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แด่ ที่ปรึกษา ผู้ นํา ศิษยาภิบาล ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อนร่วมงาน และมิตรสหายจํานวนมากมายของข้าพเจ้า ทัง้ที่เป็นสมาชิกและผู้ รับใช้ ผู้ซึ่งมีส่วนสนบัสนนุอย่างมากต่อการเดิน

ร่วมกบัพระเยซคูริสต์เจ้าเป็นเวลาหกสบิปี และการเป็นผู้ รับใช้พระกิตติคณุของพระองค์เป็นเวลาห้าสบิห้าปีของข้าพเจ้า 

หากปราศจากความช่วยเหลือของชายและหญิงเหล่านีแ้ล้ว ข้าพเจ้าไม่อาจมีความเข้าใจทางฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึง้ในพระกรุณาคณุอนัอดุมของพระเจ้าได้เลย แต่เพราะเขาเหล่านัน้เอง 

ข้าพเจ้าจงึมัง่คัง่ด้วยสิง่สารพดัของพระเจ้า 

ขอบคณุพระเจ้าสําหรับพวกเขาทกุคน 
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คาํนํา 
 

 ก่อนหน้านี ้ข้าพเจ้าไปพบต้นฉบบัของหนงัสือเลม่เลก็ๆ นีเ้ข้าในแฟ้มเก็บเอกสาร ข้าพเจ้าได้เขียนเนือ้หาทัง้หมดยกเว้นสองบทสดุท้ายในช่วงเวลาแห่งการฟืน้ฟทูี่ยิ่งใหญ่ในช่วงต้นทศวรรษที่ 

1970 ที่คริสตจกัร First Apostolic Church (เฟิร์สต อพอสตอลกิ เชิร์ช) ในเมืองโทลีโด รัฐโอไฮโอ เมื่อพบต้นฉบบันัน้ ข้าพเจ้าตดัสินใจที่จะตีพิมพ์เนือ้หาตามที่เขียนไว้ แต่เนื่องจากยงัขาดตอนจบอยู่

สกัเลก็น้อย จงึได้เพิ่มสองบทสดุท้ายเข้าไป 

 หวัข้อนีเ้ป็นเรื่องสําคญัตอ่ใจที่หิวกระหาย ความปรารถนาของข้าพเจ้า คือ เพื่อช่วยเหลือผู้ ที่พยายามที่จะรับพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

 เมื่อทา่นอา่นพระคมัภีร์ใหมไ่ปไมน่านนกั ทา่นจะพบเรื่องการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ซึง่มีการกลา่วถงึไว้ในหนงัสือพระกิตติคณุเลม่ตา่งๆ แต่หนงัสือกิจการได้ระบเุกี่ยวกบัเรื่องนี ้์

ไว้อย่างชดัเจน การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเป็นสว่นสําคญัของประสบการณ์แห่งความรอดอ์ ย่างแท้จริง ดงันัน้ พระเยซูจึงตรัสแก่นิโคเดมสัว่าเขาจะไม่สามารถเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า

ได้ถ้าไมม่ีพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ยอห์น 3:5) 

 เนื่องจากพระวิญญาณบริสทุธิมีความสําคญัอย่างนัน้ ผู้ ที่เชื่อทุกคนจึงควรแสวงหาของประทานในการรับพระวิญญาณบริสทุธิด้วยสดุใจของตน โ์ ์ ดยหนังสือเล่มนีไ้ด้ชีใ้ห้เห็นว่า การ

แสวงหา ไม่ใช่แค่การอธิษฐานที่แท่นบูชาเท่านัน้ แต่เริ่มต้นจากการเอาใจใส่ในคําตกัเตือนจากพระคมัภีร์จนกว่าบุคคลจะเชื่อว่าคําตกัเตือนนัน้มีอํานาจที่พระเจ้าทรงมอบให้ไว้อย่างแท้จริง และ

ตัดสินใจที่จะหันจากความผิดบาปของตน ต่อมา ต้องยอมจํานนเพื่ออธิษฐานและสรรเสริญอย่างจริงใจจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาในพระวิญญาณเพื่อสถิตอยู่ในบุคคลนัน้ ทัง้นีเ้พราะ 

การสรรเสริญเป็นภาษาที่แสดงออกถงึความเชื่อ และความเชื่อเป็นสิง่จําเป็นตอ่การรับพระวิญญาณ 

 พระเยซูตรัสว่า “ท่านทัง้หลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิเดชที่มาจากเบือ้งบน์ ” (ลกูา 24:49) ถ้าพระองค์ไม่ทรงอนญุาตให้เหลา่สาวกของพระองค์ออกจากกรุง

เยรูซาเลม็โดยไมม่ีพระวิญญาณแล้ว เหน็ได้ชดัวา่ พระองค์ทรงถือวา่ประสบการณ์นีเ้ป็นสิง่ที่สําคญัยิ่ง 

 คอยอยู่ หมายถึง “คอย หยดุ พกั รอ คงอยู่ หรืออาศยัอยู่” หรืออีกนยัหนึ่งคือ บคุคลจะต้องรอเวลาจนกว่าจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธิ ซึง่จะต้องเป็นสิ่งที่สําคญัที่สดุในชีวิต์

ของเขา เขาจะต้องงด คอย หยดุ และไมใ่ห้ตวัเองต้องมีธุระยุง่กบัสิง่อื่นๆ จนกวา่จะได้รับ 

 หนงัสือเลม่นีเ้กิดจากความอตุสาหะเพื่อช่วยให้ทา่นได้รับพระวิญญาณ จงคอยอยูจ่นกวา่จะได้รับ 
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บทนํา 
 

 อาจไม่มีเรื่องใดในพระวจนะของพระเจ้าที่ถกูละเลยหรือเข้าใจผิดมากไปกว่าเรื่องการดําเนินการของพระวิญญาณในการบงัเกิดของคริสเตียน และในการที่จะให้บคุคลนัน้คงชีวิตใหม่ใน

พระวิญญาณไว้ได้ 

 หนงัสือคูม่ือเกี่ยวกบัการรับพระวิญญาณบริสทุธินีค้วรจะมีมานานแล้ว เรามกัจะมีความผิดเพราะไปคาดหวงัให้ผู้ ที่ยงัไมร่อดเข้าใจแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของพวกเขาในทนัทีที่เขา์

คกุเข่าลงที่แท่นบชูา แต่จริงๆ แล้ว ไม่มีใครเข้าใจเรื่องนีไ้ด้หากไม่ได้รับการแนะนํา หลายครัง้เป็นการรอคอยที่ยาวนานเนื่องจากบคุคลค่อยๆ เข้าใจความจริงจากหลายๆ แหล่ง บ่อยครัง้ เขาได้ยิน

ความเชื่อและหลกัเกณฑ์ผสมปนเปกนัจากผู้ ที่ไม่มีความชํานาญหรือไม่มีความรู้ จึงส่งผลให้เกิดความคิดขึน้มากมาย อนัเป็นอปุสรรคขดัขวางมากกว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้เขามีความรู้เกี่ยวกบั

ความรอดของพระเจ้าได้ 

 หลงัจากเป็นคริสเตียนมาหกสบิปี และเหน็ผู้คนจํานวนมากได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะนําใจที่หิวกระหายไปสูจ่ดุสงูสดุของประสบการณ์การเป็นคริสเตียน นัน่์

คือ การรับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธิ เมื่อคิดเช่นนัน้แล้ว ข้าพเจ้าขอแนะนําให้ผู้ ที่อ่านหนั์ งสือที่มีเนือ้หาสัน้ๆ นี ้อ้างอิงจากพระคมัภีร์ และใช้เวลาอย่างเพียงพอในการอธิษฐานและใคร่ครวญ

เพื่อให้หนงัสือเลม่นีบ้รรลวุตัถปุระสงค์ในชีวิตของผู้อา่น 

 ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นและมีฤทธิเดชอํานาจ พระเจ้าประสงค์ให้เป็นเช่นนัน้ แตผู่้ ที่ยงัไม่ค้นพบ์ ความจริงดงักลา่วมีชีวิตอยู่ห่างไกลจากพระสญัญาของพระเจ้ามากนกั ขอให้พระ

เจ้าทรงเร่งวนัเวลาที่ทา่นจะเชื่อพระสญัญาของพระองค์และเข้าสูค่วามบริบรูณ์ของพระองค์ 

 ความเชื่อให้เราได้เริ่มต้นในการเดินทางที่จะจบลงในสวรรค์ ในการเป็นสมาชิกของคริสตจกัรของพระเยซูคริสต์เจ้า เจ้าสาวของพระองค์ พระสญัญาแห่งพระวิญญาณบริสทุธิมีแก่ผู้ ที่เชื่อใน์

พระคริสต์ทกุคน และเป็นตราผนึกแห่งความเชื่อในพระองค์ ซึง่ให้เรารู้แน่ชดัว่า พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในใจของเรา (ดเูอเฟซสั 1:13-14; 2โครินธ์ 1:22; 1ยอห์น 3:24; 4:13; 5:6) พระสญัญาแห่งพระ

วิญญาณบริสทุธิเป็นพยานแหง่สวรรค์ให้แก่เรา และประสบการณ์ของเราในพระเจ้าจะไมส่มบรูณ์หากไมม่ีพระวิญญาณบริสทุธิ ์ ์ (ดยูอห์น 3:8) 

 ด้วยเหตผุลดงันีเ้อง เราแต่ละคนจึงควรแสวงหาการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ การแสวงหาไม่ใช่แค่การอธิษฐานที่แท่นบชูา แม้ว่าการอธิษฐานจะเป็นส่์ วนหนึ่งของการแสวงหาก็

ตาม การแสวงหานัน้รวมถึงความถกูต้องของประสบการณ์นีก้บัพระเจ้า ว่าเป็นไปตามพระคมัภีร์หรือไม่ พระวจนะของพระเจ้าสอนว่า เราสามารถและต้องรับพระวิญญาณบริสทุธิใช่หรือไม่ เมื่อเรา์

เข้าใจวา่การรับพระวิญญาณบริสทุธิเป็นไปตามพระคมัภีร์ และเข้าใจว่์ าพระเจ้าทรงคาดหวงัให้ทกุคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว เราจึงจะได้รับ ฮีบรู ์ 11:6 กลา่วว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะ

เป็นที่พอพระทยัของพระเจ้าก็ไมไ่ด้เลย เพราะวา่ผู้ ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นัน้ ต้องเชื่อวา่พระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู ่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้แก่ทกุคนที่แสวงหาพระองค์” 

 ดงันัน้ การแสวงหาพระเจ้าอย่างแข็งขันทางพระวจนะและการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ก่อนอื่น ขอให้เราศึกษาเรื่องอํานาจที่พระเจ้าทรงมอบให้ไว้ตามพระคัมภีร์เพื่อการรับพระ

วิญญาณบริสทุธิก่อน์  
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บทที่หนึ่ง 
อาํนาจตามพระคัมภรี์ 

 

แม้ว่าจะมีการเล่งถึงการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณไว้มากมายในช่วงเวลาแห่งพระคมัภีร์เก่า แต่ยอห์นผู้ให้บพัติศมาเป็นผู้แนะนําเรื่องการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิแก่โลกแห่ง์

พระคมัภีร์ใหม่ ยอห์นมาด้วยเหตผุลพิเศษ นัน่คือ เพื่อให้คนทัง้หลายรู้ว่าพระเยซูได้เสด็จมา เสียงของเขาในถิ่นทรุกันดารร้องประกาศให้รู้ว่าพระเยซูเสด็จมาแล้ว บุคคลจะต้องเข้าใจผลของการ

แนะนําพระบตุร ซึง่คือ พระเยซคูริสต์ ของยอห์นนี ้เพราะเขาไมเ่พียงแตก่ลา่ววา่ “พระองค์ทรงอยู่ที่นี่” แต่ยงัได้กลา่วถึงสิ่งที่พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงกระทําอีกด้วย (ดอูิสยาห์ 40:3; ยอห์น 1:6-9, 23, 

29,33)  

การแนะนําของยอห์น 
 “จงดพูระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” (ยอห์น 1:29) เป็นคําที่ยอห์นใช้เพื่อเรียกให้โลกนีส้นใจพระเยซูคริสต์เจ้า อย่างไรก็ตาม ยอห์นไม่ได้หยดุอยู่แค่คํา

กลา่วนี ้เพราะเป็นการกลา่วถงึสิง่ที่พระองค์เสดจ็มาเพื่อกระทําเพียงครึ่งเดียวเทา่นัน้ ความจริงเพียงครึ่งเดียวนัน้ก็ดีอยู่หากไม่ใช่เพื่อการหลอกลวง แต่พระเจ้าประสงค์ให้ทกุคนรู้ความจริงทัง้หมด (ด ู

1ทิโมธี 2:4) 

 หลงัจากที่ผู้ ให้บพัติศมาได้กล่าวคําแนะนํานัน้ไปแล้ว เขาได้กลา่วสิ่งที่สําคญัต่อไปอีกว่า “เราให้เจ้ารับบพัติศมาด้วยนํา้ แตจ่ะมีพระองค์หนึง่เสดจ็มาทรงมีอิทธิฤทธิยิ่งกวา่เราอีก ซึง่เราไม์

คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทัง้หลายรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและด้วยไฟ์ ” (ลกูา 3:16) แม้ว่ามีเพียงหนงัสือพระกิตติคณุของยอห์นเท่านัน้ที่

บนัทกึไว้วา่ “จงดพูระเมษโปดกของพระเจ้า” แตบ่นัทกึของผู้ เผยแพร่ทัง้สี่ได้บนัทกึการแนะนําสว่นที่สองของยอห์นผู้ให้บพัติศมานีไ้ว้ทัง้สิน้ (ดมูทัธิว 3:11; มาระโก 1:8; ลกูา 3:16; ยอห์น 1:33) การที่

เป็นเช่นนีไ้มไ่ด้หมายความวา่คํากลา่วแรกของยอห์นผู้ให้บพัติศมาเป็นความจริงเพียงเศษหนึง่สว่นสี่เทา่นัน้ แตห่มายความว่า แม้ว่าสว่นแรกจะเป็นความจริง แต่สว่นที่สองได้รับการเน้นมากกว่าถึงสี่

เทา่ ถ้าพระเยซคูริสต์เสดจ็มาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดบาป (ซึง่พระองค์ได้ทําเช่นนัน้ที่ไม้กางเขน ดโูรม 5:10) แต่ยิ่งไปกว่านัน้คือ พระองค์เสด็จมาเพื่อให้ชีวิตของพระองค์แก่ผู้ ที่ได้ล้างความผิด

บาปออกเสีย ถ้าจะชําระล้างบ้านแตป่ลอ่ยให้บ้านวา่งเปลา่ หายนะก็จะเกิดขึน้ (ดลูกูา 11:24-26) 
____________________ 

“เราให้เจ้ารับบัตศิมาด้วยนํา้ แต่จะมีพระองค์หนึ่งเสดจ็มาทรงมีอทิธิฤทธิยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเรา์ ไม่ค่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ู ” (ลกา ู 3:16) 
____________________ 

 ชีวิตและการรับใช้ของพระเยซูไม่ได้จํากดัอยู่เพียงแค่สองสิ่งนี ้ไม่มีชีวิตใดในโลกนีท้ี่มีการงานมากมายซึ่งมีความหมาย เต็มไปด้วยฤทธิเดชอํานาจ และมีความสําคญัเหมือนเช่นชีวิตของ์

พระองค์ ยอห์นได้บนัทกึไว้วา่ “มีอีกหลายสิง่ที่พระเยซไูด้ทรงกระทํา ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทกุสิง่ ข้าพเจ้าคาดวา่ แม้หมดทัง้โลกก็น่าจะไมพ่อไว้หนงัสือที่จะเขียนนัน้” (ยอห์น 21:25) 

 ในสิง่อื่นๆ อีกมากมายที่พระเยซไูด้ตรัสและกระทํา สองสิง่ที่เพิ่งจะกลา่วไปนัน้เป็นสิง่สําคญัยิ่ง เพราะเป็นเหตผุลที่ทําให้พระองค์เสด็จมาในโลก แม้ว่าสิ่งอื่นๆ ทัง้หมดจะมีความสําคญั แต่ก็

เป็นที่สอง เราต้องจดจําสิง่ที่สําคญัทัง้สองประการนีไ้ว้ให้ดี เพราะในท้ายที่สดุแล้ว สิ่งอื่นๆ จะมีความเกี่ยวข้องกบัทัง้สองสิ่งนี ้เพราะทัง้สองสิ่งถือเป็นหวัใจของการสร้าง พระประสงค์นิรันดร์ของพระ
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เจ้า เหตผุลที่ทกุสิ่งทกุอย่างมีอยู่ ถ้าเราพลาดหวัใจนี ้เราก็พลาดทกุสิ่ง ถ้าเราพบหวัใจนี ้เราก็รับเอาการกระทําของพระเจ้าทัง้ในอดีต ปัจจบุนัและอนาคตนิรันดร์ไว้ (ดโูคโลสี 1:14, 16-17; เอเฟซสั 

1:9-10; 2:7, 10) 

 หวัข้อของเราไมใ่ช่จินตนาการที่ผา่นไป ไมใ่ช่เรื่องราวที่เกิดขึน้ใหม ่เมื่อเรามีสว่นในการรับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว เราก็มีสว่นเกี่ยวข้องกบัพลงัอนัยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราจะต้องถือว่าเรื่อง์

นีเ้ป็นเรื่องสําคญั (ดโูรม 8:18-24; 11:33-36; ฮีบรู 12:25-29) 

 อาจจะดแูปลก แต่ในการรับใช้ช่วงแรกๆ ของพระคริสต์ พระองค์เกือบจะไม่กล่าวถึงหวัข้อเรื่องการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเลย เหมือนกบัว่าพระองค์ไม่ทรงตระหนกัถึงสิ่งที่์

ยอห์นได้กล่าวไป แต่มิได้เป็นเช่นนัน้ พระองค์เพียงแต่จัดการกับสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อน ก่อนอื่น พระองค์จะต้องปฏิบัติภารกิจของพระองค์ในฐานะเมสสิยาห์ กษัตริย์ของอิสราเอลผู้ ที่จะก่อตัง้

อาณาจกัรขึน้ใหมโ่ดยประทบัอยูท่ี่พระที่นัง่ของดาวิด (ดลูกูา 19:35-44) แตช่นชาติอิสราเอลไมร่ับพระองค์ เพราะพวกเขาตามืดบอด ไม่รู้ว่าพระองค์คือใคร (ดโูรม 11:7-10) อย่างไรก็ตาม เพราะพระ

เจ้าทรงสญัญาไว้ พวกเขาจงึมีสทิธิ์ก่อน (โรม 1:16) ยอห์นได้ประกาศวา่”พระองค์ได้เสดจ็มายงับ้านเมืองของพระองค์ และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไมไ่ด้ต้อนรับพระองค์” (ยอห์น 1:11) 

 ชนชาติยิวปฏิเสธพระเยซูโดยการขอให้พระองค์ถกูตรึงไว้ที่ไม้กางเขน (ด ู1โครินธ์ 2:7, 8; ลกูา 23:13-25) ทางเลือกนีไ้ม่ได้ทําลายแผนการเดิมของพระเจ้า แต่กลบัเป็นสิ่งที่พระองค์ใช้เพื่อ

เป็นวิถีทางในการเริ่มปฏิบตัิภารกิจของพระองค์ตอ่มนษุย์ทัง้ปวง อคัรทตูเปาโลกลา่ววา่ “การพา่ยแพ้ของเขาเป็นเหตใุห้คนตา่งชาติบริบรูณ์” (โรม 11:12) 

 การที่อิสราเอลปฏิเสธพระองค์ทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จ พระองค์ได้ก่อตัง้คริสตจกัรของพระองค์ขึน้ อนัประกอบไปทัง้ชาวยิวและชาวต่างชาติ ซึง่ในยคุอื่นๆ นัน้ ถกูปิดบงัไว้ไม่ให้

ผู้ เผยพระวจนะได้เข้าใจ (ดเูอเฟซสั 2:11-12; 3:4-9) 

ช่วงเวลาสุดท้ายของพระเยซู 
 หนงัสือพระกิตติคณุของยอห์นบรรยายเกี่ยวกบัช่วงเวลาสดุท้ายของพระเยซูไว้อย่างละเอียดที่สดุ ยอห์น 13-18 เป็นบนัทึกเกี่ยวกบัคืนสดุท้ายก่อนที่พระองค์จะถกูตรึงไว้ที่ไม้กางเขน ข้อ

พระคมัภีร์เหลา่นีแ้สดงให้เห็นบทสนทนาอนัใกล้ชิดสนิทสนมที่สดุระหว่างพระเยซูกบัอคัรทตูของพระองค์ ในคืนสดุท้าย พระองค์ตรัสแก่พวกเขาอย่างละเอียดเป็นครัง้แรก เกี่ยวกบับทบาทของพระ

วิญญาณ ทัง้ในพระประสงค์ของพระเจ้าและในชีวิตสว่นตวัของพวกเขา ในยอห์น 14:16 มีการกลา่วถงึการดําเนินการของพระวิญญาณไว้อยา่งชดัเจน พระองค์ตรัสเกี่ยวกบัผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งที่จะอยู่กบั

พวกเขา และไมน่านจะอยูใ่นพวกเขา หลงัจากนัน้ พระองค์สําแดงให้ทราบวา่พระองค์เองจะเป็นผู้ช่วยนัน้ในรูปของวิญญาณ (ดยูอห์น 14:16-18) 

 ในตอนนีเ้อง พระเยซูเริ่มเตรียมพวกเขาเพื่อความสมัพนัธ์ใหม่กบัพระเจ้า เนือ้หนงัของพระองค์จะไม่อยู่กบัพวกเขาอีกต่อไป แต่เขาจะมีความสมัพนัธ์ทางวิญญาณกบัพระองค์แทน ใน

ความสมัพนัธ์ทางวิญญาณนีเ้อง พวกเขาจะได้รับความบริบรูณ์ ความสมบรูณ์ ในพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกเขา (ดยูอห์น 14:2, 12, 21; เอเฟซสั 1:10; โคโลสี 2:9-10) 

การอ้างองิอื่นๆ โดยพระเยซู 

 พระคมัภีร์ได้บนัทกึการที่พระเยซไูด้อ้างอิงเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ใหมน่ีไ้ว้ก่อนคืนสดุท้ายกบัพวกเหลา่สาวกเสียอีก ในลกูา เมื่อพระองค์สรุปคําตอบของพระองค์ครัง้ที่เหลา่สาวกถามเกี่ยวกบั

การอธิษฐาน พระองค์ทรงยืนยนัความเต็มพระทยัของพระเจ้าในการตอบสนองต่อความเชื่อและการอธิษฐานที่เรียบง่าย พระองค์ทรงรับรองว่า พระเจ้าจะไม่ทรงหลอกลวงพวกเขาหรือเอาของปลอมมา

แทนของจริง แตจ่ะประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่ผู้ ที่ขอพระองค์ นอกจากนี ้พระเยซู์ ยงัตรัสวา่การเพียรนัน้เป็นสว่นสําคญัในการวิงวองอยา่งจริงใจตอ่พระเจ้า (ดลูกูา 11:1, 8-13; 18:5) 
____________________ 

“พระเยซทรงยืนและประกาศว่า ู ‘ถ้าผ้ใดกระหาย ผ้นัน้จงมาหาเราและดื่มู ู ’ ”  (ยอห์น 7:37) 
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____________________ 
 การอ้างอิงที่สองคือ ในงานเทศกาลอยูเ่พิง พระเยซูได้กลา่วคําเชิญเมื่อทรงเห็นฝงูชนแสวงหาคําตอบต่อความกระหายทางวิญญาณของตน ในวงเลบ็ หกสิบปีหลงัจากนัน้ ยอห์นได้แปลคํา

กลา่วที่พระเยซไูด้ตรัสไว้ในเวลานัน้อยา่งถกูต้อง ตอ่ไปนีค้ือคํากลา่วพร้อมด้วยการแปลของยอห์น 

 “พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า ‘ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นัน้จงมาหาเราและดื่ม ผู้ ที่วางใจในเราตามที่มีคําเขียนไว้แล้วว่า “แม่นํา้ที่มีนํา้ธ ํารงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นัน้” ‘ (สิ่งที่พระเยซู

ตรัสนัน้หมายถงึพระวิญญาณ ซึง่ผู้ ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ เหตวุา่ยงัไมไ่ด้ประทานพระวิญญาณให้ เพราะพระเยซยูงัมิได้ประสบเกียรติกิจ)” (ยอห์น 7:37-39) 

 ในการอธิบายนี ้ยอห์นได้ยืนยนัวา่ ผู้ ที่เชื่ออยา่งแท้จริงทกุคนจะเป็นผู้ ที่ได้รับ 

 การอ้างอิงทัง้สองข้อนีเ้ป็นสิง่พิสจูน์วา่พระวิญญาณบริสทุธิเป็นสิง่จําเป็นในการไ์ ด้รับความรอด 

การรับใช้ของพระเยซหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ู  
 หลงัจากที่พระเยซทูรงฟืน้คืนพระชนม์ พระองค์ได้เน้นเรื่องที่บคุคลจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ พระองค์ได้เตรียมเหลา่สาวกของพระองค์เพื่อประสบการณ์ที่จะประทบัตราพวกเขาว่าเป็น์

ของพระองค์ และให้ฤทธิเดชอํานาจแ์ ก่พวกเขาเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สําเร็จลลุ่วงในพวกเขาและผ่านทางพวกเขา พระองค์ทรงสัง่ให้เหล่าสาวกรับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ดกูิจการ 1:4-8; 

ยอห์น 20:22; ลกูา 24:49; 2ทิโมธี 2:19; 2โครินธ์ 1:21-22) 

 ลกูาและยอห์นได้บนัทกึข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัความจริงนีไ้ว้ถกูต้องอย่างแท้จริง ยอห์นกลา่วถึงการที่พระเยซูเสด็จมาหาเหลา่สาวกหลงัจากฟืน้คืนพระชนม์และมอบหมายหน้าที่ที่จะต้องทํา

ในอนาคต จากนัน้ พระเยซทูรงระบายลมหายใจออกเหนือพวกเขาและสัง่ให้เขารับพระวิญญาณบริสทุธิ พวกเขาไม่ได้รับพระวิญญาณในขณะนัน้หรือในวนันัน้ แต่ตามหนงัสื์ อกิจการ เป็นเวลาอย่าง

น้อยสบิวนัตอ่มา เขาจงึได้รับ อยา่งไรก็ตาม นัน่เป็นคําสัง่ให้เขารับ ไมใ่ช่เป็นทางเลือกเหมือนกบัที่บางคนในปัจจบุนัอ้าง 

 จากข้อความอื่นๆ ในพระคมัภีร์ เราทราบว่า เป็นคําสัง่ให้ทกุคนที่จะได้รับความรอดในคริสตจกัรแห่งพระคมัภีร์ใหม่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ บางคนสอนว่า เฉพาะอคัรทตูสิบสองคน์

เทา่นัน้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิในวนัเพน็เทคอสต์ แตพ่ระคมัภีร์ไมไ่ด้กลา่วเช่นนัน้ ์ (ดยูอห์น 20:19-23; ลกูา 24-49; กิจการ 2:1-4, 38-39; 8:14-17; 10:43-48; กาลาเทีย 3:2) 

 พระเยซตูรัสสัง่เหลา่สาวกของพระองค์ให้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เพราะหลงัจากรับพระวิญญาณแล้วเทา่นัน้ พวกเขาจงึจะสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเกิดผล โดยงานที่ได้รับ์

มอบหมายนัน้คือ การประกาศข่าวประเสริฐ และการสอนเรื่องการยกความผิดบาปให้แก่ผู้ ที่มาหาพระคริสต์และแสวงหาการให้อภยั (ดยูอห์น 20:22-23; กิจการ 1:8) หากพวกเขาไม่มีประสบการณ์

ในพระวิญญาณบริสทุธิ พวกเขาจะไปเทศนาแก่ผู้ อื่นได้อย่างไร ต่อไปเราจะได้เห็นวา่ การยกความผิดบาปจะเกิดขึน้ได้โดยการกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซคูริสต์ ์ (ดู

กิจการ 2:38; 22:16) 

 ลกูาบนัทกึไว้ว่า พระเยซูบนัดาลให้ใจของเหล่าสาวกเกิดความสว่างขึน้ (ลกูา 24:49) พระองค์ให้ความกระจ่างภายในเขา พระองค์จะทรงทําเช่นนัน้ในปัจจบุนันีแ้ก่ผู้ ที่จะแสวงหาพระองค์

อยา่งจริงใจและแท้จริง 

เพน็เทคอสต์ 
 จนกระทัง่ถงึตอนนี ้เราได้กลา่วถงึหวัข้อนีใ้นเวลาก่อนวนัเพน็เทคอสต์ แตต่อนนี ้เราจะกลา่วถงึเพน็เทคอสต์ วนัเกิดของคริสตจกัรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ดกูิจการ 2:1-42) 
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 สําหรับชาวยิว เพน็เทคอสต์เป็นเทศกาลระลกึถึงการประทานธรรมบญัญัติให้แก่อิสราเอล อย่างไรก็ตาม เราจะพบเพ็นเทคอสต์ที่แท้จริงในกิจการบทที่สอง ซึง่การประทานธรรมบญัญัตินัน้

เป็นหมายบอกเหตเุอาไว้ ตามที่เปาโลกลา่วไว้ การเทพระวิญญาณบริสทุธิแสดงให้เหน็วา่ พระเจ้าทรงเขียนธรรมชาติของพระองค์อยู่ในใจเนือ้ ไม่ใช่บนแผ่นศิลา แต่การประทานธรรมบญัญัติบนศิลา์

ชีไ้ปสูธ่รรมชาติของพระเจ้าที่ก่อร่างขึน้ในเนือ้หนงั คริสตจกัรเป็นรูปร่างของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ (ดกูิจการ 2; อพยพ 19:10; 23:16; 34:22; เลวีนิติ 23:16; 2โครินธ์ 3:3; 2เปโตร 1:4; เอเฟ

ซสั 2:21-22) 

 ในวนัเพน็เทคอสต์ พระเจ้าทรงประทบัอยูใ่นพระวิหารใหม่ของพระองค์ ซึง่คือ คริสตจกัร พระวิหารนีไ้ด้มีการจดัเตรียมไว้ตามคําสัง่ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่บนโลก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในวนัสดุท้ายก่อนที่พระองค์จะวายพระชนม์ และระหว่างสี่สิบวนัหลงัจากการฟืน้คืนพระชนม์ การเตรียมการดงักล่าวมีความเกี่ยวข้องกบัการวายพระชนม์ การฝัง และการฟืน้คืนพระชนม์ของ

พระองค์ หากปราศจากสิง่เหลา่นีแ้ล้ว จะไมม่ีใครได้รับพระวิญญาณในวนัเพน็เทคอสต์เลย (ด ู1โครินธ์ 3:16; ยอห์น 13-18; กิจการ 1:1-8; โรม 5:10) 

 เพ็นเทคอสต์จะเกิดขึน้หลงัจากการเตรียมการเสมอ ก่อนที่จะประทานธรรมบญัญัติ จะต้องมีการตัง้ข้อกําหนดในการเตรียมการบางอย่างก่อน เราจะกล่าวถึงเรื่องข้อกําหนดที่เกี่ยวกับ

วนัเพน็เทคอสต์ของเราในบทตอ่ไป (ดอูพยพ 19:10-15) 
____________________ 

“พี่น้องเอ๋ย เราจะทาํอย่างไรด”ี (กจิการ 2:37) 
____________________ 

 วนัเพ็นเทคอสต์มาถึง เสียงเหมือนพายกุล้าสัน่ก้องทัว่ตึกที่เขานัง่อยู่นัน้ มีเปลวไฟสณัฐานเหมือนลิน้ปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิน้ทกุคน และเขาเหล่านัน้ตัง้ต้นพดูภาษาต่างๆ การ

กระทํานีเ้ป็นของพระเจ้า มาจากพระเจ้าจากสวรรค์ ผู้ ที่เชื่อจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ถกูต้อง ในเวลาที่ถกูต้อง และมีทศันคติ*ที่ถกูต้อง (ดกูิจการ 2:1) ไม่มีบคุคลใดที่จะหยดุการเทของพระวิญญาณ

บริสทุธินีไ้ด้ และไมม่ีใครที่จะเริ่มได้เช่นกนั สิง่สําคญั์ ที่เหลา่สาวกต้องทําคือ จะต้องอยูท่ี่นัน่ 

สองสิง่ที่เกิดขึน้ในวนันัน้ที่ไมเ่คยเกิดขึน้อีกเลยในพระคมัภีร์ (กิจการ 2:2-3) คือ 

1. เสียงเหมือนพายกุล้า 

2. มีเปลวไฟสณัฐานเหมือนลิน้ปรากฏ 

อีกสองสิง่ที่เกิดขึน้ซึง่จะเกิดขึน้อีก (กิจการ 2:4, 7, 12-13) คือ 

1. การพดูภาษาตา่งๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พดู 

2. ความแปลกประหลาดใจของผู้ ที่ได้เหน็ และมีการตอบสนองทัง้ที่เหน็ด้วยและไมเ่หน็ด้วย 

                                                  
*
 ทศันคติ (ทรรศนะ) หมายถึง แนวความคดิเห็น ทัง้นี ้ยงัรวมถึง ท่าทาง พฤติกรรม และการแสดงออกของอารมณ์ อีกด้วย 
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เปโตรเทศนาเป็นครัง้แรกหลงัจากประสบการณ์นีใ้นวนัเพน็เทคอสต์ เมื่อกลา่วปิดข้อความของเขา เปโตรประกาศเรื่องพระสญัญาแห่งพระวิญญาณบริสทุธิ ผู้ ที่ได้ยินคําเท์ ศนาของเขา ถาม

วา่ “พี่น้องเอย๋ เราจะทําอยา่งไรดี” (กิจการ 2:37) เขาตอบวา่ 

 

 “จงกลบัใจใหม่ และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซคริสต์สิ้นทกุคน เพือ่พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แลว้ท่านจะไดร้ับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธิู ์ ดว้ยว่าพระ

สญัญานัน้ตกแก่ท่านทัง้หลายกบัลกหลานของท่านดว้ย และแก่คนทัง้หลายทีอ่ย่ไกล คือทกุคนทีอ่งค์พระผเ้ป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์ู ู ู ” (กิจการ 2:38-39) 

 

 พระสญัญานีต้กแก่พวกเราทกุคนด้วย 

 คําตอบของเปโตรก่อรากฐานแหง่ความเชื่อที่ให้เรามีสทิธิในการได้รับ เปาโลได้ยืนยนัไว้ในเอเฟซั์ ส 2:13 วา่ชาวตา่งชาติซึง่เมื่อก่อนอยูไ่กลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์ เปโตรได้

ประกาศว่าพระสญัญานัน้ทรงประทานแก่ “ทกุคนที่องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์” (กิจการ 2:39) ซึง่แน่นอนว่ารวมถึงพวกเราแต่ละคนด้วย คณุสมบตัิเดียวที่ทําให้เรา

ได้รับพระสญัญานี ้คือ ความเชื่อมัน่ในใจของเราเองว่า พระเจ้ากําลงัพยายามช่วยเหลือเราให้เปลี่ยนแปลง (อาจจะโดยการตรัสกบัเรา อนญุาตให้ปัญหาเกิดขึน้ในชีวิตเรา ฯลฯ) พระองค์กําลงัเรียก

เรามาหาพระองค์ หากพระองค์ทรงทําเช่นนัน้แล้ว พระสญัญานีก้็เป็นของเรา ขอให้เราในเชื่อพระสญัญา 

หลังจากเพน็เทคอสต์ 
 ในหนงัสือกิจการ มีเหตกุารณ์ห้าเหตกุารณ์ที่บรรยายเกี่ยวกบัการที่ผู้ ที่เชื่อได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ดกูิจการ 2:1-12; 8:16-17; 9:17; 10:44-48; 19:1-6) เราจะต้องไม่เข้าใจผิดเพราะผู้ ที่

กลา่ววา่เหตกุารณ์เกี่ยวกบัความรอดเหตกุารณ์อื่นๆ ในหนงัสือกิจการไมม่ีการรับพระวญิญาณรวมอยูด่้วย เพียงเพราะไม่มีการกลา่วถึงปัจจยัสําคญัทัง้หมดที่เกี่ยวกบัความรอดในแต่ละโอกาส ไม่ได้

หมายความวา่ ปัจจยัเหลา่นัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้ คงจะเป็นการโง่เขลาและขดักบัพระคมัภีร์ถ้าจะยืนยนัวา่ เมื่อไมม่ีการกลา่วถงึ แสดงวา่ ปัจจยัเหลา่นัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้ 

 ตวัอย่างเช่น ในกรณีของเปาโล มีการกล่าวถึงประสบการณ์แห่งความรอดของเปาโลถึงสามครัง้ด้วยกนัในหนงัสือกิจการ ในครัง้หนึ่งไม่ได้กล่าวถึงการบพัติศมาด้วยนํา้ แตอ่ีกสองครัง้ได

กลา่ววา่เขาได้รับบพัติศมา เช่นเดียวกนั มีสามครัง้บนัทกึไว้เกี่ยวกบัชาวต่างชาติกลุม่แรกๆ ที่เข้าสูค่ริสตจกัร ครัง้หนึ่งกลา่วว่าพวกเขาได้รับบพัติศมา อีกสองครัง้ไม่ได้กลา่วไว้ เป็นการไม่ถกูต้องหาก

จะสรุปเอาว่า เพราะไม่มีการกล่าวถึงการบพัติศมาในทกุครัง้ แปลว่าไม่มีการบพัติศมาเกิดขึน้ หรือจะว่าเพราะไม่มีการกล่าวถึงปัจจยัอื่นๆ เช่น ความเชื่อ การกลบัใจใหม่ และการรับพระวิญญาณ

บริสทุธิในทกุโอกาส หมายความวา่สิง่เหลา่นีไ้มไ่ด้เกิดขึน้ ประสบการณ์แหง่ความรอดทกุประสบการณ์จะต้องมีปัจจยัทัง้หมดเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระเจ้า์  

 เราจะต้องไมเ่ข้าใจผิดเพราะผู้ ที่พยายามทําให้บนัทกึในกิจการขาดความน่าเชื่อถือไป เพราะกิจการเป็นหนงัสือเกี่ยวกบัประสบการณ์แหง่ความรอดของคริสตจกัรในยคุแรก หากไม่มีหนงัสือ

กิจการแล้ว เราจะไมม่ีสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

• บนัทกึเกี่ยวกบัการเทของพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

• บนัทกึเกี่ยวกบัการเริ่มต้นของคริสตจกัร 

• บนัทกึเกี่ยวกบัประสบการณ์แหง่ความรอดของเปาโล 
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• บนัทกึเกี่ยวกบัชาวตา่งชาติที่ได้รับความรอด 

• บนัทกึเกี่ยวกบัการขยายคริสตจกัรออกไปในโลก 

หากไมม่ีบนัทกึในกิจการแล้ว เราจะเป็นชมุชนที่หลงทาง ไมส่ามารถตดัสนิได้วา่เราอยูท่ี่ไหนในทางของพระเจ้า ถ้าจะมีวิธีและข้อกําหนดอื่นๆ สําหรับความรอดในหนงัสือกิจการ พระเจ้าก็คงจะ

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 

เปโตรพดูกบัครอบครัวของโครเนลิอสั เขาประกาศว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ ใด (ดกูิจการ 2:38; 3:19; 4:4; 5:14; 8:12, 16; 10:34; 19:5; 26:20) หากต้องการศกึษาเกี่ยวกบัหวัข้อนีเ้พิ่มเติม ให้ด ู

Salvation in the Book of Acts (ความรอดในหนงัสือกิจการ) โดยเฟรด คินซี่ หน้า 88 
____________________ 

“พระเจ้าผ้ทรงทราบจติใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาต ิและทรงประทานพระวญิญาณบริสุทธิแก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่พวกเราู ์ ” (กจิการ 15:8) 
____________________ 

 เราควรจดจําข้อพระคมัภีร์อีกสองข้อในหนงัสือกิจการที่พิสจูน์ว่าของประทานในการรับพระวิญญาณบริสทุธิมาจากพระเจ้า และพระองค์ทรงคาดหวงัให้ผู้ ที่เชื่อทกุคนได้รับพระวิญญาณ์

บริสทุธิ ได้แก่ กิจการ ์ 5:32 กลา่วว่า “เราทัง้หลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหลา่นี ้และพระวิญญาณบริสทุธิ ซึง่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ทกุคนที่เชื่อฟังพระองค์นัน้ ก็เป็นพยานด้วย์ ” และกิจการ 15:18 

กลา่ววา่ “พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนษุย์ได้ทรงรับรองคนตา่งชาติ และทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่พวกเรา์ ”  

 หนังสือนัน้มีชื่อว่ากิจการ เพราะเป็นหนังสือที่บันทึกกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิในและผ่านทางผู้ ที่พระเจ้าทรงใช้เป็นภาชนะของพระองค์ หนังสือกิจการประกาศว่า การรับพระ์

วิญญาณบริสทุธิเป็นประสบการณ์ที่แน่นอน สามารถรู้ได้ และมาจากพระเจ้า ดงันัน้ คนๆ หนึง่จงึสามารถตอบได้อยา่งแน่นอนว่า ได้หรือไม่ไ์ ด้ เหมือนเมื่อเปาโลได้ถามคําถามแก่ชาวเอเฟซสัว่า “เมื่อ

ทา่นทัง้หลายเชื่อนัน้ ทา่นได้รับพระวิญญาณบริสทุธิหรือเปลา่์ ” (กิจการ 19:2) 
____________________ 

“เมื่อทา่นทัง้หลายเชื่อนัน้ ทา่นได้รับพระวิญญาณบริสทุธิหรือเปลา่์ ” (กิจการ 19:2) 
____________________ 

จดหมายฉบบัต่างๆ 
 เหมือนเช่นในหนงัสือพระกิตติคณุและกิจการ มีการอ้างอิงถึงการรับพระวิญญาณบริสทุธิหลายครัง้ในจดหมายฉบบัต่างๆ เริ่มจากโรม ์ 8 เราจะเห็นว่ามีข้อพระคมัภีร์หลายข้อที่สอนให้เรา

รู้จกัและมีประสบการณ์ในการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ มีการกลา่วถึงหรือพาดพิงถึงพระวิญญาณถึงสิบแปดครัง้ในบทนี ้โรม 8:16 กลา่วว่าพระวิญญาณจะเป็นพยานว่าเราเป็นบตุรของพระเจ้า 

อาจจะมีคนถามขึน้ว่า “พระวิญญาณจะเป็นพยานได้อย่างไร” เราจะพบคําตอบเมื่อได้ศกึษาข้อความที่บรรยายเกี่ยวกบัหมายสําคญัที่เกิดขึน้เมื่อมีการเทพระวิญญาณลงมาแก่คริสตจกัรในยคุแรก 

(ดกูิจการ 2:4; 5:32; 10:46; 15:8; 19:6) 

 ถ้าพระวิญญาณเป็นพยาน พระวิญญาณจะต้องมีวิธีในกลา่วออกมา ซึง่กิจการ 2:4 แสดงให้เห็นว่าคือ การพดูภาษาต่างๆ การเป็นพยานนัน้ไม่ใช่แค่ความรู้สกึ แม้ว่าความรู้สกึอาจจะเป็น

สว่นหนึง่ของการเป็นพยานก็ตาม 
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____________________ 
“ท่านได้รับพระวญิญาณโดยการประพฤตติามธรรมบัญญัตหิรือ หรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:2) 

____________________ 
 จดหมายของเปาโลถงึชาวเมืองโครินธ์มีการอ้างอิงถงึการดําเนินการของพระวิญญาณไว้มากมาย แม้วา่จะไมไ่ด้บรรยายเหตกุารณ์จริงเกี่ยวกบัประสบการณ์แห่งความรอด แต่ก็ได้อ้างไปถึง

ประสบการณ์แหง่ความรอดนัน้ๆ (ด ู1โครินธ์ 3:16; 6:11; 19; 12:13; 2โครินธ์ 1:22; 3:3; 5:5) 

 ในกาลาเทีย 3:2 เปาโลถามคําถามที่สําคญัคําถามหนึ่ง เห็นได้ชดัว่า เปาโลทราบว่าชาวกาลาเทียมีความรู้เกี่ยวกบัการดําเนินการของพระวิญญาณภายในพวกเขา เขาจึงถามว่า “ข้าพเจ้า

ใคร่รู้ข้อเดียวจากทา่นวา่ ทา่นได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบญัญตัิหรือ หรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อ” 

 คําตอบนัน้ชดัเจน พวกเขารู้วา่ได้รับเมื่อไร และได้รับอยา่งไร 

 ในบทเดียวกนันัน้ เปาโลได้เชื่อมโยงการอวยพรของอบัราฮมัเข้ากบัพระสญัญาของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 3:14) 

 มีการพาดพงึถงึการรับพระวิญญาณบริสทุธิอีกมากมายในจดหมายฉบบัอื่นๆ ยกตวัอยา่งเช่น์  

• “และในพระองค์นัน้ ทา่นก็กําลงัจะถกูก่อขึน้ให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย...และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึง่จะทําให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซสั 2:22; 

5:18) 

• “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชําระให้เรามีใจบงัเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึน้มาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

พระองค์นัน้ได้ทรงประทานแก่เราทัง้หลายอยา่งบริบรูณ์โดยพระเยซคูริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (ทิตสั 3:5-6) 

• “ทัง้นีพ้ระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสําคญัและการอศัจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิต่างๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสทุธิซึง่ทรงประทานตามนํา้พระทยัขอ์ ์

พระองค์...เพราะว่าคนเหลา่นัน้ที่ได้รับความสว่างมาครัง้หนึ่งแล้ว และได้รู้รสของประทานจากสวรรค์ ได้มีสว่นในพระวิญญาณบริสทุธิ และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้า และฤทธิเดช์ ์

แห่งยคุที่จะถึงนัน้ ถ้าเขาเหล่านัน้ได้ชิมแล้วหลงไป ก็เหลือวิสยัที่จะนําเขามาสู่การกลบัใจอีกได้ เพราะตวัเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้ว และทําให้พระองค์ทรงรับการดหูมิ่นเยาะเย้ย” 

(ฮีบรู 2:4; 6:4-6) 
____________________ 

“และพระวญิญาณทรงเป็นพยาน เพราะพระวญิญาณทรงเป็นความจริง” (1ยอห์น 5:6) 
____________________ 

• “และทกุคนที่ประพฤติตามพระบญัญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนัน้ เหตฉุะนีเ้ราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราคือ โดยพระวิญญาณ ซึ่งพระองค์ทรง

โปรดประทานแก่เรา...ดงันีแ้หละเราทัง้หลายจงึรู้วา่ เราอยูใ่นพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่นเรา เพราะพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เรา...นี่แหละคือผู้ ที่ได้มาโดย

นํา้และพระโลหิต คือพระเยซคูริสต์ ไมใ่ช่ด้วยนํา้สิง่เดียว แตด่้วยนํา้และพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยาน เพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง” (1ยอห์น 3:24; 4:13; 5:6) 
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 ข้อความเหลา่นีค้วรจะเพียงพอแล้วที่จะทําให้คนๆ หนึง่ เชื่อวา่ การรับพระวิญญาณบริสทุธิเป็นการดําเนินการขอ์ งพระเจ้า และเป็นสิ่งปกติสําหรับผู้ ที่เชื่อ เป็นการถกูต้องและปลอดภยัที่จะ

ถือเอาจากจดหมายฉบบัตา่งๆ วา่ ผู้ ที่เชื่อทกุคนในคริสตจกัรยคุแรกได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

 แล้วคนๆ หนึง่ยงัจะต้องการอะไรอีก เพื่อที่จะเชื่อว่าการรับพระวิญญาณบริสทุธิมีอํานาจที่พระเจ้าทรงมอ์ บให้ไว้ตามพระคมัภีร์อย่างเพียงพอ การปฏิเสธหรือละเลยข้อพระคมัภีร์ ซึง่รับรอง

เรื่องการรับพระวิญญาณบริสทุธินัน้ เป็นการไร้สาระ์  

 หนงัสือ Salvation in the Book of Acts (ความรอดในหนงัสือกิจการ) ระบรุายการอ้างอิงสามสบิสามข้อเกี่ยวกบัประสบการณ์นีใ้นพระคมัภีร์ใหม ่(หน้า 98-100) 

 ถ้าคนๆ หนึง่ยงัไมไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิโดยมีพยานตามพระคมัภีร์โดยการพดูภาษาตา่งๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พดู คนๆ นัน้จะต้องถามตวัเองวา่ทําไม์  

 อปุสรรคขดัขวางที่สําคญัมีเพียงสองประการเท่านัน้ ได้แก่ ความผิดบาป และ ความไม่เชื่อ ซึง่เราจะกล่าวถึงต่อไปในสองบทถดัไป หากท่านมีความจริงใจและหิวกระหาย เตรียมตวัไว้ให้

พร้อม ทา่นจะเป็นผู้ได้รับในเร็ววนั 
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บทที่สอง 
อุปสรรคแห่งความผิดบาป 

 

 ในท้ายที่สดุแล้ว มีเพียงสิ่งเดียวที่อาจขดัขวางไม่ให้บุคคลรับพระวิญญาณบริสทุธิได้ และสิ่งนัน้คือ ความผิดบาป แม้ว่าความไ์ ม่เชื่อจะขดัขวางได้เช่นกนั แต่จริงๆ แล้ว ความไม่เชื่อก็คือ

ความผิดบาป 

 ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนว่า “ความผิดบาปต่างๆ” เพราะหากเขียนว่าความผิดบาปต่างๆ (พหพูจน์) แล้ว ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการคิดขึน้มาว่า จะโทษความผิดบาปอย่างไหนดี ความผิดบาปนัน้มี

หลายอย่าง และเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุไว้ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การกระทําความผิดบาปบางอย่างเท่านัน้ แต่อยู่ที่สภาพความบาป นัน่คือ บุคคลมีชีวิตอยู่ในความผิดบาป ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดการแสดงออกที่หลากหลาย ธรรมชาติของความบาปเป็นปัญหาพืน้ฐานที่พวกเราแตล่ะคนจะต้องจดัการในชีวิตของเรา 

 ความผิดบาปเริ่มขึน้ในสวนเอเดนเมื่ออาดมัและเอวากินผลไม้ต้องห้าม การกินนัน้เป็นเพียงผลลพัธ์ ไม่ใช่สาเหต ุไม่ว่าธรรมชาติของความผิดบาปจะเป็นเช่นไร การลงมือทําความผิดบาป

เป็นผลของสิง่ที่อยูล่กึลงไปกวา่นัน้ แล้วสาเหตทุี่อยูล่กึไปกวา่นัน้คืออะไร 

 สาเหตนุัน้สรุปออกมาได้เป็นสองสิ่ง และท้ายสดุก็สรุปออกมาเป็นสิ่งเดียว สองสิ่งนัน้คือ ความไม่เชื่อฟังและความไม่เชื่อ จริงๆ แล้ว รากของความไม่เชื่อฟังก็คือความไม่เชื่อนัน่เอง อาดมั

และเอวาไมเ่ชื่อวา่พระเจ้าทรงหมายความตามที่พระองค์ตรัส แม้วา่ซาตานจะเป็นผู้ชกัจงู แตค่วามไมเ่ชื่อของเขาทําให้เขาไมเ่ชื่อฟังคําสัง่ของพระเจ้า และกระทําการที่ละเมิด 
____________________ 

“เว้นแต่ต้นไม้แห่งความสาํนึกในความดีและความชั่ว ผลของต้นไม้นัน้อย่ากนิ เพราะในวันใดที่เจ้าขืนกนิ เจ้าจะต้องตายแน่” (ปฐมกาล 2:17) 
____________________ 

 พระเจ้าทรงตัง้กฎไว้ข้อหนึง่ และจากนัน้ตรัสถงึผลลพัธ์หากไมป่ฏิบตัิตาม เป็นกฎหา้มไม่ใหท้ํา “พระเจ้าจงึทรงบญัชาแก่มนษุย์นัน้วา่ บรรดาผลไม้ทกุอยา่งในสวนนี ้เจ้ากินได้ทัง้หมด เว้นแต่

ต้นไม้แหง่ความสํานกึในความดีและความชัว่ ผลของต้นไม้นัน้อยา่กิน เพราะในวนัใดที่เจ้าขืนกิน เจ้าจะต้องตายแน่” (ปฐมกาล 2:16-17) 

 คําสัง่นีค้อ่นข้างง่าย แต่ซาตานมีวิธีในการปิดตาของอาดมัและเอวาต่อสิ่งที่ทําได้ และให้ไปสนใจสิ่งที่ทําไม่ได้แทน สวนที่สวยงาม เต็มไปด้วยผลไม้ที่หวานฉํ่าอยูต่อ่หน้าพวกเขา สวรรค์แห่

สิง่ที่ดีมากมาย แตซ่าตานเรียกให้เขาสนใจสิง่ที่พระเจ้าตรัสห้ามไมใ่ห้ทํา 

 ความไมเ่ชื่อฟังของพวกเขาทําให้เกิดความผิดบาปขึน้ในมวลมนษุย์ และการกระทําเนื่องจากความไม่เชื่อฟังนัน้เป็นลกัษณะของธรรมชาติมนษุย์ในทกุวนันี ้พวกเราทกุคนมีความสงสยัและ

ไม่เชื่อ ด้วยธรรมชาติแห่งความบาปที่อยู่ในเรา จึงเป็นการยากที่เราจะเชื่อพระเจ้าตามพระวจนะของพระองค์ แม้วา่จะมีตวัอย่างมากมายในพระคมัภีร์ที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ควรต่อสู้กบัความบาป 

เราก็ยงัต้องตอ่สู้กบัปัญหานีอ้ยู ่

 เมื่อเรามาหาพระเจ้า สว่นใหญ่แล้ว “ความผิดบาปต่างๆ” เป็นตวัควบคมุในการเข้าหาของเรา เราขอให้พระเจ้าทรงให้อภยัเรา และเมื่อเรากลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามของพระ

เยซูคริสต์ ความผิดบาปก็จะได้ยกเสีย ได้จ่ายค่าจ้างไปแล้ว โดยนําไปไว้ในบญัชีของพระเยซูคริสต์ เหมือนเวลาที่เขียนเช็คเพื่อจ่ายหนี ้เมื่อคนๆ หนึ่งเขียนชื่อของตวัเองไว้ที่เส้นขวามือด้านล่างแล้ว 
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คนๆ นัน้ ก็ให้จํานวนเงินในเช็คโอนไปไว้ในบญัชีของผู้ รับ เมื่อเราได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ โดยการกระทําด้วยความเชื่ออย่างเชื่อฟังนัน้ เราจึงได้ให้ความผิดบาปของเราไปอยู่ใน

บญัชีของพระองค์ บญัชีที่พระองค์ได้จ่ายไปแล้วเมื่อสองพนัปีก่อน อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่เรายงัไม่ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ ความผิดบาปก็ยงัไม่ได้โอนไปในบญัชีของพระองค์ 

เหมือนเวลาที่หนีจ้ะยงัไมไ่ด้จ่ายไปหากไมม่ีการเซน็ชื่อที่เช็คนัน้ 

 ดงันัน้ การกลบัใจใหม่ และการบพัติศมาด้วยนํา้จงึลบล้างความผิดบาปตา่งๆ ของเรา (พหพูจน์) “ความผิดบาปต่างๆ” หมายถึง การละเมิดกฎของพระเจ้าที่เราได้กระทําไปด้วยตวัเราเอง 

แล้วสาเหตขุองความผิดบาปเหลา่นัน้ยงัคงอยู่หรือไม่ สาเหตยุงัคงอาจสร้างสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เราอาจไปมีสว่นเกี่ยวข้องกบัการกระทําผิดอีกได้หรือไม่ ความผิดบาปอื่นๆ จะทบัถมกนัขึน้อีกแม้ว่า

ความผิดบาปเก่าๆ จะได้รับการให้อภยัและยกไปแล้วได้หรือไม ่

โรม 6 และ 7 
 คําถามเหลา่นีน้ําเราไปสูห่วัใจของคําสอนของเปาโลที่ให้แก่ชาวกรุงโรม มนษุย์เก่ารวมทัง้มลทินและความโสโครกทัง้หมดของเขาถกูฝังไว้ด้วยการบพัติศมาเข้าในการตายของพระเยซูคริสต์ 

วิธีนีเ้ท่านัน้ทําให้เราสามารถมีส่วนในการวายพระชนม์ของพระองค์ และอยู่ “ในพระองค์” ได้ ข้อความส่วนที่เหลือในโรม 6 และ 7 ไม่ได้กล่าวถึงความผิดบาปแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั

กลา่วถึงสาเหตขุองความผิดบาปเหลา่นัน้อีกด้วย ความไม่เชื่อที่ติดตวัเรามานัน้เองที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อฟังและเกิดเป็นความผิดบาปต่างๆ ขึน้ เราต้องต่อสู้  ทําลายและเอาชนะธรรมชาติพืน้ฐาน

แหง่ความผิดบาปนีใ้ห้ได้ ไมเ่พียงแตโ่ดยหลกัการหรือการกระทําเทา่นัน้ แตด่้วยชีวิตใหมใ่นพระวิญญาณ 

 บคุคลหนึง่ไมต่้องเข้าใจความจริงทกุอย่างในโรม 6 และ 7 จึงจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิได้ สิ่งที่เกิดขึน้กบัคนสว่นใหญ่คือ พระ์ วิญญาณทรงสมัผสั จึงก่อให้เกิดทศันคติขึน้ภายในบคุคล

ซึง่จะช่วยให้เขายอมจํานนตอ่พระเจ้า ผู้ ที่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิก่อนที่จะเข้าใจโรม ์ 6 และ 7 สามารถเป็นพยานถึงความจริงนีไ้ด้ สําหรับผู้ ที่ยงัไม่ได้รับ การเข้าใจข้อพระคมัภีร์ดงักลา่วจะช่วยให้

พวกเขาเชื่อ 

 ถ้าทา่นยงัไมไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิ บางทีทา่นไมท่ราบว่าทําไม ท่านสงสยั อธิษฐาน ร้องไห้ แสวงหาพระเจ้า ท่านสงสยัว่า ์ “ทําไมเราไม่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ์” ขอบคณุพระเจ้าที่มี

ความสงสยันัน้ ผีมารจะบอกกบัท่านว่า พระวิญญาณบริสทุธิไม่ใช่สําหรับท่าน หรือท่านได้ทําความผิดบา์ ปที่ไม่อาจให้อภยัได้ เมื่อเพื่อนของข้าพเจ้าและตวัข้าพเจ้าแสวงหาพระเจ้า ซาตานเกือบจะ

ทําให้เธอเชื่อวา่เธอได้ทําความผิดบาปที่ไม่อาจให้อภยัได้ ความสงสยัดงักลา่วมีผลที่ก่อให้เกิดความท้อถอย และทําให้หลายๆ คนล้มเลิกไปเพราะหมดหวงั แต่ข้อความในพระคมัภีร์ที่เราได้ศกึษาไป

ในบทที่หนึง่ ควรจะทําให้ทา่นเชื่อได้วา่พระวิญญาณบริสทุธินัน้มีสําหรับทา่น นัน่คือสิง่ที่เปโตรเทศนาในวนัเพน็เทคอสต์ พระเจ้าทรงแสดงให้เหน็ว่าของประทานนีม้ีให้สําหรับทกุคนที่เชื่อ โดยทรงบพั์

ติศมาชาวสะมาเรียและชาวตา่งชาติด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ดงันัน้ ประสบการณ์์ นีจ้งึมีให้สําหรับทา่น (ดกูิจการ 8:12-17; 10:34-48) 

ปัญหาของเราคืออะไร 
 ความไมเ่ชื่อที่ดือ้ดงึ ซึง่เกิดมาพร้อมกบัเรา ดเูหมือนจะโผลข่ึน้มาในเวลาที่ไม่ควรเสมอ ด้วยเหตผุลนีเ้อง เมื่ออคัรทตูเปาโลคํานึงถึงการต่อสู้ในอดีตของตน จึงกลา่วขึน้ว่า “โอย ข้าพเจ้าเป็น

คนน่าสมเพชอะไรเช่นนี ้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนีซ้ึง่เป็นของความตายได้” (โรม 7:24) 
____________________ 

“โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี ้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนีซ้ึ่งเป็นของความตายได้” (โรม 7:24) 
____________________ 
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 เป็นการน่าอศัจรรย์ยิ่งเมื่อพระเยซูทรงให้เซาโล (เปาโล) ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ และด้วยพระวิญญาณแห่งชีวิต พระองค์ได้ทรงเป็นเจ้าแห่งชีวิตของเขา เปาโลไม่สามารถทํา์

เช่นนัน้ได้ด้วยตวัเอง เมื่ออานาเนียวางมือบนเปาโล เขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิและกลบัมองเห็นอีกครัง้ เขาได้ออ์ กจากความมืดสู่ความสว่าง จากความไม่เชื่อสู่ความเชื่อ และจากความตายสู่

ชีวิต บดันี ้เขาสามารถเห็นผ่านทางวิญญาณ ไม่ใช่เพียงแค่ตาทางธรรมชาติที่เห็นแสงสว่างในเวลากลางวนั แต่ด้วยการมองเห็นทางฝ่ายวิญญาณที่สว่างขึน้เพื่อเข้าใจในสิ่งสารพดัของพระเจ้า เขา

มิได้ไมเ่ชื่อฟังนิมิตแหง่สวรรค์อีกตอ่ไป แตย่อมจํานนในทนัที (ดกูิจการ 22:12-16; 26:19) เขาไม่ได้เข้าใจแผนการและพระประสงค์ทัง้หมดของพระเจ้าในทนัที แต่ความเข้าใจเกิดขึน้ภายหลงัเมื่อทรง

สําแดงให้ทราบระหวา่งที่เขาพกัอยูใ่นอาระเบียเป็นเวลาสามปี แตใ่นทนัที เขารักผู้ ที่ครัง้หนึง่เขาเคยเกลียดชงัและได้เริ่มบอกคนอื่นๆ เกี่ยวกบัพระองค์ บอกถงึสิง่ที่เกิดขึน้เมื่อเขาพบกบัพระคริสต์ 

 บางทียิ่งเรามีความรู้ในธรรมเนียมเดิมน้อยเพียงใด เรายิ่งยอมจํานนตอ่พระเจ้าได้ง่ายยิ่งขึน้เทา่นัน้ บอ่ยครัง้ ธรรมเนียมหรือคําสอนเดิมของคนๆ หนึ่งดเูหมือนจะเป็นอปุสรรคที่เกือบจะข้าม

ไปไม่ได้ การที่จะเชื่อได้อาจเป็นสิ่งที่ยากมาก คนๆ หนึ่งต้องการทําสิ่งที่ถกูต้อง พยายามทําสิ่งที่ถกูต้อง ต่อสู้ เพื่อทําสิ่งที่ถกูต้อง แต่ธรรมเนียมที่ไม่รวมเอาประสบการณ์การรับพระวิญญาณบริสทุธิ์

เข้าไปด้วย กลบักลายเป็นอปุสรรค การเชื่อดเูหมือนเป็นสิง่ที่เป็นไปไมไ่ด้สําหรับผู้ ที่ต้องกระโดดข้ามอปุสรรคด้านธรรมเนียม เขามกัจะต้องแก้ไขสิง่ต่างๆ มากมายกว่าที่จะก้าวหน้าไปได้ การต่อสู้อาจ

เป็นสิง่ที่เจ็บปวดได้ แม้วา่สว่นใหญ่แล้ว เราไมไ่ด้คํานงึถงึเช่นนี ้แตค่วามไมเ่ชื่อของเราเป็นอปุสรรคขดัขวาง และความไมเ่ชื่อทัง้หมดเป็นความผิดบาป แล้วเราจะทําอยา่งไรดี 
____________________ 

“ข้าพเจ้าเชื่อ ที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนัน้ ขอโปรดช่วยให้เชื่อเถดิ” (มาระโก 9:24) 
____________________ 

ขอโปรดช่วยให้เชื่อเถดิ 
 พระเยซพูบกบัชายคนหนึง่ที่กลา่ววา่ “ข้าพเจ้าเชื่อ ที่ข้าพเจ้ายงัขาดความเชื่อนัน้ ขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิด” (มาระโก 9:24) นัน่เป็นการอธิษฐานที่ดีถ้ามีความจริงใจจริงๆ แต่จะต้องไม่ใช่เรื่อง

ที่เรามีความผิดบาปบางอยา่ง เพราะถ้าเป็นอยา่งนัน้แล้ว เราควรจะกลบัใจใหมจ่ากความบาปเหลา่นัน้ และเราจะกลบัใจใหม่อย่างแท้จริงเมื่อเราร้องออกมาเหมือนคนเก็บภาษีว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอ

ทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้ เป็นคนบาปเถิด” (ลกูา 18:13) 

 การร้องนีท้ําให้เราตระหนกัว่า ความเมตตาเป็นความหวงัเดียวของเรา พระเจ้าทรงแสดงพระเมตตาของพระองค์ให้เราเห็นอย่างชดัเจนที่ไม้กางเขน ทําไมผู้ ที่ไม่ควรตายมาตายเพื่อผู้ ที่

สมควรจะตาย พระคณุและพระเมตตาเทา่นัน้ทําให้พระองค์มาแทนที่เรา 
____________________ 

“เพราะว่าผ้ที่ตายแล้วกพ็้นจากบาปู ” (โรม 6:7) 
____________________ 

 ใจความสําคญัของโรม 6 และ 7 คือ เราต้องยอมจํานนอวยัวะของเราต่อพระเจ้า (โรม 6:13) เหมือนเช่นครัง้หนึ่งเรายอมจํานนอวยัวะของเราต่อความผิดบาป ตอนนี ้เราจะต้องยอมจํานน

อวยัวะของเราต่อพระเจ้า เหตผุลที่พระเจ้าสามารถใช้เปาโลได้ คือ เขายอมจํานนตนเองต่อวิถีทางที่ตัง้ใจไว้อย่างแรงกล้า ดงันัน้เมื่อเขารับใช้ซาตาน แม้ว่าเขาคิดไปว่าได้รับใช้พระเจ้า เขาก็รับใช้

อย่างแท้จริง เมื่อเขาหนัมาหาพระเจ้า เขาก็รับใช้พระองค์อย่างแท้จริงเช่นกนั เปาโลแนะว่า ด้วยความมุ่งมัน่เดียวกนักบัเมื่อครัง้หนึ่งเรายอมจํานนตวัเองต่อพลงัแห่งความบาป ตอนนี ้เราควรยอม

จํานนตนเองตอ่พระเจ้า (โรม 6:19) นี่เป็นเคลด็ลบัที่จะได้พบพระเจ้าในการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ์ 
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 เราได้รับทางออกของปัญหาเรื่องความผิดบาปตา่งๆ โดยการตายตอ่ธรรมบญัญตัิผา่นทางการวายพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อเราได้รับบพัติศมาเข้าสูพ่ระคริสต์ เราได้รับบพัติศมาเข้าสู่

การตายของพระองค์ ด้วยเหตนุัน้ เราจงึมีสว่นในการตายและการฝังของพระองค์ เปาโลกลา่ววา่ “เพราะวา่ผู้ ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป” (โรม 6:7) 

 ความผิดบาปเป็นการละเมิดธรรมบญัญตัิ แตท่ี่ใดไมม่ีธรรมบญัญตัิ ที่นัน่ก็ไมม่ีการละเมิดธรรมบญัญตัิ (โรม 4:15) เพราะเราได้เข้าสว่นกบัพระคริสต์ในการตายของพระองค์ด้วยการบพัติศ

มา เราจงึไมม่ีความบาปอีกตอ่ไป เนื่องจากที่ใดไมม่ีธรรมบญัญตัิ ที่นัน่ก็ไมม่ีความผิดบาป (โรม 4:15) นัน่คือความหมายของ ความชอบธรรม เราบริสทุธิในศาลแห่งสวรรค์ และยืนอยู่อย่างชอบธรรม์

เหมือนกบัว่าเราไม่เคยทําความบาปมาก่อน แต่เปาโลได้กลา่วว่า เมื่อเขาตัง้ใจจะกระทําความดี ความชัว่ก็พร้อมที่จะผดุขึน้ (โรม 7:21) ท้ายที่สดุ เขาได้สารภาพว่า “ความผิดบาป” ซึง่คือ ความไม่

เชื่อซึง่เป็นแหลง่ของการกระทําความบาปทัง้ปวงนัน่เอง ก่อให้เกิดปัญหานี ้(โรม 7:23) ในโรม 7:24 “ร่างกายนีซ้ึง่เป็นของความตาย” คือความไม่เชื่อที่เป็นพืน้ฐานของธรรมชาติของเรา แต่ขอบคณุ

พระเจ้า ทกุสิง่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราได้เป็นผู้ มีสว่นในธรรมชาติของพระองค์ผา่นทางพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ดโูรม 7:25; 2เปโตร 1:4) 
____________________ 

“เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัตสิั่งไว้ จะได้สาํเร็จในตัวเราทัง้หลาย ผ้ไม่ดาํเนินตามฝ่ายเนือ้หนัง แต่ตามฝ่ายพระวญิญาณู ” (โรม 8:4) 
____________________ 

 โรม 6:1-6 เป็นคํากลา่วที่เป็นจริง และสว่นที่เหลือของบทนัน้และบทที่ 7 ทัง้หมดอธิบายคํากลา่วนัน้ ในโรมบทที่ 6 และ 7 เปาโลไม่ได้อ้างถึง “ความผิดบาปต่างๆ” (พหพูจน์) เหมือนเช่นใน

กิจการ 2:38 ในโรม เขาเขียนเกี่ยวกบัหลกัความบาป หลกัการที่จบักมุเราไว้ ซึง่ได้มาจากบรรพบรุุษของเราและเป็นพลงัที่ต้องถกูทําลายลงผ่านทางการฟืน้คืนพระชนม์ของพระคริสต์ เมื่อชีวิตที่ฟืน้

ขึน้ใหม่ของพระองค์กลายเป็นของเรา โดยการที่เราได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เราจะได้รับการปลดปลอ่ยจากธรรมชาติเดิมแห่งความไม่เชื่อ อนัเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่์ เชื่อฟัง และถ้าเราเลิกเดินในพระ

วิญญาณ มนัก็จะกลบัมามีอํานาจใหม ่ซึง่จะทําให้เราอยูใ่นทางเนือ้หนงั และต้องตายทางฝ่ายวิญญาณ (โรม 8:4-6) 

 มนษุย์เก่าหรือธรรมชาติแหง่ความผิดบาปโน้มเอียงไปสูค่วามไมเ่ชื่อ ซึง่ก่อให้เกิดความไมเ่ชื่อฟังและขดัขวางไมใ่ห้เรายอมจํานนตอ่พระเจ้า 

 ข้าพเจ้าประสบปัญหานีใ้นการเดินกบัพระเจ้าในช่วงแรกๆ ข้าพเจ้าเติบโตขึน้ในคริสตจกัรที่ไมเ่ชื่อในเรื่องการรับพระวิญญาณบริสทุธิ ข้าพเจ้าจึงสงสยัเมื่อมีผู้มาบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกบัการรับ์

พระวิญญาณบริสทุธิ์ 

 ในที่สดุ เมื่อข้าพเจ้าให้ใจของข้าพเจ้าตอ่พระเจ้าในการกลบัใจใหม ่และรับบพัติศมาแล้ว มีผู้บอกข้าพเจ้าวา่ข้าพเจ้าได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่รับรู้เกี่ยวกบัประสบการณ์์

นัน้อยา่งแน่นอนก็ตาม อยา่งไรก็ดี ข้าพเจ้ายอมรับคําของผู้ รับใช้คนนัน้ 

 หลงัจากข้าพเจ้าได้รับบพัติศมาไม่นาน สภุาพสตรีท่านหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่าพระเจ้าประสงค์ให้ข้าพเจ้ารับพระวิญญาณบริสทุธิ ข้าพเจ้ามองดผูู้หญิงคนนัน้ด้วยความไม่พอใจ พยายามไม่์

สนใจคํากลา่วนัน้ ทําเหมือนกบัว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลย ข้าพเจ้าคิดไปว่าข้าพเจ้ามีพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว อย่างน้อยที่สดุ นัน่คือสิ่งที่ผู้ รับใช้คนนัน้ได้์ บอก และผู้หญิงคนนีเ้ป็นใครจะมาดถูกูความ

ซื่อสตัย์ของข้าพเจ้า 

 อย่างไรก็ตาม ยิ่งข้าพเจ้าคิดและอธิษฐานเกี่ยวกบัเรื่องนีม้ากเท่าใด ข้าพเจ้ายิ่งมีความมัน่ใจน้อยลงเท่านัน้ ข้าพเจ้าอ่านใบปลิวเกี่ยวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิซึ่งสอนว่า์

การพดูภาษาตา่งๆ ไมเ่กี่ยวกบัการได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเลย ข้าพเจ้าจงึมีความสบัสนเป็นอย่างมากและมีความอดึอดัใจที่ไม่รู้ว่าตนเองนัน้อยู่ตรงไหน ถ้าข้าพเจ้าได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว ์ ์

ข้าพเจ้าไมรู่้วา่ได้ที่ไหนหรือเมื่อไร และถ้าเปาโลถามคําถามข้าพเจ้าเหมือนที่ได้ถามชาวเอเฟซสัในกิจการ 19:2 ข้าพเจ้าคงไมส่ามารถตอบได้อยา่งถกูต้อง 
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 หลงัจากนัน้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า ไม่ยากเลยที่จะตอบคําถามนัน้หากว่าบคุคลได้รับแล้ว ท่านจะรู้โดยไม่ต้องมีใครมาบอกท่าน เหมือนกบัผู้ รับใช้คนนัน้บอกข้าพเจ้า ตอนนี ้ข้าพเจ้าตระหนกั

แล้วว่า ด้วยความเชื่อที่ผิดๆ ของเขา เขาพยายามที่จะดึงข้าพเจ้าจากผู้ ที่ “เชื่อว่าต้องมีหมายสําคญัเมื่อรับพระวิญญาณบริสทุธิ์“ ข้าพเจ้าตามเขาไปพกัหนึ่งจนหมดสิน้ทกุอย่างทางฝ่ายวิญญาณ 

ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เกาะกมุใจของข้าพเจ้า ถ้าความปรารถนาที่จะรู้ความจริงนัน้ไม่ได้บรรลลุ่วงด้วยการรับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าคงจะล่องลอยกลบัไปและไม่ได้รับ์

ความรอดเลย แตข่อบคณุพระเจ้า พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจเมื่อข้าพเจ้าหนัไปหาพระวจนะของพระองค์อย่างจริงใจ ดําเนินตามคําสัง่ในพระวจนะนัน้ และรอคอยเหมือนกบัที่เหลา่สาวกได้ทํา 

สรรเสริญและนมสัการพระเจ้าจนกระทัง่เช้าวนัหนึง่เมื่อข้าพเจ้าไมไ่ด้คาดคิดมาก่อน พระเจ้าทรงเข้ามาในข้าพเจ้าในพระวิญญาณ เติมข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้าได้รู้วา่พระองค์ทรงอยู่ที่นัน่อย่างแท้จริง 

(ดลูกูา 24:49-50) 
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บทที่สาม 
เมื่อความเชื่อเริ่มทาํงาน 

 

 “ดิฉนัต้องการพระวิญญาณบริสทุธิใ์ นวนัอีสเตอร์” เธอแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อเดินเข้ามาที่โบสถ์ในวนัอาทิตย์เย็นนัน้ ในนํา้เสียงของเธอไมม่ีความสงสยัเลย ไมส่งสยัเลยวา่ การบพัติศม

ด้วยพระวิญญาณบริสทุธิมีจริง และมีไว้สําหรับเธอ เธอยืนยนัด้วยความเชื่อมัน่ที่แสดงออกบนใบหน้า และในนํา้เสียง์  

 เธอได้เข้าเรียนชัน้เรียนสอนพระคมัภีร์วนัอาทิตย์เป็นครัง้แรกในเช้าวนัอาทิตย์นัน้ แม้วา่บทเรียนจะสัน้เพราะว่ามีกิจกรรมวนัอีสเตอร์ แต่เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งได้เป็นพยานกบัเธอเกี่ยวกบัการ

ไถ่บาปผ่านทางไม้กางเขน และการบพัติศมาในพระวิญญาณ คําเหล่านีก้ระตุ้นความปรารถนาอย่างจริงใจภายในใจของเธอ ทัง้วนั ความคิดในการค้นหาพระคริสต์และการประกอบด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธิตรึงอยูใ่นใจของเธอ เธอเชื่อวา่สิง่นัน้มีให้สําหรับเธอ ในขณะเดินทางไปโบสถ์ เธอแสดงความรู้สกึของเธอให้เพื่อนได้รู้ เธอมีความมัน่ใจวา่มนัเป็นไปได้ และจะเกิดขึน้ถ้าเธอเชื่อ์  

 เมื่อเธอเข้ามาในโบสถ์เย็นนัน้ เธอมีความกระตือรือร้นมากจนต้องการได้รับบพัติศมาในทนัที ข้าพเจ้าแจ้งให้เธอทราบว่าเธอสามารถรับบพัติศมาได้เมื่อตอนปิดการประชมุ เธออธิษฐานที่

แทน่บชูาอยูส่กัครู่หนึง่ และจากนัน้ มองหาข้าพเจ้า “ตอนนีด้ิฉนัจะรับบพัติศมาได้หรือยงัคะ” เธอถาม เธอเตรียมพร้อมในทนัทีที่จะได้รับบพัติศมา ในขณะที่กําลงัอธิบายให้เธอทราบเกี่ยวกบัการบพั

ติศมา เธอขดัขึน้มาหลายครัง้แล้วพดูวา่ “ดิฉนัต้องการพระวิญญาณบริสทุธิในวนัอีสเตอร์์ ” เธอได้ตัง้มัน่ความปรารถนาของเธอไว้ในใจอยา่งแน่นอน นัน่เป็นความเชื่อของเธอ เธอเชื่อว่าพระวิญญาณ

บริสทุธินัน้มีไว้เพื่อเธอ และเชื่อวา่เธอจะได้รับ์  

 การที่เธอไมไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิก่อนหรือเมื่อเธอได้รับบพัติศมานัน้ ทําให้ข้าพเจ้าประหลาดใจ อยา่งไรก็ตาม ในขณะที่เธอก้าวลงจากบริเวณที่ให้บพัติศมา เธอหยดุ ยกมือของเธอขึน้์

ตอ่สวรรค์ และอธิษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาพระวิญญาณบริสทุธิในวนันี ้วนัอนัเป็นที่ระลกึถึงการฟืน้คืนพระชนม์ของพระองค์ และข้าพระองค์จะคงอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้รับ์ ” และ

นัน่คือสิ่งที่เธอทํา ไม่ถึงสองนาทีหลงัจากนัน้ เธอเริ่มพดูภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พดู พระเจ้าตอบสนองต่อความเชื่อที่แน่นอนและปราศจากการสงสยั พระองค์จะทรงตอบสนอง

เสมอ 
____________________ 

“ฝ่ายเปโตรจงึกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลับใจใหม่และรับบัพตศิมาในพระนามแห่งพระเยซคริสต์สิน้ทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียู  แล้วท่านจะได้รับ
พระราชทานพระวญิญาณบริสุทธิ์” (กจิการ 2:38) 

____________________ 
 เมื่อเราวิเคราะห์เรื่องนี ้เราสามารถเห็นส่วนผสมที่สําคญับางอย่างของความเชื่อได้ในทนัที ประการแรก ความเชื่อก่อให้เกิดความคิดในทางบวก ไม่มีความคิดทางลบในใจของเธอเลย เธอ

ไม่ได้โต้เถียง เพียงแต่เชื่อเท่านัน้ สีหน้าของเธอเมื่อบอกกบัข้าพเจ้าว่า “ดิฉนัต้องการพระวิญญาณบริสทุธิในวนัอีสเตอร์์ ” เป็นความเชื่อมัน่อย่างแท้จริง การประชมุเพียงแต่เร่งให้เกิดขึน้เท่านัน้ การ

อธิษฐานสัน้ๆ ที่แท่นบชูานําไปสูค่วามเชื่อมัน่ที่เพิ่มขึน้ และเธอพร้อมที่จะเชื่อฟังพระคมัภีร์ที่ว่า “ฝ่ายเปโตรจึงกลา่วแก่เขาว่า ‘จงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทกุคน 

เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของทา่นเสีย แล้วทา่นจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธิ์” (กิจการ 2:38) 
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 หลงัจากนัน้ เธอได้บอกข้าพเจ้าว่า คําว่า “กลบัใจใหม่” ที่ประทบัอยู่ที่ธรรมาสน์ และสว่นที่เหลือในกิจการ 2:38 เหนือบริเวณที่ให้บพัติศมา เผาผลาญอยู่ในใจของเธอในขณะที่นัง่อยู่ตลอด

การประชมุนัน้ เธอกลา่วว่า ยิ่งเธออ่านคําเหลา่นัน้มากเท่าใด เธอยิ่งมีความมัน่ใจว่าพระสญัญาของพระเจ้าจะบรรลใุนชีวิตของเธอมากขึน้เท่านัน้ ความเชื่อนัน้ทํางาน และเมื่อความเชื่อเริ่มทํางาน 

สิง่ตา่งๆ ก็เกิดขึน้ 

 ไมใ่ช่วา่ประสบการณ์ของทกุคนจะเหมือนกนั บางคนเข้าใจความจริงอย่างรวดเร็ว แต่บางคนค่อยๆ เข้าใจทีละน้อย พระเจ้าทรงเหมือนเดิม แต่ความสามารถในการรับพระสญัญาของพระ

เจ้าแตกตา่งกนัไปตามแตบ่คุคล บอ่ยครัง้ บคุคลยงัไมไ่ด้รับบพัติศมาในนํา้ด้วยซํา้เมื่อได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

 ข้าพเจ้าจําสภุาพสตรีทา่นหนึง่ผู้ ที่มกัจะขดัขวางความพยายามของเราในการช่วยให้เธอมอบชีวิตของเธอตอ่พระคริสต์ เธอมาโบสถ์หลายครัง้ แตเ่บือนหนีเมื่อมีการเทศนาพระวจนะของพระ

เจ้า เธอโต้เถียงกบัสามีที่บ้าน และก่อให้เกิดการแตกแยกในบ้าน ประมาณหกเดือนก่อนนัน้ สามีของเธอได้มาหาพระเจ้าและมีความยินดีเป็นอยา่งมากที่ความรักของพระเจ้าซาบซ่านเข้าไปในใจของ

เขา แต่การโต้เถียงของภรรยาเกี่ยวกับความจริงทําให้เขาโกรธ แม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจ เขาคงความสตัย์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างมัน่คง เขามกัจะหาคําปรึกษาเพื่อไม่ให้เขาทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็น

อปุสรรคต่อภรรยาของเขา เขาคงอธิษฐานต่อไป แต่ดเูหมือนว่าจะไม่เกิดประโยชน์ เวลาผ่านไป ดเูหมือนว่าเธอจะต่อต้านมากขึน้ เขาขอให้มีการอธิษฐานพิเศษในการประชมุที่คริสตจกัรหลายครัง้

เพื่อให้ภรรยาหนัมาเชื่อพระเจ้า 

 พระเจ้าทรงทราบว่าจะช่วยเหลือเราแต่ละคนอย่างไร ในหลายๆ โอกาส เธอพบกบัสมาชิกของเราในที่ทํางาน หรือในศนูย์การค้า การพบปะกนัแต่ละครัง้ทําให้เกิดความรู้สกึผิดลกึลงไปใน

ใจของเธอ เนื่องจากเธอมีเสียงที่ไพเราะ สามีของเธอจึงขอให้ภรรยาของข้าพเจ้าให้เธอได้ร้องเพลงในการเลีย้งอาหาร เธอยินดีที่จะร้องเพลง หลงัจากงานเลีย้งอาหารนัน้ หลายๆ คนชมว่าเธอร้อง

เพลงได้ไพเราะ และชกัชวนให้เธอมาในการประชมุเทศนาเรื่องข่าวประเสริฐเยน็วนัอาทิตย์ ก่อนหน้านัน้ เธอดแูข็งกร้าวและไมไ่หวติง แตค่ืนนี ้เธอมาและไปที่แทน่บชูา อธิษฐานอยู่ ก่อนที่เธอจะได้คิด

เกี่ยวกบัการรับบพัติศมา เธอก็ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว คืนนัน้ ความเชื่อของเธอเริ่มทํางาน และเมื่อเป็นเช่นนัน้ สิง่ตา่งๆ ก็เกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว์  

 หลงัจากนัน้ เมื่อพดูคยุถึงเรื่องการมาหาพระเจ้า เธอกล่าวว่า พระเจ้าได้พยายามช่วยเหลือเธอตลอดเวลาที่เธอขดัขวางสามี แม้ว่าภายนอกจะแข็งกร้าว แต่การเป็นพยานของเขาก็เข้าถึง

เธอ เธอพยายามเถียงวา่ ประสบการณ์นีไ้มอ่าจเกิดขึน้กบัคนในปัจจบุนันีไ้ด้ และถงึอยา่งไร การรับพระวิญญาณก็ไมใ่ช่สําหรับเธอ แตเ่ธอเป็นพยานว่า ทีละเลก็ทีละน้อย ความจริงของพระวจนะของ

พระเจ้าได้ฝังลงไป เธอกลา่ววา่ คืนนัน้ที่เธอมาที่โบสถ์ และให้ใจของเธอแก่พระเจ้าเป็นคืนแหง่ความเชื่อ เธอรู้โดยไม่สงสยัเลยว่า พระเจ้าจะพบเธอในคืนนัน้ ความเชื่อเริ่มทํางาน และเมื่อเป็นเช่นนัน้ 

สิง่ตา่งๆ ก็เกิดขึน้ พระเจ้าทรงตอบสนองตอ่ความเชื่อ 
____________________ 

“เพราะนางคดิในใจว่า ‘ถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านัน้ เรากจ็ะหายโรค’ ” (มัทธิว 9:21) 
____________________ 

 ความเชื่อที่เรียบง่ายเป็นสิ่งที่เราทกุคนต้องมี ไม่มีอะไรซบัซ้อน บ่อยครัง้ที่เราทําให้มนัซบัซ้อน แต่จริงๆ แล้ว มนัไม่ซบัซ้อนเลย ตวัอย่างเช่น มีหญิงสาวคนหนึ่งซึง่ได้อธิษฐานหลายครัง้เพื่อ

รับพระวิญญาณบริสทุธิ หลงัจากเธอมาหาพระเจ้าและได้รับบพัติศมา ชายหนุ่มคนหนึง่ซึง่เพิ่งจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเห็นผู้หญิงคนนีข้ี่จกัรยานอยู่ในมหาวิทยาลยั เขาหยดุและคยุกบัเธอสกัครู่์ ์

หนึง่เกี่ยวกบัการรับพระวิญญาณ เขาบอกเธอวา่ การรับพระวิญญาณเป็นสิง่ไมย่าก และวา่พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสทุธิให้เธอเหมือนที่พระองค์ทรงสญัญาไว้ สิง่ที่เธอต้องมีนัน้ คือ ความ์

ปรารถนาที่จริงใจในการที่จะได้รับ และจากนัน้ สรรเสริญพระเจ้าสําหรับพระสญัญานัน้และมนัจะเกิดขึน้ ในขณะที่เขาจากไปเพื่อไปเข้าชัน้เรียน เธอมองไปรอบๆ มหาวิทยาลยั ใจของเธอเผาผลาญ
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ด้วยความปรารถนาอยา่งแรงกล้าที่จะอธิษฐานและเหน็ต้นไม้อยูใ่กล้ๆ และเหมือนกบัผู้หญิงในพระคมัภีร์ที่ได้กลา่วว่า “ถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านัน้ เราก็จะหายโรค” หญิงสาวคนนีพ้ดูกบั

ตวัเองวา่ “เราจะขี่จกัรยานไปที่ต้นไม้ตรงนัน้และอธิษฐาน ฉนัคงจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ์” 

 เธอให้ความเชื่อของเธอได้ทํางานในทนัที และเริ่มขี่จกัรยานไป ความอศัจรรย์แหง่การอศัจรรย์เกิดขึน้ เธอไปไมถ่งึต้นไม้นัน้ ในขณะที่ขี่จกัรยานไป เธอเริ่มสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงสญัญาพระ

วิญญาณบริสทุธิและเธอได้รับพระวิญ์ ญาณเมื่อกําลงัถีบจกัรยานไปที่ต้นไม้นัน้ เธอให้ความเชื่อของเธอได้ทํางานและสิง่ตา่งๆ ก็เกิดขึน้ มกัจะเป็นเช่นนัน้เสมอ 

 ความเชื่อเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างได้ สิ่งเดียวที่กัน้กลางระหว่างความตัง้ใจของผู้หญิงคนนัน้และฉลองพระองค์ของพระเจ้า คือ ฝงูชนที่เบียดเสียด แต่ความเชื่อได้ดนัเข้าไป เธอเริ่มพดูกบั

ตวัเองต่อไปว่า “ถ้าเราได้แตะต้อง...” และความตัง้ใจนัน้นําเธอผ่านไปได้ พระเจ้าตอบสนองในนาทีที่เธอได้แตะต้องฉลองพระองค์และมนัจะเป็นเช่นนัน้กบัพวกเราทกุคน เราจะต้องเชื่อก่อนและใน

นาทีนัน้เอง เราเริ่มที่จะให้ความเชื่อเริ่มทํางาน 
____________________ 

“ลกหญิงเอ๋ยู …ที่เจ้าหายโรคนัน้กเ็พราะเจ้าเชื่อ” (มัทธิว 9:22) 
____________________ 

 ความเชื่อไม่เคยอยู่เฉย แต่เป็นแรงกระตุ้น เพราะถ้าไม่กระตุ้นเราแล้ว นัน่ก็ไม่ใช่ความเชื่อ พระเยซูตรัสแก่หญิงคนนัน้ว่า "ลกูหญิงเอ๋ย...ที่เจ้าหายโรคนัน้ก็เพราะเจ้าเชื่อ” แม้ว่าพระองค์จะ

ถกูเบียดเสียดด้วยฝงูชน พระองค์ทราบในทนัทีเมื่อเธอได้แตะต้องพระองค์ พระองค์ตอบสนองตอ่ความเชื่อที่ไมอ่ยูเ่ฉยนัน้ (มทัธิว 9:20) 

 ประสบการณ์ที่สําคญัมากอย่างหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าจะช่วยอธิบายว่าความเชื่อคืออะไรและความเชื่อนัน้จะช่วยให้เราได้รับการตอบสนองจากพระเจ้าได้อย่างไร ความเชื่อเป็นของ

ประทานจากพระเจ้าและเกิดขึน้ผา่นทางพระวจนะของพระองค์ 

 ข้าพเจ้าอยูใ่นโรงพยาบาลในเพน็ซาโคลา รัฐฟลอริดา เนื่องจากโรคไข้ไขข้ออกัเสบรุนแรง ก่อนหน้านี ้พระเจ้าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าเข้าสูก่ารรับใช้แต่เพราะเหตกุารณ์อนัเลวร้ายเหตกุารณ์หนึ่ง 

ข้าพเจ้ารู้สกึไม่เต็มใจนกัที่จะมอบตวัเองให้แก่นํา้พระทยัของพระองค์อยา่งเตม็ที่ บางทีการไมรู่้วิถีทางของพระองค์ทําให้เกิดการไมเ่ตม็ใจนัน้ ตอ่มาภายหลงั เมื่อข้าพเจ้าเดินทางเพื่อประกาศร่วมกั

ผู้ รับใช้อีกทา่นหนึง่ ข้าพเจ้าล้มเจ็บและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

 ความเจ็บปวดจากไข้นีม้ีความรุนแรงมาก หมอบอกกบัข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะอยู่ในโรงพยาบาลประมาณสิบวนั แต่ผ่านไปยี่สิบสี่วนั ข้าพเจ้ารู้สกึแย่กว่าเมื่อตอนที่เข้าโรงพยาบาลเสียอีก 

ข้าพเจ้าเป็นอมัพาต นอนอยูบ่นเตียงเหมือนกบัคนตายแล้วในหีบศพ ยาที่หมอคิดว่าจะช่วยรักษาไข้ได้นัน้ใช้ไม่ได้ผล และข้าพเจ้าบงัเอิญได้ยินหมอคยุกบันางพยาบาลของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้ากินยา

นีม้ากเกินไปแล้ว ข้าพเจ้าได้หวงัวา่ยาจะได้ผล แตต่อนนีจ้ะไมไ่ด้กินยานัน้แล้ว ข้าพเจ้าจึงรู้สกึท้อถอยมากและรู้สกึว่าไม่มีหวงัสําหรับข้าพเจ้า ในช่วงที่ใจโศกเศร้านี ้ข้าพเจ้าหนัไปหาพระเจ้าด้วยการ

อธิษฐานอยา่งจริงใจ กลบัใจเนื่องจากการไม่เต็มใจที่จะเทศนาข่าวประเสริฐและจากนัน้สญัญาว่า ถ้าพระองค์รักษาข้าพเจ้า นําข้าพเจ้าออกจากโรงพยาบาล ข้าพเจ้าจะไปทกุที่ที่พระองค์สง่ออกไป

ซึง่เป็นก้าวที่ใหญ่ ข้าพเจ้าจะต้องเลกิทําฟาร์มซึง่เสี่ยงตอ่การเลีย้งชีพของเรา 

 อยา่งไรก็ตาม ความเชื่อเข้ามาควบคมุเมื่อข้าพเจ้าขอให้ภรรยาเขียนจดหมายไปหาพอ่แมข่องข้าพเจ้าวา่ เราจะออกจากฟาร์ม และอีกฉบบัหนึ่งไปให้น้องสาวและน้องเขยของเธอให้ย้ายเข้า

ไปอยูบ่้านของเราและเอาเครื่องเรือนไปไว้ห้องด้านหน้าเพื่อที่เราจะได้ขายเครื่องเรือนเหลา่นัน้ เมื่อเรากลบัถงึบ้าน 
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 ในตอนนัน้ ข้าพเจ้าทรมานมากพอๆ กบัเวลาที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วย จดหมายเหล่านัน้เป็นการกระทําของความเชื่อ คือเมื่อความเชื่อเริ่มทํางานอย่างแท้จริง แต่มนัได้ผล เช้าวนัต่อมา ข้าพเจ้า

เป็นผู้ ที่ได้รับการรักษาแล้ว พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในเวลากลางคืน และรักษาความเจ็บปวดที่เลวร้ายนัน้ ตอนนี ้ห้าสิบสามปีต่อมา และความเจ็บปวดนัน้ไม่ได้ทําให้ข้าพเจ้าเจ็บอีกต่อไป ความเชื่อ

ทํางาน แตจ่ะทํางานเมื่อไมไ่ด้อยูเ่ฉยเทา่นัน้ 

 ในบทก่อนๆ หน้านี ้เราได้กลา่วถึงข้อเท็จจริงที่สําคญัสองประการ (1) พระเจ้าทรงสญัญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่ผู้ ที่เชื่อทกุคน ์ (2) การตรึงที่ไม้กางเขนและการฟืน้คืนพระ

ชนม์ของพระเยซคูริสต์เจ้าเป็นสะพานเชื่อมอปุสรรคแหง่ความบาป 

 ตอนนี ้เรามาถงึสว่นที่สําคญัที่สดุในการมาหาพระเจ้า ทา่นเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อความผิดบาปทัง้หลายของท่าน ถกูฝัง และฟืน้ขึน้จากความตาย ท่านได้กลบัใจจากความผิด

บาปต่างๆ ของท่านหรือไม่ ตอนนี ้ท่านได้หนัไปหาพระเจ้าด้วยใจทัง้หมดของท่านหรือไม่ หากเป็นเช่นนัน้แล้ว และถ้าท่านยงัไม่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ท่านควรจะได้รับพระ์ วิญญาณบริสทุธิ์

โดยเร็ว 

 ไม่จําเป็นต้องมีการขออ้อนวอน การขอและอ้อนวอนเป็นภาษาของความไม่เชื่อ การสรรเสริญเป็นภาษาของความเชื่อ เมื่อเราเชื่ออย่างแท้จริง การสรรเสริญจะเกิดขึน้โดยอตัโนมตัิจากใจ

ของเราตอ่พระเจ้า ไมใ่ช่แคเ่พียงคําจากริมฝีปากของเรา แตเ่มื่อการสรรเสริญเกิดจากใจ จะแสดงออกทางริมฝีปาก ไมไ่ด้อยูท่ี่คําพดูมากมาย แตอ่ยู่ที่ความเชื่ออนัร้อนรนที่ทําให้เราพดู เมื่อเรามีความ

ขอบพระคณุอยา่งแท้จริงตอ่สิง่ที่พระเจ้าทรงจดัหาให้ การซาบซึง้ขอบพระคณุจะออกมาจากสว่นลกึของวิญญาณของเรา และไปถึงทางเข้าแห่งสง่าราศี จะมีการตอบสนองเกิดขึน้ ผีมารทัง้หมดแห่ง

นรกจะไมไ่ด้สามารถดงึไปจากเราได้ 

 ความเชื่อที่จริงใจแท้จริงจะนําเราไปหาพระเจ้า และพระเจ้ามาหาเรา 
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บทที่สี่ 
การรอคอยพระสัญญา 

 

 การรอคอยเป็นงานที่ยากที่สดุอยา่งหนึง่สําหรับเราบางคน เราต้องการให้มีการลงมือทํา เรารู้สกึทนไมไ่หวเมื่อสิง่ตา่งๆ ไมเ่กิดขึน้ในเวลาที่เราต้องการ แตเ่ราก็จะต้องรอ 

 ไม่มีระยะเวลาการรอคอยเฉพาะสําหรับผู้ ที่เชื่อในวนันีเ้หมือนเช่นในเวลาก่อนวนัเพ็นเทคอสต์ ก่อนหน้านัน้ ต้องมีปัจจยัเรื่องเวลา แต่หลงัจากนัน้ ไม่มี พระเจ้าทรงประกาศว่าการเทพระ

วิญญาณบริสทุธิจะเกิดขึน้ในวนัที่์ อิสราเอลระลกึถงึการประทานธรรมบญัญตัิ ไมม่ีใครได้รับพระวิญญาณบริสทุธิในเวลาก่อนวนันัน้ แตน่บัแตน่ัน้เป็นต้นมา ไมม่ีการระบเุวลาเฉพาะที่จะได้รับ์  

 เหลา่สาวกไมส่ามารถทําสิง่หนึง่สิง่ใดเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่พระเจ้าได้วางแผนไว้ได้ อยา่งไรก็ตาม พวกเขาได้เตรียมตวัเองแม้วา่จะไมรู่้ก็ตามวา่การเทพระวิญญาณจะเกิดขึน้เมื่อไร 

 พวกเขาทําอะไรเพื่อเตรียมตวัเอง แม้ว่าเงื่อนไขเฉพาะเหลา่นีจ้ะไม่เคยเกิดขึน้อีกเลย เป็นการดีที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา ซึง่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าจะรอคอยเพื่อให้เกิดผลได้

อยา่งไร แม้วา่พระวิญญาณบริสทุธินัน้จะประทานให้ได้ในเวลาใดก็ตาม แตเ่ราจะต้องรอคอย ซึง่จะใช้เวลาตา่งกนัไปตามการที่เราจะเชื่อจนยอมจํานนตอ่พระองค์อยา่งแท้จริง์  

 เราสามารถเรียนรู้บทเรียนที่ดีได้ โดยสงัเกตสิง่ที่พวกเขาได้ทําในเวลาสบิวนัแหง่การรอคอยนัน้ ตามลกูา 24:50-53 พวกเขากลบัไปยงักรุงเยรูซาเลม็ด้วยความยินดีเป็นอนัมาก และคงอยู่ใน

พระวิหาร สรรเสริญและนมสัการพระเจ้า 

 พวกเขาแยกตวัเองออกจากสงัคม ทิง้การงานของตนเอง ใช้เวลาอยู่ในพระวิหารและในห้องชัน้บน โดยทําสิ่งเหลา่นีด้้วยความยินดีเป็นอนัมาก ซึง่ได้ไหลท่วมท้นวิญญาณของเขาในขณะที่

คงสรรเสริญและนมสัการพระเจ้าต่อไป แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถได้รับจนกว่าจะถึงวนัที่สิบ แต่เขาให้เวลาเต็มที่กบัพระสญัญาของพระเจ้า และนี่คือคําแนะนําสําหรับทกุคนที่ต้องการรับพระ

วิญญาณบริสทุธิ์ 

 ท่านต้องไม่ปลอ่ยให้เกิดความไขว้เขวขึน้ แต่ระลกึถึงพระสญัญานัน้ในใจ นมสัการและสรรเสริญพระองค์อย่างต่อเนื่องด้วยความยินดีในใจของท่าน ท่านไม่ต้องลาออกจากงาน ทิง้บ้านไป 

หรือทําอะไรอยา่งนัน้ เพียงแตต่้องให้ใจของทา่นนกึถงึพระเจ้าและพระสญัญาของพระองค์ 

 ทําไมต้องสรรเสริญ การสรรเสริญเป็นภาษาแห่งความเชื่อ การขอและอ้อนวอนเป็นภาษาแห่งความไม่เชื่อ เมื่อเราเชื่ออย่างแท้จริง เราจะแสดงความเชื่อนัน้ออกมาทางการสรรเสริญ ไม่ใช่

เพียงแคค่ําพดู แตก่ารแสดงออกของทศันคติที่เกาะกมุบคุคลอยู ่เมื่อการสรรเสริญออกมาจากใจ ก็เป็นสญัญาณที่แน่นอนวา่ ความเชื่อทําให้เกิดการสรรเสริญนัน้ 

 อคัรทตูเปาโลอธิบายความจริงนีไ้ว้อย่างสวยงามด้วยเรื่องราวของอบัราฮมั พระเจ้าตรัสกบัเขาว่าเขาจะมีบตุรชายในวยัชรา แม้ว่าเขามีช่วงเวลาที่สงสยั แต่ไม่เคยที่จะไม่ไว้วางใจพระเจ้า 

หรือแสดงความไม่เชื่อต่อพระองค์ เปาโลเขียนเกี่ยวกบัอบัราฮมัว่า “ความเชื่อของท่านมิได้ลดน้อยลงเลย เมื่อท่านพิจารณาดสูงัขารของท่าน ซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้ว เพราะท่านมีอายปุระมาณ

ร้อยปีแล้ว และเมื่อคํานงึถงึครรภ์ของนางซาราห์วา่เป็นหมนั ทา่นมิได้หวัน่ไหวแคลงใจในพระสญัญาของพระเจ้า แตท่า่นมีความเชื่อมัน่คงยิ่งขึน้ จงึถวายเกียรติแด่พระเจ้า ท่านเชื่อมัน่ว่า พระเจ้าทรง

ฤทธิ อาจกระทําให้สําเร็์ จได้ตามที่พระองค์ตรัสสญัญาไว้” (โรม 4:19-21) 
____________________ 

“ท่านมไิด้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า” (โรม 4:20) 
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____________________ 
 เมื่อเราศึกษาชีวิตของอบัราฮมั เราพบว่าเขาทําผิดพลาดในหลายๆ โอกาส เหตกุารณ์เหล่านีแ้สดงให้เห็นว่า เขาเป็นมนษุย์อย่างแท้จริง ทําให้เราสามารถเข้าใจเขาได้ เขาเชื่อพระสญัญา

ของพระเจ้าในการประทานบตุรชายให้อยา่งแท้จริง แตเ่ขาก็โอนเอนไปมาในความมัน่ใจของเขาว่าจะเป็นได้อย่างไร ความไม่อดทนของเขาเป็นบทเรียนที่สําคญัสําหรับเราในเรื่องการรอคอย เขาเชื่อ

พระสญัญา แตไ่มส่ามารถรอได้ การรอคอยเป็นสว่นที่ยากที่สดุในการทดลองทัง้หมด เขาปลอ่ยให้ตวัเองเบี่ยงไปจากทางตรง โดยมีลกูชายจากนางฮาการ์แทนซาราห์ และเขาต้องเสียอย่างมากมายที่

ไปใช้หนทางทดแทนนัน้ 

 แม้ในทกุวนันี ้โลกปั่นป่วนไปด้วยผลลพัธ์จากการเบี่ยงไปจากทางตรงนัน้ อบับราฮมัไมเ่คยสงสยัพระสญัญา แตไ่มส่ามารถทนกบัขัน้ตอนการรอคอยได้ 

 มีช่วงเวลาในการรอคอยใดหลงัจากวนัเพน็เทคอสต์หรือไม ่และถ้ามี เราจะอธิบายเรื่องนีว้า่อยา่งไร 

 คําตอบคือ มี มีเงื่อนไขในเวลาตา่งๆ ที่เราต้องไมม่องข้ามไป ถ้าบางคนไมไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เขาควรจะพยายามค้นหาคําตอบวา่ทําไม์  

 มีบนัทกึอยู่สามเหตกุารณ์ที่พระวิญญาณบริสทุธิล่าช้าแม้ว่าความเชื่อเริ่มทํางานในใจแล้ว เหตกุารณ์แรกคือ ใกล้กบัตอนต้นของยคุคริสตจกัร อีกสองครัง้เป็นเนื่องมาจากการขาดความรู้ ์

ซึง่เป็นบอ่เกิดของความเชื่อ (ดโูรม 10:14, 17) 

 เหตกุารณ์แรกอยูใ่นกิจการ 8 พระเยซปูระทานลกูกญุแจสูแ่ผน่ดินให้แก่เปโตร (ดมูทัธิว 16:19) เขาเป็นผู้ ที่พระเจ้าให้เปิดประตสููช่าวยิวในยเูดีย ชาวสะมาเรีย และชาวต่างชาติจากสดุปลาย

แผ่นดินโลก (ดกูิจการ 1:8) ครัง้แรกที่มีการประกาศพระกิตติคณุแก่ชาวสะมาเรีย เปโตรไม่ได้อยู่ด้วย เหมือนเช่นที่อยู่ในวนัเพ็นเทคอสต์ และที่บ้านของโครเนลิอสัชาวต่างชาติที่ซึง่เขาเป็นผู้กลา่วคํา

พร้อมด้วยกญุแจ พระวิญญาณบริสทุธิไม่ได้เทลงบนชาวสะมาเรียจนกระทัง่อคัรทตูที่เยรูซาเลม็ได้สง่เปโตรและยอห์นไปหา เมื่อไปถึง พวกเขาอธิษฐานให้ชาวสะมาเรียที่ได้รับบพัติศมาแล้วในทนัที ์

และคนเหลา่นัน้ก็ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ดกูิจการ 8:15-17) การเดินทางไปที่นัน่ของอคัรทตูและอํานาจของพวกเขาทําให้ชาวสะมาเรียมีความเชื่อในการรับพระสญัญา และบทบาทของเปโตรใน

ฐานะผู้กลา่วนัน้ก็สมบรูณ์ในแผนการของพระเจ้า 

 อีกสองเหตกุารณ์เป็นการมาหาพระเจ้าของเซาโลชาวเมืองทาร์ซสั และของผู้ ที่เชื่อชาวเอเฟซสั (ดกูิจการ 9 และ 19) ไม่ยากที่จะเห็นว่าทําไมในทัง้สองเหตกุารณ์ พระวิญญาณบริสทุธิจึง์

ไมไ่ด้เทลงโดยทนัที เปาโลนัน้ไมท่ราบเกี่ยวกบัพระวิญญาณบริสทุธิ พระเจ้าได้ตรัสกบัเขาวา่อานาเนียคนหนึง่จะแนะนําเขาวา่ต้องทําอะไร คําสัง่แรกที่เขาได้รับเมื่์ ออานาเนียมาถึงในสามวนัต่อมาคือ 

ให้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ และรับพระวิญญาณบริสทุธิ ไม่ต้องสงสยัเลยว่า พระเจ้าสามารถที่จะประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่เขาบนถนนดามากสัได้ แต่เขายงัไม่พร้อมที่จะ์ ์

ได้รับ เพราะเขาไมรู่้วา่ต้องแสวงหาการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ความรู้คือ สิง่ที่ก่อให้เกิดความเชื่อ และจะต้องมีความเชื่อเพื่อที่จะได้รับ์  

 หลงัจากพิจารณาเหตกุารณ์นีแ้ล้ว น่าประหลาดใจที่คริสตจกัรหลายแหง่ในปัจจบุนัไมก่ลา่วถงึประสบการณ์ในการรับพระวิญญาณบริสทุธิ เพราะอานาเนียได้รวมเรื่องพระวิญญาณบริสทุธิ์ ์

ไว้ในคําสัง่แรกแก่เซาโล พระเยซูตรัสบอกเซาโลว่าอานาเนียจะบอกเขาว่าต้องทําอะไร ดงันัน้ การรับพระวิญญาณบริสทุธิจึงเป็นขัน้ตอนที่จําเป็นอย่างแน่นอน โลกคริสตจกัรจํานวนมากละเลยการ์

เชื่อฟังคําสัง่ของพระเยซโูดยไมส่อนเรื่องประสบการณ์นี ้
____________________ 

“เมื่อท่านทัง้หลายเชื่อนัน้ ท่านได้รับพระวญิญาณบริสุทธิหรือเปล่า์ ”  (กจิการ 19:2) 
____________________ 
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 เหตกุารณ์สดุท้ายมีความคล้ายคลึงกนั เปาโลพบผู้ ที่เชื่อในเอเฟซสั และถามคําถามเขาเกี่ยวกบัประสบการณ์ของเขา “จึงถามเขาว่า ‘เมื่อท่านทัง้หลายเชื่อนัน้ ท่านได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิหรือเปลา่์ ’ เขาตอบว่า ‘เปลา่ เรื่องพระวิญญาณบริสทุธินัน้เราก็ยงัไม่เคยได้ยินเลย์ ’ “ (กิจการ 19:2) เมื่อพบว่าพวกเขาไม่ทราบเกี่ยวกบัพระวิญญาณบริสทุธิ เปาโลจึงสัง่สอนพวกเขาในทนัที ์

เพื่อที่พวกเขาจะได้รับด้วยเช่นกนั 

 ช่วงเวลาการรอคอยจําเป็นหรือไม ่คําตอบคือ เฉพาะเมื่อไมม่ีการแนะนําอยา่งถกูต้องเทา่นัน้ บคุคลคนๆ หนึง่จะไมไ่ด้รับจนกวา่เขาจะมีความรู้ซึง่จะกระตุ้นเขาให้แสวงหา 

 วตัถปุระสงค์ของหนงัสือเล่มนีค้ือ เพื่อให้ความรู้ดงักลา่ว พระวจนะของพระเจ้านําแสงสว่างมาให้และเมื่อมีการอธิบายอย่างถกูต้อง แสงสว่างนัน้จะเน้นพระสญัญาของพระเจ้าและก่อให้

ความเชื่อในใจที่หิวกระหาย 

 บอ่ยครัง้ เราชาวเพน็เทคอสต์มีความผิดเนื่องจากไมม่ีการแนะนําในเรื่องที่สําคญันี ้อานาเนียใช้เวลากบัเปาโล และเปาโลใช้เวลาเพื่ออธิบายแผนการของพระเจ้าแก่ผู้ ที่เชื่อชาวเอเฟซสั 
____________________ 

“แต่ท่านทัง้หลายจงแสวงหาแผ่นดนิของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน”  (มัทธิว 6:33) 
____________________ 

 บทที่ 1 ได้อธิบายไปแล้วว่า การแสวงหาพระเจ้าเป็นไปตามพระคมัภีร์อย่างแน่นอน พระเจ้าตรัสหลายครัง้เพื่อให้คนทัง้หลายแสวงหาพระองค์ ในการเทศนาบนภูเขา พระองค์ตรัสว่า 

“บคุคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นัน้เป็นสขุ เพราะวา่พระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบรูณ์...แตท่า่นทัง้หลายจงแสวงหาแผน่ดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรง

เพิ่มเติมสิง่ทัง้ปวงเหลา่นีใ้ห้” (มทัธิว 5:6; 6:33) หลงัจากที่พระองค์ฟืน้คืนพระชนม์ พระองค์ทรงสัง่ให้เหลา่สาวกรอคอยอยูท่ี่กรุงเยรูซาเลม็จนกวา่จะได้รับฤทธิเดชจากเบือ้งบน ์ (ลกูา 24:49) 

 พระองค์ประสงค์ให้เขาทัง้หลายรอที่นัน่จนกว่าพระสญัญาจะมา พระองค์ยงัหมายให้พวกเขาไม่ลองทําสิ่งที่ไม่มีคณุสมบตัิที่จะทําได้ จนกว่าจะได้รับเครื่องมือทางฝ่ายวิญญาณที่ถกูต้อง

ก่อน ใช่แล้ว พระเยซทูรงหมายความอยา่งนัน้ และอื่นๆ อีก เหมือนเช่นเราเหน็ในลกูา 24:49-53 และกิจการ 1:13-14 ผู้ ที่เชื่อได้ทําหลายสิง่ในขณะที่รอคอยอยู ่

1. พวกเขารอคอยในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเลม็ 

2. พวกเขาอยูท่ี่นัน่อย่างต่อเนือ่ง  

3. พวกเขาสรรเสริญและนมสัการพระเจ้า 

4. พวกเขา “ขะมกัเขม้นอธิษฐาน” พวกเขามีความต้องการ ความตัง้ใจ ร่วมกนัอธิษฐานในขณะที่รอคอยพระสญัญา 

 โดยสรุปคือ พระเยซทูรงสัง่สอนพวกเขาเกี่ยวกบัพระสญัญา เมื่อรับคําสัง่ของพระองค์แล้ว พวกเขาสรรเสริญและนมสัการพระเจ้าด้วยความยินดีเป็นอนัมากจนกระทัง่พระวิญญาณเสดจ็มา 

 จากเหตกุารณ์นี ้เราได้ทราบสิง่ตอ่ไปนี ้

1. รับคําแนะนํา 

2. ตัง้ใจอยูก่บัพระสญัญา 

3. รอคอย และในขณะรอ ให้สรรเสริญและนมสัการพระเจ้าจนกวา่พระสญัญาจะเสดจ็มา 

4. เมื่อบคุคลพร้อมแล้ว ก็จะประกอบไปด้วยพระวิญญาณในทนัที 
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5. บ่อยครัง้ขณะที่คนๆ หนึ่งอธิษฐานอยู่ มีธุระอื่นที่ยงัทําไม่เสร็จเกิดเข้ามาในใจ และต้องไปจดัการให้เรียบร้อย ตวัอย่างเช่น อคัรทูตเลือกมทัธีอสั แทนยูดา ในขณะที่รอคอยการเทพระ

วิญญาณ 

ธุระที่ยงัไม่เสร็จ 
 ครัง้หนึ่ง พี่เขยของข้าพเจ้านําตวัมิงคออกจากกบัดกัของใครสกัคนในคืนที่เราไปลา่ตวัคนูกนั ในเวลานัน้ เขายงัไม่ได้รับความรอด และเมื่อข้าพเจ้าคดัค้านไม่ให้เขาทําเช่นนัน้ เขาก็หวัเราะ

เยาะข้าพเจ้า หลายปีผ่านไป เขาอธิษฐาน ขอให้พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่เขา และเหตกุารณ์นีผ้ดุขึน้ในใจ เขาลกุขึน้จากการอธิษฐาน มาหาข้าพเจ้า และถามว่า ์ “เฟรด ยงัจําตอนที่

ผมเอามิงคออกจากกบัดกัเมื่อหลายปีก่อน ตอนที่เราไปลา่สตัว์กนัได้ไหม” 

 “จําได้” ผมตอบ 

 “ผมต้องรู้ให้ได้วา่กบัดกันัน่เป็นของใคร และจ่ายเงินคา่มิงคให้เขา” เขากลา่วอยา่งจริงจงั 

 เขาพยายามอยา่งหนกัที่จะหาวา่ใครเป็นเจ้าของกบัดกันัน้ แตไ่มส่ามารถทําได้ เขาจงึถามข้าพเจ้าวา่ “ผมจะทําอยา่งไรดี ผมไมส่ามารถอธิษฐานได้โดยที่คิดถงึเรื่องนี”้ 

 “ผมรู้วา่ผมจะทําอยา่งไร” ข้าพเจ้าตอบ 

 “อะไรละ่” เขาถาม 

 “ผมจะเอาเงินที่คณุได้จากตวัมิงคนัน้ แล้วเอาไปถวายให้คริสตจกัร” ผมตอบ 

 เขาทําอย่างนัน้ในการประชมุครัง้ต่อมา และไม่นานหลงัจากนัน้ก็ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ใช่แล้์ ว เขามีธุระที่ยงัไม่เสร็จสิน้ที่จะต้องจดัการ เหตกุารณ์นัน้ทําให้เขารําคาญใจ และเมื่อเขา

จดัการเรียบร้อย ความเชื่อของเขาจงึเป็นอิสระ และเขาจงึได้รับ 

 ธุระที่ยงัไมเ่สร็จสิน้ทําให้หลายๆ คนไมส่ามารถรับพระสญัญาของพระเจ้าได้ จนกวา่จะจดัการให้เสร็จเรียบร้อย ถ้ามีธุระที่ยงัไมเ่สร็จผดุขึน้มาในการอธิษฐาน ให้จดัการให้เรียบร้อยในทนัที 

 ธุระที่ยงัไมเ่สร็จสิน้เช่นนัน้เป็นอปุสรรคไมใ่ห้พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่คนทัง้หลายใช่หรือไม่ คําตอบคือ ไม่ใช่เมื่อเขากลบัใจใหม่อย่างแท้จริง แต่ธุระดงักลา่วจะรบกวนความ์

เชื่อของเขา บคุคลต้องมีความเชื่อที่ไมม่ีอะไรขดัขวางในพระสญัญาของพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับ เมื่อใจสํานกึผิดชอบไมก่ลา่วโทษเขา ก็จะเป็นการเปิดประตไูปสูค่วามเชื่อที่ไมม่ีสิง่ใดมาขดัขวางได้ 
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บทที่ห้า 
อะไรจะเกดิขึน้ 

 

 พระวิญญาณของพระเจ้านัน้น่าเกรงขาม 

 หากท่านไม่เคยรู้จกัหรือได้ล้อมรอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ท่านจะมีประสบการณ์อนัน่าเหลือเชื่อเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เป็นเรื่องยาก เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอธิบาย์

เรื่องนี ้มีผู้กล่าวไว้ว่า “รู้สกึเองดีกว่ามีคนบอก“ สง่าราศีห้อมล้อมท่าน หุ้มห่อท่านและเมื่อประสบการณ์นีส้ิน้สดุลงเท่านัน้ที่ท่านจะตระหนกัในทนัใดว่า ท่านได้ท่วมท้นไปด้วยบางอย่างจากอีกโลก

หนึ่ง นั่นคือ สง่าราศีของพระเจ้า พระวิญญาณที่งดงามของพระองค์ เมื่อพระวิญญาณของพระองค์ล้อมรอบท่าน ท่านอาจไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ แต่ท่านจะรู้ในเวลาที่มนัเกิดขึน้ ดาวิดกล่าวคํา

สรรเสริญวา่ “พระองค์ทรงสําแดงวิถีแหง่ชีวิตแก่ข้าพระองค์ ตอ่พระพกัตร์พระองค์มีความชื่นบานอยา่งเปี่ยมล้น ในพระหตัถ์ขวาของพระองค์มีความเพลดิเพลนิอยูเ่ป็นนิตย์” (สดดุี 16:11) 

 เมื่อโมเสสออกจากอียิปต์เป็นครัง้แรก เขาไมรู่้วา่พระเจ้าทรงนําเขาอยู ่เขาไมเ่คยได้อยูใ่นสง่าราศีของพระเจ้า เขาไม่คุ้นกบัสง่าราศีของพระองค์เลย บ่อยครัง้ เขาอาจสงสยัว่าทําไมเขาจึงทิง้

อียิปต์ที่งดงามไปอยู่กบัทะเลทรายที่ล้าหลงัและเลีย้งแกะ ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึน้กบัเขาจนกระทัง่ “เพราะความเชื่อ เมื่อโมเสสโตแล้ว ท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่า เป็นบตุรของธิดากษัตริย์ฟา

โรห์ ทา่นเลือกการร่วมทกุข์กบัชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสําราญในความชัว่” (ฮีบรู 11:24-25) 
____________________ 

“ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาตขิองพระเจ้าแทนการเริงสาํราญในความชั่ว”  (ฮีบร ู 11:25) 
____________________ 

 เป็นเวลาสี่สบิปีที่เขารอคอยและสงสยั แล้วในวนัหนึง่ ขณะที่เลีย้งแกะอยู ่เขาเหลือบเห็นสิ่งที่แปลกและผิดปกติ พุ่มไม้มีไฟลกุโชนอยู่ แต่มิได้ไหม้โทรมไป เขาเกิดความอยากรู้ จึงเดินเข้าไป

ตรวจด ูเมื่อเดินไปได้เพียงสองสามก้าวเท่านัน้ มีเสียงคําสัง่ดงัขึน้มาในทนัที เขาหยดุนิ่งเมื่อมีคําสัง่ว่า “อย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นีเ้ป็นที่ศกัดิสิทธิ์ ์” 

(อพยพ 3:5) 

 โมเสสเดินเข้าไปต่อพระพกัตร์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิอย่างไม่ตัง้ใจ เป็นเหตกุารณ์ที่เขาไม่มีวนัลืมหรือทิง้ไปได้ เป็นเหตกุารณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต อนาคตทั ้์ งหมดของเขาเกิดหกัเหเมื่อ

เขาได้ยินคําสัง่จากผู้ ที่มีนามตามที่พระองค์ประกาศวา่ “เราเป็นผู้ซึง่เราเป็น” (อพยพ 3:14) โมเสสอยูต่อ่พระพกัตร์อนัเตม็ด้วยสง่าราศีของพระเจ้านิรันดร์ 

 เมื่ออคัรทตูของพระเยซูได้ยินพระองค์อธิษฐานในเวลาเช้าตรู่ที่หบุเขาขิดโรน พวกเขารู้ว่าได้อยู่ต่อหน้าพระพกัตร์ของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ แม้ว่าเขาได้อยู่กบัพระองค์เป็นเวลาสามปีครึ่ง แต่ไม่์

เคยมีประสบการณ์ที่ศกัดิสทิธิเหมือนเช่นนี ้ในการได้ทว่มท้นไปด้วยพระวิญญาณที่น่าเกรงขามของพระองค์ แม้วา่พวกเขาจะไม่รู้ แต่ก็ได้ใช้เวลาสดุท้ายกบัพระองค์ในพระกายม์ ์ นษุย์ การสื่อสารครัง้

ตอ่มาระหวา่งเขาและพระองค์เกิดขึน้หลงัจากที่พระองค์ฟืน้คืนพระชนม์ 

 พระวิญญาณของพระองค์มีความโดดเดน่ โดยเฉพาะหลงัจากที่พระองค์อธิษฐานในสวนนัน้ เมื่อกลุม่คนที่มากบัยดูาสเพื่อนําพระองค์ไป ได้ยินคําของพระองค์ที่ว่า “เราคือผู้นัน้แหละ” พวก

เขาก็ถอยหลงั ล้มลงไปบนพืน้ดิน อบัอายกนัและกนั พวกเขาประหลาดใจและสงสยัวา่ “นี่มนัอะไรกนั” ในตอนนัน้ พระวิญญาณของพระองค์ช่างน่าเกรงขาม และในเวลานี ้ก็ยงัเป็นเช่นนัน้ 
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 ชายสองคนบนถนนเอมมาอสูกลา่ว ในขณะที่พระเยซลูกุจากโต๊ะในบ้านของพวกเขาไป วา่ “ใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกบัเราตามทาง...มิใช่หรือ” (ลกูา 24:33) 

 พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นประสบการณ์ที่สําคญัยิ่งในชีวิตของบคุคลๆ หนึง่ 

นํา้พระทยัของพระวิญญาณในการเข้ามาในเรา 
 เหมือนเช่นได้กลา่วไปแล้ว พระเจ้าได้ทรงสญัญาไว้มากมายเกี่ยวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์ พระองค์ทรงพร้อมอยู่เสมอที่จะประทานพระวิญญาณแก่เรา ไม่มีระยะเวลารอ

คอยในตอนนี ้เหมือนเช่นในเวลาก่อนวนัเพน็เทคอสต์ เวลาและสถานที่นัน้ขึน้อยู่กบัเรา ถ้าเราเชื่อ เราจะได้รับ การบพัติศมาเป็นหน้าที่ของพระเจ้า การรับเป็นหน้าที่ของเรา พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่

จะให้ผู้หนึง่ผู้ใดพินาศเลย พระองค์ทรงปรารถนาให้คนทัง้ปวงกลบัใจเสียใหม ่(2เปโตร 3:9) ทศันคติที่ถกูต้องจะทําให้บคุคลพร้อมที่จะได้รับ พระองค์ทรงรอคอยทา่นอยู ่

การต่อส้กับการต่อต้านู  
 เปาโลได้อธิบายแก่ชาวกาลาเทียว่า “เพราะว่าความต้องการของเนือ้หนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้ เนือ้หนัง เพราะทัง้สองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดงันัน้สิ่งที่ท่านทัง้หลาย

ปรารถนาทําจงึกระทําไมไ่ด้” (กาลาเทีย 5:17) 

 การต่อสู้ เริ่มต้นขึน้ ก่อนที่เราจะมาหาพระเจ้าเสียอีก เมื่อใดก็ตามที่พระวิญญาณเริ่มพยายามช่วยเหลือเราให้เปลี่ยนแปลง (อาจจะโดยการตรัสกบัเรา อนญุาตให้ปัญหาเกิดขึน้ในชีวิตเรา 

ฯลฯ) การต่อต้านก็จะเกิดขึน้ในทนัที เหตผุลหลายประการเกิดขึน้ในใจของเรา เหตผุลทําไมเราจึงไม่ควรที่จะย่างก้าวนัน้ แต่เราต้องระลกึว่า พระวิญญาณของพระเจ้ากําลงัต่อสู้  กําลงัเรียกเราให้มา

หาพระองค์ ตลอดเวลามีระดบัการตอ่ต้านใหม่ๆ  เกิดขึน้ ไมต่้องสงสยัเลยวา่ ซาตานเป็นผู้ นําการตอ่ต้านไปวางไว้ มนัไมต่้องการปลอ่ยเราไป และจะตอ่สู้จนถงึที่สดุ 

 ความจริงที่ว่ามีการต่อสู้นัน้ ควรจะหนนุใจให้เรารู้ว่า เราอยู่ในทางที่ถกูแล้ว ไม่มีการต่อต้านใดจะกลายเป็นความไม่ก้าวหน้า ดงัที่นกัเขียนคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “เรารู้เสมอว่า เราอยู่บนถนน

แห่งความชอบธรรมหรือไม่…เพราะมนัเป็นงานที่ยาก” เมื่อเราแสวงหาพระวิญญาณบริสทุธิ ดเูหมือนว่า เราจะชนะการต่อสู้หนึ่ง เพียงเพื่อจะประสบกบัการต่อสู้ อีกครัง้หนึ่งในทนัที แต่ข้าพเจ้า์

อตุสาหะจนชยัชนะนัน้เกิดขึน้ 

 หากท่านกําลงัมีการต่อสู้ เช่นนัน้ เสริมกําลงัให้กบัความเชื่อของท่านโดยอ่านบทที่หนึ่งของหนงัสือเล่มนีอ้ีกครัง้ ข้อความหลายๆ ข้อความในพระคมัภีร์จากบทที่หนึ่งสอนว่า การบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณบริสทุธินัน้มีให้สําหรับทา่น์  

การฝ่าอุปสรรคจนถงึชัยชนะ 
 เวลาแหง่การได้รับจะมาถงึ จะต้องมาถงึ เมื่อเราเชื่ออยา่งแน่นอนวา่ เราต้องแสวงหาพระองค์ด้วยสดุจิตและสดุใจของเรา เวลาไมใ่ช่เรื่องสําคญัเมื่อเราได้ไปถึงจดุนัน้ และเราต้องระลกึไว้ว่า 

พระเจ้าทรงพร้อมตลอดเวลา เป็นเพียงแตก่ารที่เรายอมจํานนและรับเทา่นัน้เอง 
____________________ 

“ท่านทัง้หลายไม่ร้หรือวู่ า ถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟังคาํของผ้ใด ท่านกเ็ป็นทาสของผ้ที่ท่านเชื่อฟังนันู้ ู ”  (โรม 6:16) 
____________________ 

 เปาโลกลา่วว่า “ท่านทัง้หลายไม่รู้หรือว่า ถ้าท่านยอมตวัรับใช้ฟังคําของผู้ ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้ ที่ท่านเชื่อฟังนัน้ คือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสูค่วามตาย หรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่ง

นําไปสูค่วามชอบธรรมก็ตาม แตจ่งขอบพระคณุพระเจ้า เพราะวา่เมื่อก่อนนัน้ทา่นเป็นทาสของบาป แต่บดันีท้่านมีใจเชื่อฟังหลกัคําสอนนัน้ซึง่ทรงให้ครอบครองท่าน เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็
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ได้เป็นทาสของความชอบธรรม ข้าพเจ้ายกเอาตวัอย่างมนษุย์มาพดู เพราะเหตเุนือ้หนงัของท่านอ่อนกําลงั เพราะท่านเคยให้อวยัวะของท่าน เป็นทาสของการโสโครก และของการบาปซ้อนบาปฉนั

ใด บดันีท้่านจงให้อวยัวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรม เพื่อให้ถึงการชําระให้บริสทุธิฉนันัน้์ ” (โรม 6:16-19) ในแบบเดียวกนักบัที่เราเคยให้ตวัเราแก่ความชัว่ร้าย บดันี ้เราต้องยอมจํานนตวั

ของเราตอ่พระเจ้า 

 ภาวะของเหลา่สาวก 120 คนในวนัเพน็เทคอสต์ควรจะเป็นภาวะปกติสําหรับผู้ ที่แสวงหาทกุคน “เมื่อวนัเทศกาลเพน็กาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จําพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกนั” (กิจการ 

2:1) 

 เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพระวิญญาณจะเสด็จมาอย่างไรหรือเมื่อไร จึงให้ความสนใจในพระองค์ รอคอยอยู่ในที่แห่งเดียวกนั การรวมกนันัน้หมายถึงการเห็นพ้อง เราต้องให้ใจของเรานึกถึงพระ

คริสต์ เชื่อในพระสญัญา และทําสิ่งที่เขาได้ทํา “เขาทัง้หลายจึง [กราบลงนมสัการพระองค์ แล้ว] กลบัไปยงักรุงเยรูซาเลม็มีความยินดีเป็นอนัมาก เขาทัง้หลายอยู่ในพระวิหารทกุวนั สรรเสริญพระ

เจ้า” (ลกูา 24:52-53) 

 พวกเขาอยูใ่นสถานที่ที่ถกูต้องด้วยทศันคติที่ถกูต้องในเวลาที่ถกูต้อง สถานที่คือ พระวิหาร ทศันคติคือ รวมกนัในความเชื่อ การเชื่อฟังและการยอมจํานน ทัง้หมดนีโ้ดยการแสดงออกอย่าง

แข็งขนัถงึความยินดีในใจของเขา จากนัน้ มนัก็เกิดขึน้ 

 ทา่นก็จะได้รับเหมือนเช่นนัน้ จงเชื่อและสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้พระสญัญา ทา่นจะสามารถฝ่าอปุสรรคจนถงึชยัชนะแหง่สง่าราศีได้ 

พระเจ้าทรงควบคุม 
 เปาโลกลา่วไว้ในโรม 6:17-19 วา่ เราควรยอมจํานนอวยัวะของเราตอ่พระเจ้า อวยัวะที่ควบคมุได้ยากที่สดุในร่างกายของเรา ไมใ่ช่ หวัใจ จิตใจ หรือมือของเรา แตเ่ป็นลิน้ของเรา 

  

 “ถา้เราเอาบงัเหียนใส่ปากมา้เพือ่ใหม้นัเชือ่ฟังเรา เราก็บงัคบัมนัใหไ้ปไหนๆ ไดท้ัง้ตวั จงดเรือดว้ยเช่นกนั ถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่ และถกลมแรงพดัแล่นไป เรือก็ยัู ู งหนัไปมาดว้ยหางเสือเล็กๆ 

ตามใจนายทา้ยทีจ่ะใหไ้ปทางไหน ลิ้นก็เช่นเดียวกนั เป็นอวยัวะเล็กๆ และอวดอา้งเรื่องใหญ่ๆ จงดเถิด ไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ใหไ้หม้ไดห้นอ และลิ้นนัน้ก็เป็นไฟ ลิ้นเป็นโลกที่ไร้ธรรมในบรรดาู

อวยัวะของเรา เป็นเหตใุห้ทัง้กายมลทินไปทําให้วฏัฏะแห่งชีวิตเผาไหม้ และมนัเองก็ติดไฟโดยนรก เพราะสตัว์เดียรัจฉานทุกชนิด ทัง้นก สตัว์เลื้อยคลาน และสตัว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้ และ

มนษุย์ก็ไดเ้ลีย้งใหเ้ชือ่งแลว้ แต่ลิ้นนัน้ไม่มีมนษุย์คนใดสามารถทําใหเ้ชือ่งได ้ลิ้นเป็นสิ่งชัว่ ทีอ่ย่ไม่สขุและเต็มไปดว้ยพิษร้ายถึู งตาย” (ยากอบ 3:3-8) 

 

 เนื่องจากลิน้นัน้ควบคมุได้ยากที่สดุและสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้มากมาย จึงจําเป็นต้องถูกกําราบให้อยู่ภายใต้การควบคุมและจํานนต่อพระเจ้า นั่นคือเหตุผลว่าทําไมพระเจ้าทรง

ควบคมุลิน้เมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เมื่อใดก็ตามที่เรายอมจํานนลิน้ที่์ อยูไ่มส่ขุ ชัว่ร้าย และเตม็ไปด้วยพิษนัน้ตอ่พระเจ้า พระองค์จะทรงเข้าควบคมุ 

 เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มควบคมุลิน้ของเรา เราจะต้องปล่อยมนัไป เมื่อเราพดูภาษาต่างๆ จึงเกิดความเชื่อมัน่ขึน้ เกิดความมัน่ใจที่ว่าตอนนี ้เราได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและได้์

ประทบัตราด้วยพระวิญญาณบริสทุธิแห่งพระสญัญาแล้ว ตอนนี ้เรามีมดัจําในการรับมรดกของพระองค์ภายในเรา ทําให้เราเป็นส่วนสําคญัอย่างหนึ่งในสมบตัิที่พระองค์ทรงซือ้มา ์ (เอเฟซสั 1:14) 

เราได้กลายเป็นหนึง่ในกลุม่ผู้ ติดตามพระเจ้า และคนของพระเจ้าทัง้หมด 
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 เหตกุารณ์ต่างๆ ในพระคมัภีร์เกี่ยวกบัการพดูภาษาต่างๆ นัน้ไม่ได้มีอยู่เพียงเพื่อทําให้หน้ากระดาษเต็มเท่านัน้ เพราะทกุสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทํานัน้มีวตัถปุระสงค์ของพระองค์ และการพดู

ภาษาต่างๆ ก็มีวตัถปุระสงค์เช่นกนั บางคนกลา่วว่า การพดูภาษาต่างๆ เป็นประสบการณ์ของอดีตที่ไม่จําเป็นอีกต่อไป และบางคนยงักลา่วว่า เป็นของผีมาร เขากลา่วว่า เขาเชื่อพระคมัภีร์ แต่ก็ไม่

ยอมรับวา่การพดูภาษาตา่งๆ เป็นของพระเจ้า เมื่อเราพิจารณาข้อเทจ็จริงตามพระคมัภีร์แล้ว เราควรจะฟังการสอนเช่นนัน้หรือ 

 ประสบการณ์ของเรากบัพระเจ้า บวกกบัข้อเท็จจริงในพระวจนะของพระองค์ ควรจะเพียงพอแล้วที่จะทําให้ใจของเราสงบเกี่ยวกบัปัจจยัที่สําคญัที่สดุในเรื่องความรอดนี ้วตัถปุระสงค์

สําคญัของการวายพระชนม์ของพระเยซคูริสต์คือ เพื่อให้ชีวิตใหมแ่ก่เราโดยพระวิญญาณของพระองค์ หากไม่มีประสบการณ์นีใ้นชีวิตคริสเตียนแล้ว เราก็ขาดวตัถปุระสงค์หนึ่งในสองข้อที่ยอห์นผู้ให้

บพัติศมากลา่วไว้เกี่ยวกบัการเสดจ็มาของพระคริสต์ในแผน่ดินมนษุย์ 

• “วนัรุ่งขึน้ยอห์นเหน็พระเยซกูําลงัเสดจ็มาทางทา่น ทา่นจงึกลา่ววา่ ‘จงดพูระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย’ ” (ยอห์น 1:29) 

• “ข้าพเจ้าเองไม่รู้จกัพระองค์ แต่พระองค์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บพัติศมาด้วยนํา้ ได้ตรัสกบัข้าพเจ้าวา่ ‘เมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ ใด ผู้นัน้แหละเป็นผู้ ให้บพัติศมาด้วย

พระวิญญาณบริสทุธิ์’ ” (ยอห์น 1:33) 
____________________ 

“ผ้นัน้แหละเป็นผ้ให้บัพตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธิู ู ์”  (ยอห์น 1:33) 
____________________ 

 ยอห์นสญัญาวา่จะมีการชําระล้างและการเติมให้เตม็ นัน่คือสิง่ที่พระเยซเูสดจ็มาเพื่อกระทํา 

 เมื่อการงานเหลา่นีเ้กิดขึน้ในชีวิตของเรา เราจะกลายเป็นสว่นหนึง่ของคริสตจกัรที่สวยงามของพระเจ้า เราพร้อมที่จะเริ่มต้นในแผน่ดินของพระเจ้า ซึง่จะรักษาเราไว้จนสิน้ชีวิตของเรา 

 หลายคนเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ คิดว่า พวกเขาได้ถึงจดุสงูสดุในพระเจ้า แม้ว่านัน่อาจจะเป็นจริงบ้าง แต่ยงัมีอีกมากในการมีชีวิตอยู่ การเติบโต และการทํางานเพื่อพระองค์ เราไม่์

สามารถอยูอ่ยา่งสบายๆ ในการเดินทางกบัพระเจ้า 
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บทที่หก 
ชีวติในพระวญิญาณ 

 

 เมื่อได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เราได้เข้าสูม่ิติใหม่ในพระเจ้า เราไม่ได้เป็นเพียงคนธรรมดาทัว่ไปอีกต่อไป เราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เราได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ พร้อมที่์

จะได้รับการฝึกในสิง่ตา่งๆ ของพระเจ้า 

 พระคมัภีร์บอกเราว่า “พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของ

พระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทกุอย่าง” (2ทิโมธี 3:16-17) ความหมายก็คือ เราควรจะให้ตวัเองต่อการศกึษาทกุสิ่งเกี่ยวกบัพระวจนะของพระเจ้าเท่าที่เราจะทําได้ การทําเช่นนัน้เป็นสิ่งที่

จําเป็น การกระทําหลายอยา่งเป็นสิง่จําเป็นตอ่การมีชีวิตรอดและการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ และนี่คือ หนึง่ในการกระทําเหลา่นัน้ 

การสื่อสารกับพระเจ้า 
 มีฤทธิเดชอํานาจสองอย่างที่เราควรจะใช้ทนัทีหลงัจากได้รับพระวิ์ ญญาณบริสทุธิ นัน่คือ การอธิษฐาน และการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ปัจจยัสองประการนีเ้ป็นสิ่งสําคญัต่ออนาคต์

ของเรา เรากําลงัเดินทางชัว่ชีวิต เราไมส่ามารถที่จะเข้าถงึความลกึซึง้ของการอธิษฐานหรือพระคมัภีร์ได้ในเวลาอนัสัน้ แตเ่ราควรจะมุง่มัน่อย่างขยนัขนัแข็งในทัง้สองอย่าง ทัง้สองสิ่งควรจะเป็นความ

ยินดีอนัยิ่งใหญ่ในชีวิตคริสเตียนใหมข่องเรา การสื่อสารกบัพระเจ้าควรจะเป็นไปอยา่งเตม็ใจ ไมใ่ช่หน้าที่ที่ต้องกระทํา 

 การกําหนดเวลาในแตล่ะวนัเพื่อทําทัง้สองสิง่นัน้เป็นการเหมาะสม หากเป็นได้ ตอนเช้าตรู่เป็นเวลาที่ดี แตถ่้าไมเ่หมาะสม ให้เลือกเวลาที่เหมาะสมกบัทา่นมากที่สดุ 

 เมื่อภรรยาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามาหาพระเจ้าใหม่ๆ นัน้ เราเป็นชาวนา ข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าตรู่ทกุวนัเพื่ออธิษฐานและศกึษาจนเป็นนิสยั การอธิษฐานและการศึกษานัน้มีส่วนช่วยอย่าง

มากในชีวิตของข้าพเจ้า บ่อยครัง้ ข้าพเจ้ารอแทบไม่ไหวที่จะให้ถึงช่วงเวลาที่สวยงามนัน้กบัพระเจ้า พระองค์ทรงสื่อสารกบัข้าพเจ้าด้วยพระวจนะของพระองค์และการอวยพรทางวิญญาณ และ

ข้าพเจ้าตอบสนองตอ่พระองค์ด้วยการอธิษฐานและสรรเสริญอยา่งจริงใจ เวลาเหลา่นัน้กลายเป็นรากฐานของชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของข้าพเจ้า และเป็นฐานที่ดีตลอดเวลาหกสิบปีนี ้หลงัจากเวลา

ในการอทุิศตวันี ้ข้าพเจ้าจะไปทํางาน ตลอดทัง้วนัมีเพลงในใจของข้าพเจ้า และคงสรรเสริญด้วยริมฝีปากของข้าพเจ้าตอ่ไป โดยปกติแล้ว การสรรเสริญจะเกิดขึน้ตลอดทัง้วนั 

 ให้การอา่นพระคมัภีร์ การศกึษา การอธิษฐานและสรรเสริญเป็นกิจวตัรประจําวนั แตอ่ยา่ปลอ่ยให้กลายเป็นงานประจําเหมือนเช่นหน้าที่ที่ต้องกระทํา หากไปถงึจดุนัน้ ควรจะระวงัให้ดี 

ความยนิดใีนพระเจ้า 
 เปาโลกล่าวตกัเตือนเกี่ยวกบัเรื่องทางฝ่ายวิญญาณว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทําให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกนัด้วยเพลงสดดุี เพลงนมสัการ และเพลง

สรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดดุีจากใจของทา่น ถวายองค์พระผู้ เป็นเจ้า” (เอเฟซสั 5:18-19) 

 เขาได้เขียนไปยงัชาวโคโลสีว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดํารงอยู่ในตวัท่านอย่างบริบูรณ์ จงสัง่สอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทัง้สิน้ จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมสัการ และเพลง

สรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคณุพระเจ้า” (โคโลสี 3:16) 
____________________ 



 

 32 

“จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดาํรงอย่ในตวัท่านอย่างบริบรณ์ู ู …ด้วยปัญญาทัง้สิน้”  (โคโลสี 3:16) 
____________________ 

 ผู้ ที่มีความสตัย์ซื่อและมีอํานาจมากที่สดุคนหนึ่งในคริสตจกัรของเราทํางานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เขาร้องเพลงและผิวปากเป็นเพลงสรรเสริญในขณะทํางาน ซึง่ทําให้คนอื่นสนใจ แต่เขา

ไม่ได้ทําอย่างนัน้เพื่อให้เป็นที่สนใจ เขามีความสขุและมีความยินดี คนทัง้หลายรู้สึกได้ว่าเขามีความสขุจากท่าทางของเขา หลายคนถามว่า “ทําไมคณุถึงมีความยินดีเหลือเกิน” เขาเป็นพยาน

เกี่ยวกบัสิ่งที่พระเยซูทรงทําให้แก่เขา และเขายงัพดูคยุเกี่ยวกบัคริสตจกัรอีกด้วย มีวิธีไหนที่จะเป็นพยานได้ดีไปกว่านี ้เมื่อเราอนญุาตให้ความยินดีสอ่งแสงออกจากชีวิตของเรา ผู้คนจะถามคําถาม

นัน้กบัเรา 

 ความยินดีอย่างจริงใจเป็นลกัษณะที่ควรถนอมไว้ ผู้ เขียนหนงัสือฮีบรูกล่าวว่า “เหตุฉะนัน้ ให้เราถวายคําสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไป โดยทางพระองค์นัน้ คือคํากล่าว

ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์” (ฮีบรู 13:15) 

 ดงันัน้ ให้เรามีความสขุในพระเจ้า และสรรเสริญพระองค์ เนหะมีย์ 8:10 กลา่วไว้อยา่งชดัเจนวา่ “ความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกําลงัของทา่น” 

 พระเยซทูรงสอนเหลา่สาวกของพระองค์ก่อนที่จะถกูตรึงไว้ที่ไม้กางเขนวา่ “ให้ความยินดีของเราดํารงอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม” (ยอห์น 15:11) ความปีติยินดีควรสอ่ง

ออกมาจากคริสเตียนเหมือนแสงรัศมีจากดวงอาทิตย์ โลกต้องการคริสเตียนที่มีความยินดี พวกเขาแสวงหาศาสนาคริสต์เช่นนัน้ ดงันัน้ ให้เราเป็นเช่นนัน้ 

 เราไม่ควรจะมีความยินดีในโอกาสพิเศษเป็นพกัๆ เท่านัน้ แต่ความยินดีควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวนัของเรา แม้เมื่อสิ่งต่างๆ เป็นไปอย่างเลวร้าย ยากอบ 1:2 ตกัเตือนว่า “เมื่อท่าน

ทัง้หลายประสบความทกุข์ยากลําบากตา่งๆ ก็จงถือวา่เป็นเรื่องน่ายินดี” ความยากลําบากที่บคุคลพบเจอเป็นสิง่ที่เสริมความแข็งแกร่งให้ความเชื่อและความตัง้ใจของเขา 

การรับมือกับปัญหาต่างๆ 
 ปัญหามีอยูท่กุที่ ทกุคนมีปัญหาทัง้นัน้ ปัญหาเกิดจากทัง้ภายในและภายนอก เราต้องรับมือกบัปัญหาไมว่า่มนัจะอยูท่ี่ไหน 

 เรามีผู้ช่วยใหม่ในพระวิญญาณ พ่อแม่ช่วยเหลือลกูๆ ของตนเมื่อลกูประสบกบัปัญหา เขารับฟังและทําอย่างดีที่สดุเพื่อหาทางแก้ปัญหา พระเจ้าทรงมีความสนใจในบตุรของพระองค์ไม่

น้อยไปกวา่ที่เราสนใจลกูๆ ของเรา เราต้องพึง่ในความช่วยเหลือของพระองค์ เราสามารถทําอยา่งนัน้ได้โดย 

• “อย่าทกุข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทลูเรื่องความปรารถนาของท่านทกุอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กบัการขอบพระคณุ...ข้าพเจ้าผจญทกุสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริม

กําลงัข้าพเจ้า” (ฟีลปิปี 4:6, 13) 

• “และพระเจ้าทรงฤทธิอาจประทานของดีทกุสิ่งอย่างอดุมแก่ท่านทัง้หลาย เพื่อให้ท่านมีทกุสิ่งทกุอย่างเพียงพอสําหรับตวัเสมอ ทัง้จะมีสิ่งของบริบรูณ์สําหรับงานที่ดีทกุอย่างด้วย์ ” (2โครินธ์ 

9:8) 

• “ทา่นจงอยา่เป็นคนเหน็แก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย เหตฉุะนัน้ เราทัง้หลายอาจกลา่วด้วยใจเชื่อมัน่ว่า องค์พระผเ้ป็นู

เจ้า ทรงเป็นพระผช้่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลวั มนษุย์จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้าไดเ้ล่าู ” (ฮีบรู 13:5-6) 
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 พระเจ้าทรงสนพระทยัในพวกเราแตล่ะคนอยา่งแท้จริง พระองค์ไมเ่พียงแตร่ักษาเราและยืนอยู่เคียงข้างเราเท่านัน้ (มทัธิว 8:20) แต่ยงัให้แบบของพระองค์ในเรา ผ่านเราและเพื่อเราอีกด้วย 

พระองค์ทรงให้เราสามารถ มีอํานาจ มีความแข็งแกร่ง ให้การสนบัสนนุเรา ให้เรามีคณุสมบตัิและให้อํานาจเราในการทําตามนํา้พระทยัของพระองค์ได้ 

 จงลงมือทํา 
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บทที่เจด็ 
คริสตจักรประจาํ 

 

 คริสเตียนทกุคนต้องมีคริสตจกัรประจําหรือไม ่จริงแท้ แน่นอน ไมต่้องสงสยัเลย 

 หากแม้วา่ชัว่ขณะหนึง่ ทา่นคิดวา่ ทา่นสามารถอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง ก็ให้ลืมเสีย ไมม่ีใครแข็งแกร่งพอที่จะอยูเ่พียงลําพงัได้ หลายคนได้พยายามทํา แตก่็จบลงด้วยหายนะ 

 พระเจ้าทรงสร้างคริสตจกัรตา่งๆ ขึน้เพื่อเหตผุลเฉพาะตอ่ไปนี ้

1. ความจําเป็นในการเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ 

2. ความจําเป็นในการมีผู้คบหาด้วย 

3. ความจําเป็นในการได้รับคําแนะนําจากผู้ นํา 

4. ความจําเป็นในการมีความรับผิดชอบ 

5. ความจําเป็นในการมีสถานที่นมสัการ 

6. ความจําเป็นในการมีสถานที่เพื่อมีสว่นสนบัสนนุ 

7. ความจําเป็นในการได้รับความช่วยเหลือ 

8. ความจําเป็นในการให้ความช่วยเหลือ 

ความจาํเป็นในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
 การเป็นสว่นหนึง่ หมายถงึ การมีความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิดหรือฉนัไมตรีกบัคนอื่น หรือกบัคนกลุม่หนึง่ ในกรณีที่เป็นคริสตจกัร คือการมีสว่นร่วมอยา่งใกล้ชิดกบัผู้ ที่มีความเชื่อเดียวกนั คนหนุ่ม

สาวมีความรู้สึกถึงความจําเป็นนีเ้ป็นพิเศษ เขาชอบอยู่กบัคนรุ่นเดียวกนั ต้องการที่จะรู้สกึมัน่คงและเป็นที่ต้องการ หากไม่มีความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแล้ว บคุคลจะรู้สกึว่าถกูทิง้ ไม่มีสิทธิ ์

เสียเปรียบ โดดเดี่ยวและอ้างว้าง 

 การเป็นส่วนหนึ่งทําให้เรารู้จกักบัอดีต ปัจจบุนัและอนาคต เราเรียนรู้สิ่งที่ได้เกิดขึน้ในอดีต ซึ่งทําให้เราเห็นภาพที่ถกูต้องเกี่ยวกบัปัจจบุนั และนิมิตสําหรับอนาคต การรู้จกัสิ่งที่กําลงัเกิด

ขึน้อยู่ในปัจจบุนัทําให้เรามีความรู้สกึว่าสามารถมีสว่นสนบัสนนุให้แก่สิ่งนัน้ หรือนําออกจากสิ่งนัน้ได้ ซึง่ช่วยให้เรารู้สกึว่ามีอิทธิพล นอกจากนี ้ยงัทําให้เรามีส่วนกบัแผนการในอนาคต ซึ่งทําให้เรา

สามารถเข้าใจสิง่ที่เราอาจสามารถสนบัสนนุตอ่แผนการเหลา่นัน้ได้ 
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ความจาํเป็นในการมีผ้คบหาด้วยู  
 การมีผู้คบหาด้วยเป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินชีวิตคริสเตียนต่อไป หากไม่มีผู้คบหาด้วยแล้ว คนๆ หนึ่งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวในการต่อสู้ เพื่อคงประสบการณ์คริสเตียนของตนกบัพระเจ้า

ตอ่ไป หรือกลา่วให้ง่ายคือ การมีผู้คบหาด้วย หรือ Fellowship (เฟลโลชิป) ในภาษาองักฤษ หมายถึง เพื่อน (fellow) ที่อยู่ในเรือลําเดียวกนั (ship) คือผู้ ที่มีความเชื่ออนัลํา้คา่เหมือนกนั ผู้ ที่มีเป้าหมา

เดียวกนั มุง่ไปในทิศทางเดียวกนั กลายเป็นสว่นหนึง่และแบง่ปันซึง่กนัและกนั และทํางานด้วยวตัถปุระสงค์เดียวกนั 

 มีเรื่องราวเกี่ยวกบัผู้ ที่เชื่อคนหนึ่งซึง่วางแผนที่จะย้ายไปเมืองที่อยู่ห่างออกไปและไม่มีคริสตจกัรในความเชื่อของเขา เมื่อพดูคยุกนั ศิษยาภิบาลได้เตือนเขาไม่ให้ออกจากคริสตจกัรที่กําลงั

เติบโต แล้วไปอยูเ่อง แตเ่ขากลา่วกบัศิษยาภิบาลอยา่งห้วนๆ วา่ เขาได้รับการสอนในเรื่องความเชื่ออย่างเพียงพอแล้ว และไม่มีอะไรจะมาทําให้เขาออกไปจากความเชื่อได้ (ดโูคโลสี 1:23) ในขณะที่

เขาพดูคยุกนัอยูห่น้าเตาผิง ศิษยาภิบาลก้าวไปที่นัน่ แล้วนําเอาถ่านที่ร้อนแดงก้อนห นึ่งออกมาไว้ข้างๆ กองไฟ กลบัมานัง่เก้าอีข้องเขา และเริ่มคยุต่อ หลงัจากเวลาผ่านไป เขาเรียกให้ชายคนนัน้

ดกู้อนถ่าน แล้วบอกวา่ถ่านนัน้ไมร่้อนแดงเหมือนตอนที่เขาเอาออกมาจากกองไฟ 

 “คณุเหน็ไหมวา่เกิดอะไรขึน้กบัถ่านที่ร้อนแดงนัน้เมื่อเอาออกจากกองไฟ” เขาถาม 

 “ครับ” ผู้ชายคนนัน้ตอบ “มนัไมร่้อนอีกตอ่ไป” 

 “คณุแน่ใจได้เลยว่า สิ่งนัน้จะเกิดขึน้กบัคณุเมื่อคณุจากครอบครัวคริสตจกัรไป คณุจําเป็นต้องมีคริสตจกัรและคริสตจกัรจําเป็นต้องมีคณุ ไม่นาน คณุจะเย็นลงถ้าคณุไม่เตรียมการเรื่องผู้ ที่

จะคบหาด้วย” 

 การมีผู้คบหาเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งในชีวิตคริสเตียน ทกุคนจําเป็นต้องคบหาผู้ ที่มีความเชื่อเดียวกนั แม้ว่าสมาชิกอาจขดัแย้งกนับ้าง แต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่ากบัอนัตรายในการถกูทิง้ ไม่มีผู้

คบหาด้วย คริสตจกัรหลายแห่งมีบริเวณที่เรียกว่าโถงมิตรภาพเอาไว้จดังานพบปะกนั เสิร์ฟอาหาร เล่มเกม และอื่นๆ พวกเขามีบริเวณนัน้ไว้เพราะตระหนกัดีถึงคุณค่าของการคบหากนัระหว่าง

สมาชิก 

ความจาํเป็นในการได้รับคาํแนะนําจากผ้นําู  
 ไม่สําคญัว่าคนๆ หนึ่งจะฉลาดมากเพียงใด เขาต้องได้รับการสอนเรื่องหลกัคําสอนที่สําคญัของพระคมัภีร์ เขาจําเป็นต้องได้รับคําแนะนําในเรื่องความบริสทุธิ การสื่อสารกบัพระเจ้า การ์

สื่อสารกบัเพื่อนมนษุย์ การเดินและการพดูคยุของเขา การแต่งกาย และสิ่งอื่นๆ อีกมากที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตคริสเตียน เขาจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีที่จะสอนคนอื่นๆ ถ้าเขาไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะติดตาม เขาก็

จะไมส่ามารถเรียนรู้วิธีที่จะนําได้เลย เขาจําเป็นต้องได้รับคําปรึกษาจากผู้ ที่เคยอยูใ่นทางนัน้มาเป็นเวลานาน ต้องเรียนรู้วิธีที่จะหลีกเลี่ยงหลมุพรางที่ซาตานวางไว้ในทางของทกุคน 

 พระคมัภีร์เป็นหนงัสือเลม่ใหญ่ และไมม่ีใครเป็นผู้ ชํานาญในพระคมัภีร์ได้อยา่งเร่งดว่น การเรียนหลกัคําสอนตา่งๆ เป็นสิง่สําคญัทีเดียว และเหมือนเช่นขนัทีชาวเอธิโอเปีย ทกุคนต้องมีคนที่

จะสอนเขา (ดกูิจการ 8:30-31) เราทกุคนต้องมีครูที่ซื่อสตัย์และจริงใจ มัน่คง ซื่อตรง และยดึถือความชอบธรรม 

ความจาํเป็นในการมีความรับผิดชอบ 
 ไมม่ีใครสมบรูณ์ภายในตวั จนอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง ผู้ ที่ได้ยอมรับงานในการเป็นผู้ นํามีหน้าที่รับผิดชอบต่อเรา ชีวิตคริสตจกัรในด้านนีม้กัจะถกูละเลย จะต้องมีบคุคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเรา

และเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อเขา และถ้าเราขาดการประชมุ เขาต้องรู้ว่าทําไม ถ้าเราเจ็บป่วย เราควรจะแจ้งให้บคุคลนีท้ราบเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึน้ เขาอาจให้ ศิษยาภิบาลมาและอธิษฐาน
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เผื่อเรา หรือเขาอาจต้องการมาด้วยตวัเอง อาจดเูหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งจําเป็น หลายคนที่หลงทางไปเป็นเพราะเขาคิดว่าไม่มีใครใส่ใจเขา เราต้องสร้างมิตรภาพอนัประกอบด้วยความ

รับผิดชอบกบัผู้ นําของเรา มิฉะนัน้ เราอาจถกูลืมหรือหมางเมินได้ 

ความจาํเป็นในการมีสถานที่นมัสการ 
 การนมสัการพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษ และหากไม่มีการนมสัการแล้ว เราจะล้มเหลวในฐานะคริสเตียน การนมสัการเป็นสิ่งจําเป็น พระคมัภีร์ใหม่บนัทกึรูปแบบหนึ่งของคําว่า “นมสัการ” ไว้

เจ็ดสบิสามครัง้ เหน็ได้ชดัวา่ การนมสัการนัน้มีความสําคญัยิ่ง 

 วิลเลี่ยม เจนนิ่งส์ ไบรอนั เขียนไว้ว่า มนษุย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเชื่อในศาสนา ใจจะแสวงหาพระเจ้าด้วยสญัชาตญาณ “ไม่ว่าเขาจะนมสัการที่ริมฝั่งแม่นํา้คงคา อธิษฐานโดยแหงนหน้าไ

ทางดวงอาทิตย์ คกุเข่าลงไปทางเมกกะ หรือจะถือวา่ทกุแหง่ทัว่ไปเป็นพระวิหารของพระเจ้า แล้วสนทนากบัพระบิดาแหง่สวรรค์ตามการเชื่อถือของศาสนาคริสต์ มนษุย์มีความศรัทธาเป็นอยา่งมาก” 

 ฮาร์วีย์ เอฟ แอมเมอร์แมน อธิบายเกี่ยวกบัความสําคญัของการนมสัการตอ่ชีวิตของเราไว้วา่ 

 

การทดลองอย่างสาหสัประการหนึ่งของคริสเตียนคือ ทศันคติของเขาต่อทรัพย์สิ่งของของเขา มีคนได้ค้นพบว่า ข้อพระคมัภีร์ทุกๆ หนึ่งของในสี่ข้อในหนังสือพระกิตติคณุต่างๆ มีความ

เกี่ยวข้องกบัทศัคตินี ้ข้าพเจ้าคิดว่าใจความสําคญัอาจสรุปได้เป็นวลีเดียวคือ “เรานมสัการสิ่งใด เราจะกลายเป็นสิ่งนัน้” ถ้าเรานมสัการทรัพย์สิ่งของที่เป็นวตัถ ุเรามีแนวโน้มที่จะกลายเป็น

พวกวตัถนุิยมมากขึน้ ถ้าเรานมสัการตวัเอง เราจะกลายเป็นพวกเหน็แก่ตวั นัน่คือเหตผุลวา่ทําไม พระคริสต์จงึพยายามอยูเ่สมอที่จะชีน้ําการนมสัการของมนษุย์ 

 ลอว์เรนส์ อาร์ เอก็เซลสนั นกัเขียนอีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ “การนมสัการในชีวิตของคริสเตียนเป็นเหมือนลานตวัหลกัในนาฬกาิ ” 

 มนษุย์จําเป็นต้องมีสถานที่ในการนมสัการ และด้วยเหตผุลนัน้ คริสตจกัรจึงมีความสําคญัต่อเราเป็นอย่างยิ่ง เราต้องไปคริสตจกัรที่เทศนาความจริงตามที่ได้บนัทึกไว้ที่นี่ และคงอยู่ที่นัน่

ตราบเทา่ที่ศิษยาภิบาลเทศนาความจริงนี ้เราต้องไมก่ลายเป็นคนชอบเที่ยว วิ่งจากโบสถ์หนึง่ไปโบสถ์หนึง่ การกระทําเช่นนัน้จะทําให้เราหมดความน่าเชื่อถือ ทกุคนจําเป็นต้องเป็นผู้ ที่มีความสตัย์ซื่อ 

ความจาํเป็นในการมีสถานที่เพื่อมีส่วนสนับสนุน 
 พระเจ้าประสงค์สิ่งที่ดีที่สดุที่เรามี ไม่มีทางที่เราจะประสบความสําเร็จได้โดยนําสตัว์ที่แย่ที่สดุในฝงู สตัว์ที่พิการ ตาบอด เจ็บป่วยหรือมีมลทินไปให้พระองค์ พระเจ้าตรัสแก่อิสราเอลใน

มาลาคี 1:6-14 วา่ 

 “บตุรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขา คนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขา แล้วถ้าเราเป็นพระบิดา เกียรติของเราอยู่ที่ไหน และถ้าเราเป็นนาย ความยําเกรงเรามีอยู่ที่ไหน นี่แหละพระเจ้าจอม

โยธาตรัสแก่ท่านนะ โอ บรรดาปโุรหิตผู้ดหูมิ่นนามของเรา ท่านก็ว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้หลายดหูมิ่นพระนามของพระองค์สถานใด’ ก็โดยนําอาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะ “แล้วท่านว่า 

‘ข้าพระองค์ทัง้หลายกระทําให้มนัเป็นมลทินสถานใด’ ก็โดยคิดวา่โต๊ะของพระเจ้านัน้เป็นที่ดหูมิ่นอยา่งไรละ่ 

 “เมื่อเจ้านําสตัว์ตาบอดมาเป็นสตัวบูชา กระทําเช่นนัน้ไม่ชัว่หรือ และเมื่อเจ้าถวายสตัว์ที่พิการหรือป่วย กระทําเช่นนัน้ไม่ชัว่หรือ พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนําของอย่างนัน้ไปกํานลัเจ้า

เมืองของเจ้าด ูเขาจะพอใจเจ้าหรือ จะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหม ลองอ้อนวอนขอความชอบต่อพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงพระกรุณาต่อพวกเราดซูี ด้วยของถวายดงักล่าวมานีจ้ากมือของเจ้า 

พระองค์จะทรงชอบพอเจ้าสกัคนหนึง่หรือ พระเจ้าจอมโยธาตรัสดงันีแ้หละ 
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 “โอ อยากให้มีสกัคนหนึง่ในพวกเจ้าซึง่จะปิดประตเูสีย เพื่อวา่เจ้าจะไมก่่อไฟบนแทน่บชูาของเราเสียเปลา่ พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า เราไม่พอใจเจ้าและเราจะไม่รับเครื่องบชูาจากมือของเจ้า 

พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ตัง้แต่ที่ดวงอาทิตย์ขึน้ถึงที่ดวงอาทิตย์ตก นามของเราก็ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติทัง้หลาย และเขาถวายเครื่องหอมและของถวายที่บริสทุธิแด่นามของเราทกุที่ทกุแห่ง ์

เพราะวา่นามของเรานัน้ใหญ่ยิ่งทา่มกลางประชาชาติ 

 “แตเ่มื่อเจ้ากลา่ววา่ โต๊ะของพระเจ้าเป็นมลทิน และว่าจะดหูมิ่นอาหารที่ถวายนัน้ก็ได้ เจ้าก็ได้กระทําให้นามนัน้เป็นมลทินไปแล้ว พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า เจ้ากลา่วว่า อย่างนีน้่าอ่อนระอา

ใจจริง แล้วเจ้าก็ทําฮดึฮดักบัเรา เจ้านําเอาสิง่ที่ได้แยง่มา หรือสิง่ที่พิการหรือป่วย ของเหลา่นีแ้หละเจ้านํามาเป็นของบชูา พระเจ้าตรัสว่า เราจะรับของนัน้จากมือของเจ้าได้หรือ พระเจ้าจอมโยธาตรัส

ว่า คนใดที่มีสตัว์ตวัผู้อยู่ในฝงู และได้บนไว้ และยงัเอาสตัว์พิการไปถวายแด่องค์พระผู้ เป็นเจ้า คําสาปแช่งจงตกอยู่กบัคนโกงนัน้เถิด เพราะเราเป็นพระมหากษัตริย์ และนามของเราเป็นที่กลวัเกรง

ทา่มกลางประชาชาติทัง้หลาย” 

 พระเจ้าทรงขอสิง่ที่ดีที่สดุที่พวกเขามี พระองค์จะไมป่ลอ่ยให้เขาใช้สิง่ที่ไมด่ีที่สดุในฝงู พวกเขามีสิง่ที่ดีที่สดุแตต่ดัสนิใจที่จะเก็บไว้เพื่อตวัเอง พระเจ้าไมส่ามารถยอมรับทศันคติเช่นนีไ้ด้ 
____________________ 

“จงลองดเราในเรื่องนีด้ทีู ู ”  (มาลาคี 3:10) 
____________________ 

 พระองค์จะไม่ทรงยอมรับสิ่งใดๆ จากเราซึง่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สดุของเรา ต่อมาใน มาลาคี พระเจ้าทรงท้าทายอิสราเอลให้เอาสิบลดเข้ามาในคลงั (สิบลดคือ ผลแรกของงานของเขา) และพร้อม

กบัคําสัง่นี ้พระองค์ทรงให้พระสญัญากบัเขาวา่ พระองค์จะเปิดหน้าตา่งในสวรรค์ และเทพรให้อย่างมากมายจนล้นเหลือ พระองค์ตรัสว่า หากพวกเขาทําอย่างนีแ้ล้ว พระองค์จะขนาบผู้ ที่ทําลายเพื่อ

เขา และจะไมท่ําลายผลแหง่พืน้ดินของเขา (ดมูาลาคี 3:7-11) 

 การมีส่วนสนบัสนนุคือ การให้ตวัเอง และแรงงานของเราแก่พระเจ้า ไม่ใช่ในฐานะเครื่องบูชาเพื่อความผิดบาปของเรา แต่เราสมควรที่จะทําเพื่อให้เกียรติพระองค์สําหรับความรักของ

พระองค์ที่ทรงประทานให้เราด้วยพระกรุณา 

 เราให้สิง่เหลา่นีไ้ด้ที่ไหน ตามมาลาคี เราควรจะนํามาที่คลงั ซึง่ในเวลานีค้ือ สถานที่ที่เรานมสัการและได้รับอาหารทางฝ่ายวิญญาณ 

 ถ้าเราไม่ให้ ไม่นานเราจะไม่มีที่สําหรับพระเจ้าที่จะเทพรของพระองค์ลงมาให้เรา ซาโลมอนกลา่วว่า “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทัง้สิน้ของ

เจ้า แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอดุม และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่น บตุรชายของเราเอ๋ย อย่าดหูมิ่นพระดํารัสสอนของพระเจ้า หรือเบื่อหน่ายต่อพระดํารัสเตือนของพระองค์" (สภุาษิต 

3:9-11) 

 “บางคนยิ่งจําหน่ายยิ่งมัง่คัง่ บางคนยิ่งยดึสิง่ที่ควรจําหน่ายไว้ยิ่งขดัสนก็มี บคุคลที่ใจกว้างขวางยอ่มได้รับความมัง่คัง่ บคุคลที่รดนํา้ เขาเองจะรับการรดนํา้” (สภุาษิต 11:24-25) 

 ไมม่ีใครจะกลา่วได้ดีไปกวา่นี ้
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ความจาํเป็นในการได้รับความช่วยเหลือ 
 ไม่ช้าก็เร็ว คริสเตียนทกุคนจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เราจําเป็นต้องมีสถานที่และบุคคลพิเศษที่จะหนัไปหาได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ บ่อยครัง้ คําพยานในคริสตจกัรช่วยเหลือเราได้ 

ไมใ่ช่เพียงแตผู่้ เทศนาเสมอไปที่จะช่วยเรา แม้ว่าสว่นใหญ่แล้ว การช่วยเหลือสว่นใหญ่จะมาจากผู้ ที่พระเจ้าทรงตัง้ไว้ปกครองก็ตาม แม้ว่าผู้ รับใช้อาจจะไม่มีทกัษะเรื่องมนษุยสมัพนัธ์ในทกุด้าน แต่ก็

สามารถตอบสนองความจําเป็นของเราได้ อยา่งน้อยที่สดุ เขาจะรู้จกัผู้ ที่สามารถตอบสนองความจําเป็นเหลา่นีไ้ด้ 

 หากผู้ รับใช้คนหนึง่เป็นศิษยาภิบาลมาเป็นเวลานาน เขาอาจจะมีทกัษะมากกวา่ที่คนอื่นคิด การที่ศิษยาภิบาลพยายามช่วยเหลือคนอื่นทําให้เขามีความรู้กว้างขวางในเรื่องมนษุยสมัพนัธ์ 

 ในฐานะศิษยาภิบาลคนหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้สกึประหลาดใจเสมอในสติปัญญาที่ดเูหมือนจะอยู่ที่ริมฝีปากของข้าพเจ้า บ่อยครัง้ เมื่อคนๆ หนึ่งเดินออกจากห้องทํางานของข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าจะ

พดูกบัตวัเองว่า “สติปัญญานัน้มาจากไหนกนั เราไม่เคยเจอปัญหานัน้มาก่อน” แต่จะมีคําตอบ และไม่นานข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า เมื่อจําเป็น พระเจ้าจะทรงประทานสติปัญญาพิเศษให้ข้าพเจ้าเพื่อ

ตอบสนองความจําเป็น ความจําเป็นเหล่านัน้อาจเป็นทางฝ่ายวิญญาณ การเงิน ชีวิตแต่งงาน เกี่ยวข้องกบังานหรือสงัคม เมื่อมีความจําเป็น เราไม่ควรจะลงัเลที่จะปรึกษากบัศิษยาภิบาลของเรา 

เพราะนัน่คือเหตผุลที่มีศิษยาภิบาลอยู ่

ความจาํเป็นในการให้ความช่วยเหลือ 
คริสเตียนทกุคนจําเป็นต้องช่วยเหลือคนอื่น การช่วยเหลือผู้ อื่นเป็นสิ่งจําเป็นที่สดุอย่างหนึ่งในด้านมนษุยสมัพนัธ์ บคุคลที่ให้ความสนใจทัง้หมดของตนกบัตวัเองจะพบว่าตวัเองหดลงอย่าง

น่าสมเพชในทางฝ่ายวิญญาณ คํากลา่วตอ่ไปนีเ้น้นในเรื่องความจริงนี ้

• “คนที่หอ่ตวัอยูใ่นตวัเองจะกลายเป็นหอ่ที่เลก็มาก” 

• “ผู้ ที่นําแสงอาทิตย์มาสูช่ีวิตของผู้ อื่นมีแสงอาทิตย์ของตนเอง” (เดวิด จอห์นสนั) 

• “คนสําคญัในแผน่ดินสวรรค์คือ ผู้ ที่ได้ปลดลอ็คหวัใจของตนเพื่อความจําเป็นของผู้ อื่นบนโลก” (วิลเลียม วอร์ด) 

• “ผู้ นําสามารถปรับปรุงประสทิธิภาพของผู้ตามของตนได้ดีที่สดุด้วยการปรับปรุงตนเอง” 

• ”ผู้ ที่ทําให้ตวัเองดีขึน้ทําให้ทกุคนที่เขาพบปะดีขึน้ด้วย” 

ถ้าความสนใจของเราอยูร่อบตวัของเราเทา่นัน้ ไมน่านเราจะถกูความสนใจนัน้เผาผลาญไป เราควรจะยื่นออกไปหาคนอื่น ให้ความช่วยเหลือเขา อธิษฐานเผื่อเขา และพดูคยุกบัเขาเกี่ยวกบั

พระเยซูและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําเพื่อเรา เมื่อเราขบัรถนําคนไปโบสถ์และให้เงินเขาเล็กน้อยถ้าเขามีปัญหาเรื่องการเงิน การกระทําที่มีนํา้ใจและให้การช่วยเหลือของเราจะทําให้เรารู้สกึดีเป็

พิเศษ 
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บทที่แปด 
ทาํไมพระเจ้าทรงเลือกภาษาต่างๆ 

(ดดัแปลงจากแผน่พบั) 
 

 เขาเป็นผู้ปกครองในคริสตจกัรหรูหราแหง่หนึง่ แต่เขาไม่เชื่อในหลกัคําสอนเพ็นเทคอสต์ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ถึงกระนัน้ เขาเคยได้ยินเกี่ยวกบัการบพัติศ์

มาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิจากสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดของเขา คืนหนึ่ง ในตอนท้ายของการประชุมเรื่องข่าวประเสริฐในคริสตจกัรที่เชื่อความจริงแห่งหนึ่ง เขาไปด้านหน้าเ์ พื่ออธิษฐาน และได้

ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิอย่างท่วมท้น เขาได้พดูภาษาต่างๆ อย่างคล่องแคลว่ และท่วมท้นไปด้วยพระวิญญาณจนหลายชัว่โมงผ่านไปเขาก็ไม่สามารถพดูภาษาองักฤษ ์ (อนัเป็นภาษา

ของเขาเอง) ได้ ประสบการณ์นีไ้ปตามพระคมัภีร์อยา่งแน่นอน เพราะมีหมายสําคญัในการพดูภาษาตา่งๆ และยงัมีความปีติยินดีและสนัติสขุในพระวิญญาณบริสทุธิเกิดขึน้ด้วย์  

 คนหลายล้านคนมีประสบการณ์ในการได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณแบบเดียวกนันี ้ทกุที่ที่มีการประกาศเกี่ยวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ก็จะมีคําถามเกิดขึน้ว่า ์ “ทําไม

พระเจ้าทรงเลือกภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัทางร่างกายในการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ์” คําถามนีอ้าจจะมีหลายคําตอบ และข้าพเจ้าไม่อ้างว่ารู้คําตอบทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บาง

คําตอบก็เหน็ได้ชดั และควรจะคิดพิจารณาให้ดี ประการแรก เราต้องรู้จกัความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก่อน 

ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
 พระเจ้าไม่ต้องชีแ้จงกบัเราเกี่ยวกบัสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกที่จะทํา อิสยาห์ถามว่า “ผู้ ใดได้ให้กําหนดแก่พระวิญญาณของพระเจ้า หรือเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ ให้คําแนะนําแก่พระองค์ 

พระองค์ทรงปรึกษาผู้ใดเพื่อพระองค์จะทรงรู้แจ้ง และผู้ใดสอนทางแหง่ความยตุิธรมให้พระองค์ และสอนความรู้แก่พระองค์ และสําแดงให้พระองค์เหน็ทางแหง่ความเข้าใจ” (อิสยาห์ 40:13-14) 

 เราไมม่ีใบอนญุาตที่จะสงสยัวิถีทางของพระองค์หรือคดัค้านการกระทําของพระองค์ได้ วตัถปุระสงค์ของพระองค์นัน้สงูสดุ พระสญัญาของพระองค์นัน้แน่นอน การกระทําของพระองค์นัน้มี

เหตผุลและสมควร 

 หลงัจากอ่านข้อความจากพระคมัภีร์ต่อไปนีแ้ล้ว ทกุคนที่มีใจหิวกระหายและเปิดออกจะเข้าใจว่า การพดูภาษาต่างๆ และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิมีความเกี่ยวข้องกนัอย่าง์

แน่นอน 

 

 “แตพ่ระองค์จะตรัสกบัชนชาตินี ้โดยตา่งภาษา และด้วยปากของคนตา่งด้าว” (อิสยาห์ 28:11) 

 “มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคญัเหลา่นีจ้ะบงัเกิดขึน้ที่นัน้ คือเขาจะขบัผีออกโดยนามของเรา เขาจะพดูภาษาแปลกๆ” (มาระโก 16:17) 

 “เขาเหลา่นัน้ก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ จงึตัง้ต้นพดูภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พดู์ ” (กิจการ 2:4) 

 “เพราะเขาได้ยินคนเหลา่นัน้พดูภาษาตา่งๆ และยกยอ่งสรรเสริญพระเจ้า” (กิจการ 10:46) 
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 “ขณะที่อปอลโลยงัอยู่ในเมืองโครินธ์ เปาโลได้ไปตามที่ดอน แล้วมายงัเมืองเอเฟซสั ท่านพบสาวกบางคนที่นัน่ จึงถามเขาว่า ‘เมื่อท่านทัง้หลายเชื่อนัน้ ท่านได้รับพระวิญญาณบริสทุธิหรือ์

เปลา่’ เขาตอบว่า ‘เปลา่ เรื่องพระวิญญาณบริสทุธินัน้เราก็ยงัไม่เคยได้ยินเลย์ ’ เปาโลจึงถามเขาว่า ‘ถ้าอย่างนัน้ท่านได้รับบพัติศมาอนัใดเลา่’ เขาตอบว่า ‘บพัติศมาของยอห์น’ เปาโลจึงว่า ‘ยอห์นให้

รับบพัติศมาสําแดงถงึการกลบัใจใหม ่แล้วบอกคนทัง้ปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสดจ็มาภายหลงัคือพระเยซ’ู เมื่อเขาได้ยินอยา่งนัน้ เขาจงึรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้า เมื่อเปาโลได้วางมือ

บนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสทุธิก็เสดจ็ลงมาบนเขา เขาจงึพดูภาษาแปลกๆ และได้ทํานายด้วย คนเหลา่นัน้มีประมาณสบิสองคน์ ” (กิจการ 19:1-7) 

 “เหตวุา่ทา่นไมไ่ด้รับนํา้ใจทาสซึง่ทําให้ตกในความกลวัอีก แตท่า่นได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบตุรของพระเจ้า ให้เราทัง้หลายร้องเรียกพระเจ้าวา่ ‘อบับา’ คือพระบิดา” (โรม 8:15) 

 “และเพราะทา่นเป็นบตุรของพระเจ้าแล้ว พระองค์จงึทรงใช้พระวิญญาณแหง่พระบตุรของพระองค์ เข้ามาในใจของเรา ร้องวา่ ‘อาบา’ หรือพระบิดา” (กาลาเทีย 4:6) 

 

 ทําไมพระเจ้าจงึเลือกโลหิตเป็นเกณฑ์สําคญัในการไถ่บาป ทําไมพระเจ้าจงึเลือกนํา้เป็นปัจจยัในการบพัติศมา ทําไมพระเจ้าจงึเลือกทองเป็นโลหะหุ้มหีบพนัธสญัญา ทําไมพระเจ้าจงึเลือกหิ

เป็นวตัถดุิบเพื่อบนัทกึธรรมบญัญัติของโมเสสเอาไว้ ทําไมพระเจ้าจึงเลือกเยรูซาเลม็เป็นสถานที่ตัง้พระวิหารของพระองค์ ทําไมพระเจ้าจึงเลือกผงคลีดินมาปัน้เป็นมนษุย์ มีวตัถปุระสงค์และเหตผุล

ของพระเจ้าเบือ้งหลงัตวัเลือกแตล่ะตวั เราอาจจะไมเ่ข้าใจทัง้หมด แตเ่ราไมม่ีวนัที่จะปฏิเสธหรือไมย่อมรับสทิธิที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทําสิง่ที่พร์ ะองค์พอพระทยัหรือในการเลือกสิ่งที่พระองค์ทรง

ปรารถนาได้ 

หมายสาํคัญภายนอก 
 เหตผุลสําคญัประการที่สองว่าทําไมพระเจ้าทรงเลือกภาษาต่างๆ เป็นหลกัฐานในการที่บคุคลได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ก็เพราะเป็นหมายสําคญัที่เกิดขึน้ภายนอก มีหลกัฐานมากมายที่์

แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการของพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของบคุคล สําหรับบางคน อาจใช้เวลาก่อนที่หลกัฐานต่างๆ จะปรากฏออกมา เช่น ผลที่กลา่วถึงไว้ในกาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ายผล

ของพระวิญญาณนัน้ คือความรัก ความปลาบปลืม้ใจ สนัติสขุ ความอดกลัน้ใจ ความปรานี ความดี ความสตัย์ซื่อ ความสภุาพออ่นน้อม การรู้จกับงัคบัตน เรื่องอยา่งนีไ้มม่ีธรรมบญัญตัิห้ามไว้เลย” 

 ลกัษณะเหลา่นีเ้กิดขึน้หลงัจากการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและเป็นผลจากการบพัติศมานัน้ อคัรทตูเปโตรและอีกหกคนที่เดินทางไปกบัเขายงัเมืองซีซารียาทราบว่าชาวต่างชาติ์

ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ไมใ่์ ช่เพราะความอดกลัน้ใจ ความปรานี ความสภุาพออ่นน้อม หรือการรู้จกับงัคบัตน แตเ่พราะเขาได้ยินพวกเขาเหลา่นัน้พดูภาษาตา่งๆ และสรรเสริญพระเจ้า ข้อความนัน้

ชีเ้ฉพาะไปที่การพดูภาษาตา่งๆ วา่เป็นหมายสําคญัที่ทําให้ทราบ “เพราะเขาได้ยินคนเหลา่นัน้พดูภาษาตา่งๆ และยกยอ่งสรรเสริญพระเจ้า” (กิจการ 10:46) 

 การพดูภาษาตา่งๆ เป็นหมายสําคญัที่เกิดขึน้ภายนอก ที่สามารถสงัเกตเหน็และได้ยินได้ในทนัที สว่นสนัติสขุ ความปลาบปลืม้ใจ ความชอบธรรม และผลของพระวิญญาณเป็นการกระทําที่

เกิดขึน้ภายใน เป็นผลระยะยาวของการประกอบไปด้วยพระวิญญาณ 

หมายสาํคัญที่เหมือนกัน 
 เหตผุลที่สามว่าทําไมพระเจ้าทรงเลือกภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัคือ ความเสมอเหมือนกนั หลายคนที่คดัค้านคํากล่าวนีจ้ะอ้าง 1โครินธ์ 12:30 เป็นพืน้ฐานในการโต้เถียง “ทกุคนพดู

ภาษาแปลกๆ หรือ” อยา่งไรก็ตาม ข้อพระคมัภีร์นี ้กลา่วถงึการดําเนินการของของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ในชีวิตของคริสตจกัร เช่น การกลา่วในที่สาธารณะต่อที่ประชมุเพื่อการแปล (ด ู1โค
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รินธ์ 12:10; 14:27-28) แม้วา่ทัง้การพดูภาษาตา่งๆ ซึง่เป็นหมายสําคญัของการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ และการพดูภาษาแปลกๆ ซึง่เป็นของประทานเพื่อทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้มีความสําคญั

เหมือนกนั แตม่ีความแตกตา่งในงานรับใช้และกิจกรรม 
____________________ 

“ทุกคนพดภาษาแปลกๆ หรือู ”  (1โครินธ์ 12:30) 
____________________ 

 เรื่องความเชื่อก็เป็นจริงเช่นนี ้ในการได้รับความรอด ทกุคนต้องมีความเชื่ออยู่ระดบัหนึ่ง (ดยูอห์น 3:16; โรม 10:9; เอเฟซสั 2:8) นอกจากนี ้ยงัมีของประทานให้มีความเชื่อเพื่อความจําเป็น

พิเศษ ซึง่ไมใ่ช่ทกุคนจะได้รับอยา่งเรื่อยไป (ด ู1โครินธ์ 12:4-11) ความเชื่อที่จําเป็นต้องมีเพื่อให้ได้รับความรอดและของประทานให้มีความเชื่อนัน้มีความสําคญัเหมือนกนั แต่แตกต่างกนัในงานรับใช้

และกิจกรรม 

 ในการแสดงความแตกต่างระหว่างการพดูภาษาต่างๆ ที่เป็นหมายสําคญัในการรับพระวิญญาณบริสทุธิ และของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ เพื่อการนมสัการร่วมกนันัน้ เราสามารถ์

เปรียบเทียบเหตกุารณ์ต่างๆ ในกิจการกบัคําสัง่ใน 1โครินธ์ การพดูภาษาต่างๆ ในกิจการจะไม่อยู่ในระเบียบหากว่าถือว่าเป็นของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ตามที่ระบไุว้ใน 1โครินธ์ 12:10 

สว่นใน 1โครินธ์ 14:27-28 เปาโลได้ให้คําแนะนําเพื่อการใช้ของประทานนี ้“ถ้าผู้ ใดจะพดูภาษาแปลกๆ จงให้พดูเพียงสองคนหรืออย่างมากที่สดุก็สามคน และให้พดูทีละคน และให้อีกคนหนึ่งแปล 

แตถ่้าไมม่ีผู้ใดแปลได้ ก็ให้คนเหลา่นัน้อยูเ่งียบๆ ในที่ประชมุ และให้พดูกบัตวัเอง และทลูตอ่พระเจ้า” 

 ผู้ ที่ดําเนินการในของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ต้องพดูทีละคนและอย่างมากเพียงสามข้อความเท่านัน้ แต่ในวนัเพ็นเทคอสต์ 120 คนพดูภาษาต่างๆ ในเวลาเดียวกนั ที่บ้านของโคร

เนลอิสั มีหลายคนพดูภาษาตา่งๆ ในเวลาเดียวกนั จากนัน้ เมื่อเปาโลพบกบัชาวเอเฟซสั สิบสองคนพดูภาษาต่างๆ ในเวลาเดียวกนั หากจะถือว่าการพดูภาษาต่างๆ เช่นนีเ้ป็นของประทานในการพดู

ภาษาแปลกๆ แล้ว เหตกุารณ์ทัง้สามก็คงละเมิดข้อกําหนดที่ต้องมีการแปล แตเ่หตกุารณ์เหลา่นีเ้ป็นการพดูภาษาตา่งๆ อนัเป็นหมายสําคญัในการรับพระวิญญาณบริสทุธิ ซึง่ไมม่ีข้อกําหนดให้แปล์  
____________________ 

“ในทาํนองเดียวกัน พระวญิญาณกท็รงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกาํลังด้วย”  (โรม 8:26) 
____________________ 

 จากการเปรียบเทียบนี ้และจากการศกึษากิจการและ 1โครินธ์ เราสามารถระบคุวามแตกต่างระหว่างการดําเนินการในการพดูภาษาอื่นๆ ได้ง่าย โดยแบ่งออกเป็นสามประการ ได้แก่ (1) 

หมายสําคญัในการรับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (2) การดําเนินการของของประทานพร้อมด้วยการแปลเพื่อคริสตจกัร และ (3) การพดูภาษาอื่นๆ เพื่อการอทุิศตนและการอธิษฐานสว่นตวั 

 ดงัตวัอย่างในการใช้แบบที่สาม หากไม่มีการแปลในการประชมุของคริสตจกัร ผู้ ที่พดูภาษาอื่นๆ ยงัคงสามารถพดูกบัตวัเองและทลูต่อพระเจ้าได้ โรม 8:26 อ้างถึงการใช้แบบที่สามว่า “ใน

ทํานองเดียวกนั พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราออ่นกําลงัด้วย เพราะเราไมรู่้วา่เราควรจะอธิษฐานขอสิง่ใดอยา่งไร แตพ่ระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราครํ่าครวญอธิษฐานไมเ่ป็นคํา” 

 ในเรื่องการบงัเกิดจากพระวิญญาณ พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 3:8 ว่า “ลมใคร่จะพดัไปข้างไหนก็พดัไปข้างนัน้ และท่านได้ยินเสียงลมนัน้ แต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่

บงัเกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอยา่งนัน้ทกุคน” 
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 พระเยซตูรัสเกี่ยวกบัความเสมอเหมือนกนัในประสบการณ์การรับพระวิญญาณ เราควรสงัเกตว่า พระเยซูให้ความสําคญักบัคําว่า “เสียง” เราได้ยินเสียงลมพดั และเสียงนีเ้ป็นหลกัฐานว่ามี

ลมอยู ่การเหน็หรือรู้สกึนัน้ไมใ่ช่สิง่สําคญัที่สดุ แม้วา่อาจจะมีการเหน็หรือรู้สกึอยูด่้วย แตก่ารได้ยินเสียงเป็นสิง่สําคญัที่สดุ 

 บางคนอาจสรุปวา่พระเยซทูรงหมายถึงประสบการณ์ในวนัเพ็นเทคอสต์เท่านัน้ เมื่อผู้ เชื่อได้ยินเสียงเหมือนพายกุล้า อย่างไรก็ตาม ลมพายกุล้านีไ้ม่ได้เกิดขึน้ในกิจการ 10:46 หรือ 19:6 แต่

มีการพดูภาษาตา่งๆ ดงันัน้ เราต้องสรุปวา่ หมายสําคญัของพระวิญญาณในวนัเพน็เทคอสต์คือ การพดูภาษาตา่งๆ 

 ที่ซีซารียา ทกุคนที่ได้ยินพระวจนะได้รับพระวิญญาณ 

 

 “เมื่อเปโตรยงักล่าวคําเหล่านัน้อย่ พระวิญญาณบริสุทธิก็เสด็จลงมาสถิตกบัคนทัง้ปวงที่ฟังพระวจนะนัน้ ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุหนตั ซึ่งเชื่อถือู ์ ในพระเยซเจ้า คือที่มาด้วยกนักบัเปโตรก็ู

ประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าไดท้รงประทานพระวิญญาณบริสทุธิ ใหล้งมาบนคนต่างชาติดว้ย เพราะเขาไดย้ินคนเหล่านัน้พดภาษาต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงยอ้นถามว่า ์ ู ‘ใคร

อาจจะหา้มคนเหล่านีท้ีไ่ดร้บัพระวิญญาณบริสทุธิเหมือ์ นเรา โดยมิใหเ้ขารบับพัติศมาดว้ยนํ้าได’้ เปโตรจึงสัง่ใหเ้ขารับบพัติศมาในพระนามของพระเยซคริสต์ และเขาทัง้หลายไดข้อใหเ้ปโตรยบัยัง้อยู่ ู

กบัเขาอีกสองสามวนั” (กิจการ 10:44-48) 

 

 เราควรสงัเกตวา่ ทกุคนที่ได้ยินพระวจนะได้พดูภาษาตา่งๆ ด้วย “คนเหลา่นัน้” ในข้อ 46 คือ “คนทัง้ปวง” ในข้อ 44 

 และทัง้สบิสองคนที่กลา่วถงึในกิจการ 19:6 ก็มีประสบการณ์ที่เหมือนกนั 

 

 “เมือ่เปาโลไดว้างมือบนเขาแลว้ พระวิญญาณบริสทุธิก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพดภาษาแปลกๆ และไดท้ํานายดว้ย์ ู ” 

 

 ถ้าสิบคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธิด้วยการพดูเป็นภาษาต่างๆ และสอง์ คนไม่ได้พดูเป็นภาษาต่างๆ เปาโลจะยอมรับประสบการณ์ของเขาหรือ ไม่อย่างแน่นอน พวกเขาได้แสดงหลกัฐาน

แบบเดียวกนั 

การควบคุมอย่างเตม็ที่ 
 การพดูภาษาต่างๆ แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีการควบคมุผู้ ที่เชื่ออย่างเต็มที่ บางที เหตผุลนีอ้าจเป็นเหตผุลที่เด่นชดัที่สดุอย่างหนึ่งว่าทําไมพระเจ้าทรงเลือกการพดูภาษาต่างๆ ให้เป็น

หมายสําคญัในการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ยากอบได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัลิน้ มากกวา่ผู้ เขียนคนอื่นๆ ในพระคมัภีร์ใหม ่การสอนของเขาเกี่ยวกบัธรรมชาติของลิน้นัน้คอ่นข้างชดัเจน์  

 

 “เพราะเราทกุคนทําผิดพลาดไปหลายๆ อย่าง ถา้ผใ้ดมิไดท้ําผิดทางวาจา ผน้ัน้ก็เป็นคนดีรอบคอบแลว้ และสามารถบงัคบัทัง้ตวัไวไ้ดด้ว้ย ถา้เราเอาบงัเหียนใส่ปากม้าเพือ่ใหม้นัเชือ่ฟังเรา ู ู

เราก็บงัคบัมนัให้ไปไหนๆ ไดท้ัง้ตวั จงดเรือดว้ยเช่นกนั ถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่ และถกลมแรงพดัแล่นไป เรือก็ยงัหนัู ู ไปมาดว้ยหางเสือเล็กๆ ตามใจนายท้ายที่จะให้ไปทางไหน ลิ้นก็เช่นเดียวกนั เป็น
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อวยัวะเล็กๆ และอวดอา้งเรื่องใหญ่ๆ จงดเถิด ไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ใหไ้หม้ไดห้นอู  และลิ้นนัน้ก็เป็นไฟ ลิ้นเป็นโลกทีไ่ร้ธรรมในบรรดาอวยัวะของเรา เป็นเหตใุหท้ัง้กายมลทินไปทําใหว้ฏัฏะแห่ง

ชีวิตเผาไหม้ และมนัเองก็ติดไฟโดยนรก เพราะสตัว์เดียรัจฉานทกุชนิด ทัง้นก สตัว์เลือ้ยคลาน และสตัว์ในทะเลก็เลีย้งใหเ้ชือ่งได ้และมนษุย์ก็ไดเ้ลีย้งใหเ้ชือ่งแลว้ แต่ลิ้นนัน้ไม่มีมนษุย์คนใดสามารถ

ทําใหเ้ชือ่งได ้ลิ้นเป็นสิ่งชัว่ ทีอ่ย่ไม่สขุและเต็มไปดว้ยพิษร้ายถึงตายู  เราทัง้หลายสรรเสริญองค์พระผเ้ป็นเจ้าและพระบิดาดว้ยลิ้นนัน้ และดว้ยลิ้นนัน้ เราก็แช่งด่ามนษุย์ ผซ้ึ่งพระเจ้าทรงสร้างไวต้ามู ู

พระฉายาของพระองค์ คําสรรเสริญและคําแช่งด่าก็ออกมาจากปากอนัเดียวกนั ดก่อนพีน่อ้งของข้าพเจ้า ไม่ควรใหเ้ป็นเช่นนัน้ บ่อนํ้าพจุะมีนํ้าจืดู และนํ้ากร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกนัไดห้รือ พีน่

ทัง้หลายตน้มะเดือ่จะออกผลเป็นมะกอกเทศไดห้รือ หรือเถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดือ่ไดห้รือ บ่อนํ้าพเุค็มก็ทําใหเ้กิดนํ้าจืดอีกไม่ไดเ้ลย ในพวกท่าน ผใ้ดเป็นคนฉลาดและมีปัญญา ก็ใหผ้น้ ัน้แสดงกู ู

ประพฤติของตนดว้ยพฤติกรรมอนัดี มีใจอ่อนสภุาพประกอบดว้ยปัญญา” (ยากอบ 3:2-13) 

 

 ประการแรก ลิน้สามารถทําให้ร่างกายทัง้หมดเป็นมลทินได้ ถ้าลิน้สามารถทําเช่นนัน้ได้แล้ว น่าเชื่อถือหรือไมท่ี่จะอ้างว่าลิน้ก็สามารถชําระร่างกายทัง้หมดให้สะอาดได้เช่นกนั ประการที่สอง 

แม้ว่าลิน้เป็นอวยัวะที่เล็ก แต่มนษุย์ไม่เคยทําให้ลิน้เชื่องได้ ลิน้เป็นอวยัวะที่ควบคมุได้ยากที่สดุในร่างกาย หากเป็นเช่นนัน้จริงแล้ว จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องทําให้ลิน้เชื่องก่อนที่จะร่างกายทัง้หมดจะ

อทุิศตนต่อพระเจ้าได้ ยากอบอธิบายความสําคญัของลิน้โดยเปรียบเทียบว่าเหมือนบงัเหียนในปากของม้า ที่ทําให้ผู้ ขี่สามารถควบคมุม้าทัง้ตวัได้ เช่นเดียวกนั หางเสือเรือของเรือขนาดใหญ่ทําให้

นายท้ายควบคมุเรือได้อยา่งเตม็ที่ ความหมายก็คือ ใครก็ตามที่ควบคมุลิน้ของบคุคลหนึง่ได้ ก็สามารถควบคมุเขาได้ 

 ลิน้มีความสําคญัยิ่งเมื่อเราเข้าใจในสิ่งเหลา่นี ้เราไม่สามารถจดัการกบัมนัด้วยตวัเราเองได้ แต่พระเจ้าทรงทําได้ ในมทัธิว 12:29 พระเยซูตรัสว่าก่อนที่ใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกําลงั

มาก แล้วปล้นเอาทรัพย์ของเขาไปได้นัน้ เขาจะต้องมดัคนที่มีกําลงัเสียก่อน คนทีม่ีกําลงัในบ้านของเราคือลิ้นของเรา เราสามารถทําให้อวยัวะทกุสว่นในร่างกายเชื่องได้ ยกเว้นลิน้ เมื่อพระเจ้าทรงทํา

ให้ลิน้ของเราเชื่อง เราก็อยูใ่ต้การควบคมุของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ เราอยู่ในพระหตัถ์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ มีพระเยซูคริสต์ทรงปราบเราไว้ และควบคมุด้วยพลงัแห่งวิญญาณจากเบือ้ง์

บน เราไมเ่พียงแตไ่ด้รับเข้าสูร่่างกายของพระองค์เทา่นัน้ แตย่งัได้รับอํานาจเพื่อการรับใช้พระองค์อีกด้วย 

การแสดงออกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา 
 ลิน้เป็นการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของวิญญาณมนษุย์ เราเป็นสิง่ที่สร้างขึน้ซึง่มีวิญญาณ เรามีอารมณ์ความรู้สกึ และเพราะเรามีอารมณ์ความรู้สกึ เราจึงต้องแสดงอารมณ์ของเราออกมา 

ความสามารถและอํานาจในการประสานความคิดและลิน้เป็นคําพดูที่มีเหตผุลเป็นความสามารถที่สงูสดุอยา่งหนึง่ของเรา โดยยกเราขึน้เหนือสตัว์ตา่งๆ ในทุง่นา ทําให้เราสงูกว่าสิ่งอื่นๆ ที่พระเจ้าทรง

สร้าง เป็นลกัษณะที่โดดเด่นมากที่สดุของเรา ลิน้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกของวิญญาณ ความรู้สกึทัง้หมดของเรา เช่น ความรัก ความเกลียด ความโกรธ ความเศร้าโศก ความยินดี ความสขุ 

ความโลง่ใจ และความสงบ จะสื่อออกมาผา่นทางลิน้ ซึง่เป็นทางเข้าสูห่วัใจ ความรู้สกึ วิญญาณและทศันคติของเรา 

 เมื่อพิจารณาความเป็นจริงเหลา่นีแ้ล้ว ไม่ยากที่จะเห็นว่าทําไมพระเจ้าจึงใช้การพดูภาษาต่างๆ เพื่อแสดงประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และน่าอศัจรรย์ที่สดุ ซึง่มนษุย์ที่ต้องตายสามารถรับได้ ใน

การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ พระวิญญาณของพระองค์และของเรากลายเป็นหนึ่งเดียว พระองค์ทรงใช้ลิน้และเสียงของเราเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งนัน้ เป็นความอศัจรรย์ของการอศัจรรย์ที่มนษุย์

ไมไ่ด้เลือก แตพ่ระเจ้าผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แหง่จกัรวาลเป็นผู้ทรงเลือก 



 

 44 

 ทําไมเราจะต้องต่อสู้กบัพระองค์เลา่ ขอให้เราเชื่อพระวจนะของพระองค์ ยอมรับสิ่งที่พระองค์ตรัสและรับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ในลกูา ์ 11:13 พระเยซูทรงรับรองกบัเราว่า 

พระเจ้าประสงค์ให้เราทกุคนมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี ้

 

 “เพราะฉะนัน้ถา้ท่านทัง้หลายเองผเ้ป็นคนบาปยงัร้จกัใหข้องดีแก่บตุรของตน ยิ่งกว่านัน้สกัเท่าใด พระบิดาผท้รงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่ผท้ีข่อต่อพระองค์ู ู ู ู์ ” 
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บทสรุป 
 

 ชาวเพน็เทคอสต์ไมไ่ด้คิดค้นการพดูภาษาตา่งๆ ขึน้ พระเจ้าทรงสร้างขึน้ 

 ชาวเพน็เทคอสต์ไมไ่ด้ใสก่ารพดูภาษาตา่งๆ ไว้ในพระคมัภีร์ พระเจ้าทรงใสไ่ว้ 

 ชาวเพน็เทคอสต์ไมไ่ด้เริ่มเชื่อมโยงการพดูภาษาตา่งๆ เข้ากบัการรับพระวิญญาณบริสทุธิก่อน พระเจ้าทรงเชื่อมโยงไว้์  

 ชาวเพน็เทคอสต์ไมไ่ด้สญัญาวา่พระวิญญาณบริสทุธิจะมาเหมือนลมพดั โดยที่เราไมรู่้วา่ลมนัน้มาจากที่ไหนและจะไปที่ไหน แตส่ามารถได้ยินเสียงได้ พระเจ้าทรงสญัญาไว้์  

 ชาวเพน็เทคอสต์กลุม่แรกในวนัเพน็เทคอสต์ไมไ่ด้ขอให้มีการพดูภาษาตา่งๆ พระเจ้าทรงทําให้เกิดขึน้ 

 อคัรทตูเปโตรทําผิดหรือไมใ่นวนัเพน็เทคอสต์เมื่อเขาตอบคําถามตอ่วิญญาณสามพนัคนที่ร้องเรียก ด้วยข้อความกิจการ 2:38 ไมผ่ิดอยา่งแน่นอน 

 โครเนลิอัสและครอบครัวของเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสทุธิและภาษาต่างๆ แต่เมื่อพระวิญญาณบริสทุธิเสด็จมายงัพวกเขา เขาได้พูดภาษาต่าง์ ์ ๆ พวกเขาไม่ได้ทําให้

เหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้ พระเจ้าทรงให้เกิดขึน้ 

 เมื่อเปาโลพบเหลา่สาวกชาวเอเฟซสัและถามว่า “เมื่อท่านทัง้หลายเชื่อนัน้ ท่านได้รับพระวิญญาณบริสทุธิหรือเปลา่์ ” พวกเขาตอบว่า “เปลา่ เรื่องพระวิญญาณบริสทุธินัน้เราก็ยงัไม่เคยได้์

ยินเลย” เขาจงึสัง่สอน และวางมือบนพวกเขา พวกเขาได้รับพระวิญญาณและพดูภาษาตา่งๆ เปาโลให้พระวิญญาณบริสทุธิแก่พวกเขาใช่หรือไม ่ไมใ่ช่ พระเจ้าทรงประทานให้์  

 ใครจะอยูใ่นทางฝ่ายวิญญาณมากจนมีอํานาจที่จะกลา่ววา่พระเจ้าไมท่รงประสงค์ให้เรารับประสบการณ์นัน้ในวนันี ้พระเจ้าเคยตรัสเช่นนัน้หรือ ไมใ่ช่ พระองค์ไมไ่ด้ตรัสเช่นนัน้ 

 ทา่นได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้วหรือยงั์  

 พระเจ้าทรงวางแผนนัน้ให้กบัทา่น 
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เกี่ยวกับผ้แต่งู  
 

 เฟรด คนิซี่ และวีรา ภรรยาของเขา มีสว่นร่วมในงานของพระเจ้าอย่างเต็มที่หลงัจากมาหาพระองค์ได้ไม่นาน โดยทํางานประกาศข่าวประเสริฐอยู่เกือบสิบปี และจากนัน้ เป็นศิษยาภิบาล

ของคริสตจกัรเล็กๆ ในเมืองโทลีโด รัฐโอไฮโอ ทกุวนันี ้มีผู้ ร่วมประชมุนมสัการพระเจ้าที่คริสตจกัร First Apostolic Church (เฟิร์สต อพอสตอลิก เชิร์ช) เป็นจํานวนมาก ทัง้คู่เคยดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมการของ United Pentecostal Church International (สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ) เธอเป็นประธานของ Ladies Auxiliary Division (แผนกสตรีสนบัสนนุ) และเขาเป็น

สมาชิกคณะกรรมการของ Foreign Missions (มิชชัน่ต่างประเทศ) นบัตัง้แต่เกษียณจากการเป็นศิษยาภิบาลของ First Apostolic Church เมืองโทลีโด รัฐโอไฮโอ ในปี 1983 เฟรด คินซี ได้อทุิศตวั

ให้กบังานเขียน ก่อนหน้านี ้สํานกัพิมพ์ Word Aflame Press (เวิร์ด อเฟรม เพรส) ได้พิมพ์หนงัสือไปสามเลม่ อนัได้แก่ Strength through Struggle (ความแข็งแกร่งจากการต่อสู้) Salvation in the 

Book of Acts (ความรอดในหนงัสือกิจการ) และ John: The Gospel that Had to Be written (ยอห์น: พระกิตติคณุทีต่อ้งเขียนขึ้น) หลงัจากดําเนินชีวิตคริสเตียนมาได้หกสิบปีและเห็นคนมากมาย

ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เขามีความปรารถนาที่จะเขียนหนงัสือใหม่เลม่นี ้์  หนงัสือค่มือในการรับพระวิญญาณบริสทุธิ ู ์ (Handbook on Receiving the Holy Ghost) เพื่อช่วยเหลือใจที่หิวกระหาย

ให้พบจดุสงูสดุอนัน่าอศัจรรย์ในประสบการณ์คริสเตียน นัน่คือ การได้รับของประทานแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ์ 
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ผู้ประกาศข่าวประเสริฐและศิษยาภิบาลที่มีประสบการณ์ผู้หนึง่อธิบายเกี่ยวกบัวิธีที่จะได้รับประสบการณ์ที่สําคญักบัพระเจ้า ที่รู้จกักนัในนาม ของประทานในการรับพระ

วิญญาณบริสทุธิ์  เขาใช้พระคมัภีร์เป็นหลกัฐานในการอธิบายคําศพัท์อยา่งชดัเจนเกี่ยวกบั การกลบัใจใหม ่การเชื่อ และสรรเสริญจนกวา่  พระสญัญาจะเสดจ็มา 

 

พระวิญญาณของพระเจ้านัน้น่าเกรงขาม 

หากทา่นไมเ่คยรู้จกัหรือได้ล้อมรอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ทา่นจะมีประสบการณ์อนัน่าเหลือเชื่อเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เป็นเรื่องยาก์ เกือบจะเป็นไปไม่ได้

เลยที่จะอธิบายเรื่องนี ้สง่าราศีห้อมล้อมทา่น หุ้มหอ่ทา่นและเมื่อประสบการณ์นีส้ิน้สดุลงเทา่นัน้ที่ทา่นจะตระหนกัในทนัใดวา่ ท่านได้ท่วมท้นไปด้วยบางอย่างจากอีกโลก

หนึง่ นัน่คือ สง่าราศีของพระเจ้า พระวิญญาณที่งดงามของพระองค์ เมื่อพระวิญญาณของพระองค์ล้อมรอบท่าน ท่านอาจไม่รู้ว่าคืออะไรกนัแน่ แต่ท่านจะรู้ในเวลาที่มนั

เกิดขึน้ หนงัสือเลม่นีเ้กิดจากความอตุสาหะเพื่อช่วยให้ทา่นได้รับพระวิญญาณที่อศัจรรย์นัน้ 

หนังสือค่มือู
ใ น ก า ร รั บ 
พระวิญญาณ
บ ริ สุ ท ธิ์ 


