ น ก า ร รั บ
พระวิ ญญาณ
บ ริ สุ ท ธิ์

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐและศิษยาภิบาลที่มีประสบการณ์ผ้ หู นึง่ อธิบายเกี่ยวกับวิธีที่จะได้ รับประสบการณ์ที่สําคัญกับพระเจ้ า ที่ร้ ูจกั กันในนาม ของประทานในการรับพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์ เขาใช้ พระคัมภีร์เป็ นหลักฐานในการอธิบายคําศัพท์อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ การกลับใจใหม่ การเชื่อ และสรรเสริญจนกว่า พระสัญญาจะเสด็จมา

พระวิญญาณของพระเจ้ านันน่
้ าเกรงขาม
หากท่านไม่เคยรู้จกั หรื อได้ ล้อมรอบด้ วยพระวิญญาณของพระเจ้ า ท่านจะมีประสบการณ์อนั น่าเหลือเชื่อเมื่อได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เป็ นเรื่ องยากเกือบจะเป็ นไปไม่ได้
้ ่ทา่ นจะตระหนักในทันใดว่า ท่านได้ ท่วมท้ นไปด้ วยบางอย่างจากอีกโลก
เลยที่จะอธิบายเรื่ องนี ้ สง่าราศีห้อมล้ อมท่าน หุ้มห่อท่านและเมื่อประสบการณ์นี ้สิ ้นสุดลงเท่านันที
หนึง่ นัน่ คือ สง่าราศีของพระเจ้ า พระวิญญาณที่งดงามของพระองค์ เมื่อพระวิญญาณของพระองค์ล้อมรอบท่าน ท่านอาจไม่ร้ ู ว่าคืออะไรกันแน่ แต่ท่านจะรู้ในเวลาที่มนั
เกิดขึ ้น หนังสือเล่มนี ้เกิดจากความอุตสาหะเพื่อช่วยให้ ทา่ นได้ รับพระวิญญาณที่อศั จรรย์นนั ้
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