
บทที่ 4 
การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ ์

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้ ทานสามารถที่จะ 

- ใหคําจาํกัดความคาํวา บัพติศมา ได 
- จําแนกขออางอิงฝายวิญญาณ 3 ประการ ซึ่งเราสามารถบอกไดวา มีอะไรเกิดขึ้นบาง 
เมื่อผูคนไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
- อธิบายถึงวิธทีี่จะไดรับการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
- จําแนกเครื่องหมายทางกายภาพภายนอกของการรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ได  
- อธิบายหลักฐานที่แทจริงของการบพัติศมาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์ได 
- บอกถึงแนวทางในการรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
- รับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได 
- ทํารายชื่อขอโตแยง 4 ประการสําคัญ ซึง่บางครั้งมีบุคคลยกขึ้นมาอางถงึการรับบัพติศ
มาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์ 

ขอพระคัมภรีสําคัญ 
"แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิเ์ดช เมื่อพระวญิญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือ

ทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรงุเยรูซาเล็ม ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรียและ
จนถงึที่สุดปลายแผนดนิโลก" 

กิจการ 1:8 
คํานํา 

พระคัมภีรกลาวถงึ การบพัติศมาที่แตกตางกนั 4 ประเภท 
1.  การบัพติศมาเขาสวนในการมีประสบการณการทนทุกขโดยพระเยซู 
2.  การบัพติศมาดวยน้าํ  ซึง่กระทาํโดยยอหนผูใหบัพติศมา 
3.  การบัพติศมาในน้ําของคริสเตียน 
4.  การบัพติศมาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์ 
บทนี้เกี่ยวของกับการบพัติศมาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์  (การบัพติศมาอื่นๆ อีก 3 

ประเภทนี้มีอธบิายไวในหลกัสูตรของสถาบนัฮารเวสไทมสากล ในหวัขอวิชา  "รากฐานแหงความ
เชื่อ") 

คําจํากัดความ 



คําวา "บัพติศมา" แปลวา ทวม มิด  ฝง จุมลงไปโดยสิน้เชิง หรือ จม แช ดําลงไปในน้ําหรือ
ในบางสิ่งบางอยาง 
พระสัญญาเรือ่งการบพัติศมา 

ภายหลงัการฟนคนืพระชนมและการเสดจ็ข้ึนสูสวรรคสถานตามลาํดับ พระเยซูประทานคําสัง่สอน
สําคัญแกสาวกของพระองค 
"และดูเถิด เราจะสงซึง่พระบดิาของเราทรงสัญญานัน้มาเหนือทานทัง้หลาย แตทานทัง้หลาย 
จงคอยอยูในกรุงกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชทีม่าจากเบื้องบน"  

ลูกา 24:49 
พระสัญญาซึง่พระเยซทูรงอางถงึ คือ พระวิญญาณบริสุทธิ ์
"เราจะทูลขอพระบิดาและพระองคจะประทานผูชวยอกีผูหนึ่งใหแกทาน เพื่อจะไดอยูกับ 
ทานตลอดไปคือพระวิญญาณแหงความจริง ซึ่งโลกรับไวไมได เพราะแลไมเห็น และไมรูจัก
พระองค ทานทั้งหลายรูจักพระองค เพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทาน และจะประทับอยูในทาน 
เราจะไมละทิ้งทานทัง้หลายไวใหเปลาเปลีย่ว เราจะมาหาทาน" 

ยอหน 14:16-18 
นี้มิใชพระสัญญาใหม ของประทานของพระวิญญาณบรสุิทธิ์ไดมีการประทานพระสญัญานี้ไวแลว
ต้ังแตสมัยพระคัมภีรเดิม 
"เปลา แตพระองคจะตรัสกับชาตินี้โดยตางภาษา และดวยปากของคนตางดาว 
คือแกบรรดาผูที่พระองคตรัสวา "นี่คือการหยุดพัก จงใหการหยุดพักแกคนเหน็ดเหนื่อย และนี้คือ
การพกัผอน"" 

อิสยาห 28:11-12 
"เราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษยทัง้ปวง…" 

โยเอล 2:28-29 
หลักฐานแหงพระวิญญาณบริสทุธิ ์
ตามทีท่านไดเรียนในบทกอนหนานี้แลววา พระวิญญาณบริสุทธิ์มีวัตถุประสงคหลายประการใน
ชีวิตของผูเชือ่ 
หนึง่ในบรรดาวัตถุประสงคสําคัญๆ ของพระวิญญาณบรสุิทธิ์ อยางไรก็ตามประการ สําคัญ นัน้ก็
คือ เพื่อทีจ่ะทาํใหคริสเตียนมีคําพยานที่เต็มไปดวยฤทธิ์เดชในเรื่องขาวประเสริฐ 
"แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิเ์ดช เมื่อพระวญิญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา เหนือทาน 
และทานทัง้หลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยเูดีย แควน สะมาเรีย และจนถงึ
ที่สุดปลายแผนดินโลก" 

กิจการ 1:8 



เครื่องหมายแสดงหลักฐานที่แทจริงของการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสามารถ
เห็นไดชัดอยางทนัททีนัใดคือ ในชีวิตของอัครสาวกเปโตร 

กอนวนัเพนเตคศเตเขาปฏิเสธอยางเต็มไปดวยความกลัววาเขาไมรูจกัพระเยซู หลังจาก
การบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิข์องเขาแลว เปโตรไดยืนขึ้นและกลาวคาํพยานที่เต็มไปดวย
ฤทธิ์เดชเปนพยานถึงขาวประเสริฐของพระองค ซึง่เปนผลใหมีคนกลบัใจไดรับความรอดถึง 3,000 
คนนัน่คือฤทธิเ์ดชของพระวญิญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรยุคแรกซึ่งเปนผลใหขาวประเสริฐของ 
พระเจาแผกระจายไปทั่วโลก 
การบัพติศมาในพระวิญญาณบรสิุทธิ ์

มีขอความเจ็ดแหงในพระคัมภีรใหม ซึ่งคาํวา "บัพติศมา" ถูกใชในความหมายเกีย่วพันกับ 
พระวิญญาณบริสุทธิ ์
"เราจะใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยน้าํ แสดงวากลบัใจใหมก็จริง แตพระองคผู จะมาภายหลงั
เราทรงมีอิทธฤิทธิย์ิ่งกวาเราอีก ซึง่เราไมคูควรแมจะถอดฉลองพระบาทของ พระองค พระองคจะ
ทรงใหเจาทั้งหลายรับบัพตศิมาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์และดวยไฟ" 

มัทธวิ 3:11 
"เราใหเจาทั้งหลายรับบัพตศิมาดวยน้ํา แตพระองคนัน้จะใหเจาทัง้หลายรับบัพติศมา ดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์" 

มาระโก 1:8 
"ยอหนจงึตอบเขาทัง้หลาย "เราใหเจารับบัพติศมาดวยน้าํ แตจะมพีระองคหนึ่ง เสด็จมา ทรงมี
อิทธิฤทธิ์ยิง่กวาเราอีก ซึ่งเราไมคูควรแมจะแกสายฉลองพระบาทของพระองค พระองคจะทรงให
เจาทัง้หลายรบับัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดวยไฟ"" 

ลูกา 3:16 
"ขาพเจาเองไมรูจักพระองค แตพระองคทรงใชใหขาพเจาใหบัพติศมาดวยน้าํ ไดตรัส กับขาพเจา
วา "เมื่อเจาเหน็พระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยูบนผูใด ผูนั้นแหละเปนผูให      บัพติศมาดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์"" 

ยอหน 1:33 
พระเยซูไดกลาวถงึการบัพตศิมาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์วา 
"เพราะวายอหนใหรับบัพติศมาดวยน้าํแตไมชาไมนานทานจะรับบัพติศมาดวยพระ วญิญาณ 
บริสุทธิ์"                              กิจการ 1:5 
เมื่อเปโตรพูดถึงเหตุการณซึง่เกิดขึ้นในบานของโครเนลอัิส ทานไดยกพระดํารัสของ พระเยซูคริสต 
"แลวขาพเจาไดระลึกถึงพระวาจาขององคพระผูเปนเจา ซึ่งพระองคตรัสไววา "ยอหน ไดใหรับบัพ
ติศมาดวยน้ํา แตทานจะรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์""    กิจการ 1:16 



เปาโลก็เชนกนั ใชคําวา "บัพติศมา" ในดานที่เกีย่วพันกับพระวิญญาณบริสุทธิ ์
"เพราะวาถงึเราจะเปนพวกยวิ หรือพวกกรกี เปนทาสหรอืมิใชทาสก็ตาม เราทั้งหลาย ไดรับบัพติศ
มาดวยพระวญิญาณองคเดียว เขาเปนกายเดียวกนัและพระวิญญาณองคเดียวนัน้ ก็ซาบซานอยู" 

1 โครินธ 12:13 
การใชวลวีา "ใหแชอ่ิมอยูภายใน" พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือ ความหมายเดียวกนักับ ที่ถกูใชใน
การอธิบายการบัพติศมาในน้ําของคริสเตยีนนั่นเอง ในทั้งสองกรณีนี ้การรับบัพติศมา ก็คือ การ
ยืนยนัจากภายนอกของสิง่ที่เปนประสบการณฝายวิญญาณภายใน 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกสงลงมาในระหวางเวลาที่พวกยิวมีการประกอบพิธีซึ่งเรียกวา เทศกาลเพน
เทคอศเต ดวยเหตุผลนี้เองการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงถูกเรียกบอยครั้ง ทีเดียววา  
"ประสบการณแหงเทศกาลเพนเทคอสต" และสมัยซึ่งพระเจาประทานพระวิญญาณของ พระองค
ลงมาก็ถูกเรียกวา "วันเพนเทคอสต" 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาจากสวรรคและเทลงมาทวมทน (บัพติศมา) ลงบนตัวผูเชื่อ 
ทั้งหลายซึ่งกําลังประชุมกับอยูในหองชั้นบนของบานหลังหนึ่งในเยรูซาเล็ม พวกเขากําลังรอคอย 
หรือ "กําลังร้ังรออยู" สําหรับการเสด็จมาของพระองค เพราะวาพระเยซูทรงบัญชาใหเขาทําเชนนั้น 
เปโตรกลาววา ประสบการณนี้คือ การเติมใหเต็มดวยพระสัญญาแหงพระเจา "ในยุคสุดทาย เรา
จะเทวิญญาณของเราลงมาบนมนุษยทั้งปวง" พระสัญญานี้ถูกกลาวไวโดยโยเอลผูเผยพระวจนะ 
 
"ตอมาภายหลังจะเปนอยางนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษยทั้งปวงบุตรชาย 
บุตรหญิงของเจาทั้งหลายจะเผยพระวจนะ คนชราของเจาจะฝน และคนหนุมของ เจาจะเห็นนิมิต 
ในกาลครั้งนัน้เราจะเทพระวญิญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใชชายหญิง" 

โยเอล 2:28-29 
คนหนุมสาวและคนแก ทั้งชายและหญิง ตางก็ไดรับการเทลงมาของพระวิญญาณบรสุิทธิ์ เหนือ
พวกเขาทัง้สิน้ พวกเขาจะเผยพระวจนะ ฝนถงึและเหน็นมิิต พระวิญญาณของพระเจาจะทําให 
พวกเขามีฤทธิเ์ดชทั้งแกคนใชชายและหญงิ 
ในวนัทีพ่ระวญิญาณบริสุทธิ์ถูกสงลงมา เปโตรกลาววา 
 
"จงกลบัใจเสียใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตส้ินทกุคน เพื่อพระเจาจะทรงยก
ความผิดบาปของทานเสีย แลวทานจะไดรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ดวยวาพระสญัญานัน้ตกแกทานทั้งหลายกับลูกหลานของทานดวย และแกคนทัง้หลายที่อยูไกล 
คือทุกคนที่องคพระผูเปนเจาของเราทรงเรยีกมาเฝาพระองค" 

กิจการ 2:38-39 



ถอยคําของเปโตรสําแดงถึงพระสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์วาเปน 
พระสัญญาแหงประชาชาติ "มีมายังเจา" (ประชากรยิว) 
พระสัญญาแหงครอบครัว "ลูกของพระองค" 
พระสัญญาสากล  "แกคนทั้งปวงซึ่งอยูไกลโพน" 
เครื่องหมายทางกายภาพ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไมอาจมองเหน็ไดดวยตาธรรมชาต ิพระเยซูทรงเปรียบเทียบพระ
วิญญาณเปนดุจลม 

"ลมใครจะพัดไปขางไหนก็พดัแตทานไมรูวาลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจาก 
พระวิญญาณก็เปนอยางนัน้ทุกคน" 

ยอหน 3:8 
ถึงแมวา ลมเปนสิ่งซึง่ไมเหน็ได แตผลกระทบของมนัทาํใหเราสามารถเหน็และไดยนิได 

เมื่อลมพัดฝุนก็ลอยข้ึนจากพื้นตนไมทัง้ปวงกโ็นมตัวไปในทิศทางเดียวกันใบไมสงเสียงกราวกรอบ
แกลบดวยลมพัด คลื่นในทะเลก็สงเสยีงคลายคําราม หมูเมฆลอยเคลือ่นตัวไปในทองฟา ส่ิง
เหลานั้นคือ ปรากฏการณอันเปนกายภาพของลม 

ดังนัน้ก็เชนเดยีวกับพระวิญญาณบริสุทธิแ์มวาเรามองไมเหน็พระองค แตผลกระทบซึ่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทําก็สามารถสะทอนใหเห็นและไดยินไดมีปรากฏสามแหงในพระคัมภีร
ใหม ซึง่เราไดรับการบอกเลาถึงสิง่ที่เกิดขึน้ เมื่อประชาชนไดรับบัพติศมาในพระวญิญาณบริสุทธิ์ 
1. วันเพนเทคอสต 

กิจการ 2:2-4  คือบันทกึถงึสิง่ซึ่งเกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต 
"ในทันใดนัน้กม็ีเสียงมาจากฟา เหมือนเสยีงพายกุลาสัน่กองทัว่ตึกทีเ่ขานั่งอยูนัน้  
มีเปลวไฟสัญฐานเหมือนลิน้ปรากฏแกเขา กระจายอยูบนเขาสิน้ทกุคนเขาเหลานัน้ก็ประกอบดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตัง้ตนพูดภาษาอืน่ ตามที่พระวญิญาณทรงโปรดใหพูด" 

กิจการ 2:2-4 
2. บานของโครเนลิอัส 

กิจการ 10:44-46 คือบันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเปโตรไดเทศนาขาวประเสริฐของพระเจาแก
ชายที่ชื่อวา โครเนลิอัสและครอบครัวของเขา 

"เมื่อเปโตรยงักลาวคาํเหลานั้นอยูพระวิญญาณบริสุทธิก์็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟง
พระวจนะนั้นฝายพวกที่ไดเขาสุหนัตซึง่เชือ่ถือในพระเยซูเจาคือที่มาดวยกับเปโตรกป็ระหลาดใจ
เพราะวาพระเจาไดทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหลงมาบนคนตางชาติดวยเพราะวาเขาได
ยินคนเหลานัน้พูดภาษาตางๆ และยกยองสรรเสริญพระเจา" 

กิจการ 10:44-46 
 



3. การกลบัใจในเอเฟซสั 
กิจการ 19:6 อธิบายถึงสิง่ซึง่เกิดขึ้นแกคนกลุมแรกซึ่งกลบัใจในเอเฟซสั 

"เมื่อเปาโลไดวางมือบนเขาแลว พระวิญญาณบริสุทธิก์็เสด็จลงมาบนเขาเขาถึงพดูภาษาแปลกๆ 
 และไดทํานายดวย"  

กิจการ 19:6 
เครื่องหมายที่มีอยางเดียวกัน 

เมื่อเราเปรียบเทียบขอความเหลานี้ ก็พบวามีเครื่องหมายทางกายภาพอันหนึง่ซึง่มอียูทั้ง
สามแหงเหมือนกนัหมด คนเหลานี้ผูไดรับการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาจะพูดภาษา
แปลกๆหมายสําคัญอื่นๆเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไดมีกลาวถึงไวแตไมมีขอใด
เลยเปนเหตุการณหรือเครื่องหมายที่มีครบทั้งสามโอกาสในวนัเพนเทคสเตมีเสียงดงัเหมือนลม
พายและมีไฟสัญฐานเหมือนเปลวลิน้ปรากฏอยูใหมองเห็นได ส่ิงเหลานี้มิไดมีบันทึกไวใน
เหตุการณอ่ืนอีกสองครั้งทีเ่อเฟซัสกลุมทีก่ลับใจใหมมคีนเผยพระวจนะสิ่งนี้กม็ิไดเอยถึงวามเีกิดขึ้น
ในวนัเพนเทคศเตหรือในบานของโครเนลอัิสหมายสําคญัภายนอกอยางหนึง่ซึ่งพวกอัครทูต
สังเกตเห็นในประสบการณของโครเนลิอัสและคนในครัวเรือนของเขาก็คือเขาเหลานั้นพูดภาษา
แปลกๆ หมายสําคัญทางภายภาพอนันี้จงึเปนเครื่องพิสูจนใหอัครสาวกเห็นวา ครอบครัวนี้ไดรับ
การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แลวภาษาแปลกๆ (ภาษาทีพู่ดดวยลิ้น)หมายสาํคัญเรื่อง 
"ภาษาแปลกๆ" อาจจะเปนภาษาซึง่มนุษยรูจักกันดีแลวนี่คือส่ิงที่เกิดขึน้ในวันเพนเทคศเต 

 
"คนทัง้ปวงจงึประหลาดและอัศจรรยใจพดูวา"ดูแนะคนทั้งหลายทีพู่ดกันนั้นเปนชาวกาลิลี

ทุกคนไมใชหรือเหตุไฉนเราทกุคนไดยินเขาพูดภาษาของบานเกิดเมืองนอนของเรา" 
กิจการ 2:7-8 

ภาษาแปลกๆ อาจจะเปนภาษาหนึง่ซึ่งไมมมีนุษยรูจัก นี่กเ็รียกวา ภาษาที่ไมมีใครรู 
"เพราะวาผูหนึง่ผูใดที่พูดภาษาแปลกๆไดไมไดพูดกับมนษุยแตทูลตอพระเจา เพราะวาไม

มีมนุษยคนใดเขาใจได แตเขาพูดเปนความล้ําลึกฝายพระวิญญาณ" 
1 โครินธ 14:2 

วัตถุประสงคของภาษาแปลกๆ 
หมายสําคัญของภาษาแปลกๆซึ่งไดรับจากการบพัติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มี

วัตถุประสงคหมายประการในชีวิตของผูเชือ่เปดดูที่  1 โครินธ 14 ในพระคัมภีรของคุณเหลานี้คือ
วัตถุประสงคบางประการของภาษาแปลกๆ 

-  อธิษฐานตอพระเจา ขอ 2 



-  ทําใหตนเองเจริญฝายเดียว  :  ทาํใหเจริญ หมายถงึ เสริมสรางตัวทานเองและเพิม่พูน
ความรูฝายวญิญาณของตนเอง  ขอ 4 
-  เมื่อมีการแปล ก็สามารถทําใหคริสตจักรเจริญขึ้น ขอ 12-13 
-  การชวยขอแทนของพระวญิญาณ ขอ 14 (ดู โรม 8:26-27) 
-  เปนนิมิตแกคนที่ไมเชื่อ ขอ 22 
-  ทําใหเปนจริงตามคําพยากรณในพระคมัภีรเดิม ขอ 21 (ดูอิสยาห 28:11-12) 
-  โมทนาพระคุณพระเจา ขอ 15,17 

ขอโตแยง 
มีบางคนคัดคานการพูดภาษาแปลกๆ ตอไปนี้คือขออางบางประการทีเ่ขายกมาเปนขอ

คัดคานคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณบรสุิทธิ์แลวขอคัดคานทีธ่รรมดาที่สุดก็คือวา คริสเตียนทกุ
คนไดรับพระวญิญาณบริสุทธิ์เมื่อเขากลับใจ เขาไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะตองขวนขวายตอไป
เพื่อหาประสบการณในการที่จะรับบัพติศมาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์อีกแตขอใหพิจารณาถึง
ตัวอยางของประชาชนในพระคัมภีรใหมผูซึ่งเปนผูเชื่อแทพวกอัครสาวกไดกลับใจจากบาปและเชือ่
วาพระเยซูคือ พระเมสสิยาห พวกเขาไดพากันเปนพยานโดยสวนตวัและยอมรับความจริงเรื่องการ
ส้ินพระชนม การถูกฝง และการฟนขึ้นมาจากความตาย พระเยซูส่ังสาวกของพระองค 
"และดูเถิดเราจะสงซึง่พระบดิาของเราทรงสัญญานัน้มาเหนือทานทัง้หลาย แตทานทัง้หลาย 
จงคอยอยูใ นกรุงกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน"       ลูกา 24:49 
พระองคกลาวอีกวา 
"เพราะวายอหนใหรับบัพติศมาดวยแตไมชาไมนานทานจะรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์" 

                              กิจการ 1:5 
ประสบการณแหงพระสัญญาในการไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏชัดใน

วันเพนเทคอสต 
"เขาเหลานี้ก็ประกอบดวยพระวิญญาณบรสุิทธิ์จงึตั้งตนพูดภาษาอืน่ๆ ตามที่พระวญิญาณ 
ทรงโปรดใหพดู" 

                            กจิการ 2:4 
ถึงแมวาพวกอคัรสาวกเปนคริสเตียนแลวพวกเขาก็ยงัไมไดรับ จนกระทัง่ถึงวนัแหง

เทศกาลเพนเทคศเตตางหาก ทีพ่วกเขาไดรับการเติมใหเต็มดวย (บัพติศมาใน) พระวญิญาณ
บริสุทธิ์ประชาชนชาวสะมาเรียไดยินการเทศนาขาวประเสริฐ พวกเขาก็เชื่อและพากนัรับบัพติศมา 
ในน้าํ แตพวกเขายังไมไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ ์
 
 



"เมื่อพวกอัครทูตซึ่งอยูในกรงุเยรูซาเล็ม ไดยินวาชาวสะมาเรียไดรับพระวจนะของพระเจา 
แลว จึงใหเปโตรกับยอหนไปหาเขา คร้ันเปโตรกับยอหนไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา เพื่อใหเขาไดรับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ดวยวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ยงัไมไดเสด็จลงมาสถิตกับผูใดเปนแตไดรับบัพ
ติศมาในพระนามแหงพระเยซูเจาเทานัน้      เปโตรกับยอหนจึงวางมอืบนเขา แลวเขาทั้งหลายก็
ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์" 

                      กิจการ 8:14-17 
ประชาชนชาวสะมาเรียไดรับความรอดจากการรับใชของฟลิป แตพวกเขาไดรับพระ

วิญญาณบริสุทธิ์จากการรับใชของเปโตรกบัยอหน การไดรับพระวิญญาณบริสุทธิก์็คือ 
ประสบการณคนละอยางซึง่แยกตางหากจากการไดรับความรอดกิจการ 19:1-6 อธิบายวาเปาโล
ไปเมืองเอเฟซสัอยางไรและพบประชาชนซึ่งบรรยายวาอยูในฐานะ     "สาวก"   คําถามแรกที่เปาโล
ถามก็คือ "พวกทานไดรับพระวิญญาณบรสุิทธิ์แลวหรือยัง ต้ังแตวันทีท่านเชื่อ"ถาประชาชนไดรับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาไดรับความรอด  ่ันก็คงเปนความโงของเปาโลทีถ่ามคาํถามเชนนี ้แต
ความจริงมีวา เขาถามคําถามนั้นก็ยิง่ทาํใหเปนที่กระจางชัดวา เมื่อประชาชนพวกนัน้มาเปนผูเชื่อ
นั้น เขาเชื่อโดยปราศจากการไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ ์

แมวาถาบุคคลไดรับการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบรสุิทธิ์ ในเวลาขณะเดียวกนันัน้เอง 
เขายอมกลับใจดวย นั่นคือส่ิงซึ่งยังคงเปนประสบการณแยกตางหากจากการไดรับความรอด 
ดังทีท่านไดเรียนมาในบทกอนๆ แลว การงานของพระวญิญาณบริสุทธิ์สามารถสังเกตเหน็ได จาก
แรกเริ่มการทรงสรางโลก พระคัมภีรเดิมก็กลาวถงึการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิท์ี่มีตอ 
ผูนําฝายวิญญาณของอิสราเอลพระวิญญาณบริสุทธิก์ระทาํกิจในชวีิตของคนบาปดวยเพื่อที่จะนํา
เขามาหาพระคริสตแตการงานของพระวญิญาณบริสุทธิ์เหลานีน้ับวาแตกตางจากการไดรับบัพติศ
มาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์ พระเยซทูรงทําใหกระจางเมื่อพระองคตรัสวา 

"คือพระวิญญาณแหงความจริง ซึ่งโลกรับไวไมได เพราะแลไมเห็น…  และไมรูจักพระองค 
ทานทัง้หลายรูจักพระองคเพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทาน(อยางปจจุบันนี้) แ ละจะประทับอยู
ในทาน (ในอนาคต)" 

ยอหน 14:17 
พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกบัพวกสาวกในสมัยนั้นแตยงัไมสถิตอยูภายในตัวพวกเขา พวก

เขาไดรับการเติมใหเต็มลน (บัพติศมา) ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ในวันเพนเทคศเตนั่นเอง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์อยูกับคนบาปเพื่อทีจ่ะพาเขาใหมาถึงพระเยซูคริสตแ ตส่ิงนี้มใิชส่ิงเดียว 
กันกับ การที่สถิตอยูภายใน ตัวเขาในยุคพระคัมภีรเดิม ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลง 
มาบนผูนาํฝายวิญญาณก็แตเพียงเทศกาลสําคัญๆ เทานั้น ในพระคัมภีรใหม ทธิเ์ดชจากพระ
วิญญาณนี้คือ 



สิ่งที่พระเจาประทานใหแกผูเชื่ออยางถาวรทีเดียว 
พระวิญญาณบริสุทธิ์อยูกับผูนําฝายวิญญาณของยุคพระคัมภีรเดิมแตพระองคมิไดอยูใน 

ตัวพวกเขา นีคื่อขอแตกตางระหวางการงานของพระวญิญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีรเดิมและพระ
คัมภีรใหม ทุกคนพูดภาษาแปลกๆ หรือ ขอคัดคานเรื่องภาษาแปลกๆ อีกประการหนึง่นัน้มาจาก
การเขาใจผิดเกี่ยวกับคําถามของอัครสาวกเปาโลใน 1 โครินธ 12:13 ซึ่งถามวา "ทกุคนพูดภาษา
แปลกๆ หรือ"คําตอบของคําถามขอนี้คือ "ไม"   มิใชทุกคนทีพู่ดภาษาแปลกๆแตเปาโลมิไดกําลังพดู
ในทีน่ี้ถงึเรื่องประสบการณในการบพัติศมาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์ แตเปนการอภิปรายเกี่ยวกับ
ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึง่อาจจะนําไปใชโดยผูเชื่อใน   คริสตจักร  

"ฝายทานทั้งหลายเปนกายของพระคริสตและตางกเ็ปนอวัยวะของพระกายนั้นทรงโปรด
ต้ังบางคนไวในคริสตจักรคือหนึง่อัครทูตสองผูเผยพระวจนะสามครบูาอาจารย แลวตอจากนั้นก็มี
ผูกระทําการอนัเปนอทิธฤิทธิ์ ผูรักษาโรค ผูอุปการะ ผูครอบครอง และผูรูภาษาแปลกๆ" 

                  1 โครินธ 12:27-28 
เปาโลกาํลังพดูถึงของประทานซึง่อาจถูกนาํไปใชโดยสมาชิกของคริสตจักร หนึ่งในของ

ประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหลานีก้็คือ "การใชล้ินในการพูดภาษาตางๆ นานา ที่ไมมีใครรู
เร่ือง"นัน่คือ ความสามารถอยางหนึ่งในการที่จะใหขอความหรือขาวสารพิเศษที่เฉพาะเจาะจงแก
คริสตจักร ผานฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แมวาทุกคนมีประสบการณเมื่อรับบัพติศมาดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนหมายสาํคัญดวยการพูดภาษาแปลกๆแตมิใชวาทุกคนไดรับของประทาน
พิเศษในการพดูภาษาแปลกๆ     (วิชานีม้ีอภิปรายตอในบทที ่9) 
ความกลัว 

ผูเชื่อบางคนไมยอมแสวงหาการบพัติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะวาพวกเขาเกรง
วาจะไดรับประสบการณซึ่งไมใชของพระเจาแตพระคัมภีรกลาววา 

"จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทานเพราะวาทุกคนที่ขอก็ได 
ทุกคนที่แสวงหากพ็บ ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหเขาในพวกทานมีใครบางที่จะเอากอนหนิใหบุตร 
เมื่อเขาขอขนมปง หรือใหงเูมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนัน้ถาทานทัง้หลายเองผูเปนคนบาปยังรูจักใหขอ
ดีแกบุตรของตน ยิง่กวานั้นสักเทาใดพระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรคจะประทานของดีแกผูที่
ขอตอพระองค" 

มัทธวิ 7:7-11 
ถาผูเชื่อทูลขอสิ่งหนึ่งสิง่ใดจากพระเจา ก็เชนเดียวกนักบัพอที่ดีซึง่เปนมนษุย พระเจาจะ

ไมยอมใหลูกของพระองคไดรับส่ิงซึ่งจะเปนอันตรายเด็ดขาด 
 
 



ประสบการณทางอารมณ 
ขอคัดคานเรื่องภาษาแปลกๆ อีกประการหนึง่คือ ส่ิงนัน้คือประสบการณทางอารมณ 

ผูเชื่อหลายคนซึ่งเปนผูไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงแตก็เนนเสียจนกลายเปน 
การผนวกเอาอารมณตนเองเขาไปย้าํใหมปีฏิกิริยาตอบสนองในประสบการณนัน้ดวย มนุษยเปน
สัตวโลกทีพ่ระเจาทรงสรางใหมีอารมณก็จริงแตการกลับใจมาหาพระเยซูคริสตมิใชการลบลาง
อารมณตามธรรมชาติของมนุษย มนุษยยงัคงมีประสบการณชื่นชมยินดีและเศราโศกตาม 
ปกติคําวา "ชืน่ชมยนิดี" ในพระคัมภีรใชสัมพันธใกลชิดกับเร่ืองพระวญิญาณบริสุทธิ์มาก ในกิจการ 
13:52เราอานพบวา"พวกสาวกถกูเติมจนเต็มลนดวยความชื่นชมยนิด ีและเต็มลนดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์" บางคนกม็ีกิริยาตอบสนองดวยอารมณรุนแรงมากตอความชืน่ชมยินดีซึง่มาสู
เขาดวยการบพัติศมาในพระวิญญาณบรสุิทธิ์ ที่เปนดังนี้ก็เพราะวา โดยธรรมชาติของเขาเหลานัน้
ออกจะเปนคนที่เจาอารมณอยูแลว เขาอาจรองตะโกน หัวเราะหรือมีประสบการณความรูสึกทาง
กายภาพของเขาดวย แตการแสดงอารมณตอบสนองมิใชเครื่องหมายของการบัพติศมาดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ หมายสาํคัญ ที่เปนเครื่องยนืยันคือ การพูดภาษาแปลกๆ หลกัฐานก็คือ ฤทธิ์
อํานาจ ไมจาํเปนตองแสดงอารมณรุนแรง เปนตนวา การหัวเราะ การตะโกน การเตนรํา ฯลฯ 
เพื่อที่จะรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การที่บุคคลแสดงปฎิกิริยาตอบสนองดวยอารมณ
ตอความชืน่ชมยินดีในประสบการณนี ้บอยครั้งทีเดียวที่เปนการเกี่ยวพนักับอารมณสวนตัวของ
บุคคลนั้นเองแตเราไมควรวิพากวิจารณคนเหลานั้นผูซึง่มคีวามชืน่ชมยนิดี มีการตอบสนองทาง
อารมณตอพระวิญญาณบรสุิทธิ์ พระคัมภีรบันทึกการตอบสนองทางอารมณของผูซึ่งมี
ประสบการณทางฤทธิ์เดชกบัพระเจาไววาประชาชนก็ตัวสั่น   หมอบราบลงกับพื้น   ตะโกน ราเริง
ยินดี  และเตนรําจําเพาะพระพักตรพระเจาเปนทีน่าสนใจที่จะสงัเกตการตอบสนองทางอารมณ
ของประชาชนในหลายๆครั้งที่มีการเชียรกฬีา พวกเขาจะโหรอง หวัเราะ กระโดดขึ้น กระโดดลง 
และแสดงความตื่นเตนออกมามากตลอดการแขงขันกฬีานัน้ยิง่กวานัน้สักเทาใดที่เราควรตื่นเตนใน
เร่ืองของประทาน เชน พระวญิญาณบริสุทธิ์ซึ่งทําใหเราประสบความสาํเร็จมากมายหลายประการ
ในเปาหมายในชีวิตของเรา สามารถนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีอยางใหญหลวง และเตรียมเราให
พรอมดวยฤทธิ์อํานาจเพื่อทีจ่ะประกาศขาวประเสริฐออกไปในโลก ผูเขียนสดุดี เชน ดาวิดก็เห็น
ดวย พระองคใหภาพแหงความชืน่ชมยินดี การสรรเสริญเสียงดัง การนมัสการพระเจาอยางเขาถงึ
อารมณ "มาเถิด ใหเราทัง้หลายรองเพลงถวายพระเจา ใหเราทัง้หลายรองเพลงถวายพระเจา ให
เรากระทาํเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแหงความรอดของพวกเราใหเราทั้งหลายเขามาอยูเฉพาะ
เบื้องพระพักตรดวยโมทนาใหเรากระทําเสยีงชืน่บานถวายพระองคดวยบทเพลงสรรเสริญ เพราะ
พระเยโฮวาหทรงเปนพระเจาใหญยิง่ และทรงเปนกษัตริยใหญยิง่เหนอืพระเจาทั้งหลาย" 

สดุดี 95:1-3 



"จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองคดวยพิณเขาคูและพิณใหญ 
จงสรรเสริญพระองคดวยรํามะนาและการเตนรํา จงสรรเสริญพระองคดวยเครื่องสายและป 
จงสรรเสริญพระองคดวยเสยีงฉิ่ง จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงฉาบ 
จงใหทุกสิง่ทีห่ายใจ สรรเสริญพระเจา จงสรรเสริญพระเจาเถิด" 

สดุดี 150:3-6 
ทานไมตองกลวัวาการบพัติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิจ์ะเปนสาเหตุใหคุณทําสิง่ซึง่ไม

ปกติ ไมเหมาะสม หรือสูญเสียการควบคมุตนเอง เปาโลกลาววา มีเวลาที่เราจะตอง "เงียบสงบ" 
และ "อยูในความสงบ" ซึง่เปนการคํานงึถงึ กาลเทศะของการพูดภาษาแปลกๆ (1 โครินธ 14) ทาน
คงไมกลาวขอความเหลานี้ ถาพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนเหตุใหประชาชนควบคุมตนเองไมไดพระ
คัมภีรกลาววา 
"วิญญาณของพวกผูเผยพระวจนะนัน้ ยอมอยูในบังคับของพวกผูเผยพระวจนะ" 

1 โครินธ 14:32 
นี้หมายความวา ของประทานใดๆของพระเจาขึ้นอยูกับหรืออยูภายใตการบังคับควบคุม

ของผูใชเสมอ พระเจาไมทําสิ่งใดที่ไมเหมาะสม เพราะวา "พระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แต
ทรงเปนพระเจาแหงสนัติสุข" 

1 โครินธ 14:33 
การรับพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
ตอไปนี้คือขอแนะนาํสําหรบัการรับบัพตศิมาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์ 
จงกลบัใจและจงรับบัพติศมา 

"จงกลบัใจใหมและรับบัพตศิมาในพระนามแหงพระเยซคูริสตส้ินทุกคนเพื่อพระเจาจะทรง
ยกความผิดบาปของทานเสยี แลวทานจะไดรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์" 

กิจการ 2:38 
จงเชื่อวามันเปนของทาน 

"ดวยวาพระสญัญานัน้ตกแกทานทั้งหลายกับลูกหลานของทานดวย และแกคนทัง้หลาย 
ที่อยูไกลคือทกุคนที่องคพระผูเปนเจาของเราทรงเรียกมาเฝาพระองค" 

กิจการ 2:39 
จงปรารถนาที่จะรับพระวญิญาณบรสิทุธิ ์

"ในวนัสุดทายของงานเทศกาลซึ่งเปนวนัใหญนัน้ พระเยซูทรงยืนและประกาศวา "ถาผูใด
กระหาย ผูนั้นจงมาหาเราและดื่มผูที่วางใจในเรา ตามทีม่ีคําเขียนไวแลววา "แมน้ําที่มีน้าํธาํรงชวีติ
จะไหลออกมาจากภายในผูนั้น"ส่ิงที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถงึพระวิญญาณ ซึ่งผูวางใจในพระองค

จะไดรับเหตุวายังไมไดประทานพระวิญญาณให เพราะพระเยซูยังมไิดประสบเกียรติกิจ"                    
ยอหน 7:37-39 



 
จงรับไวในฐานะเปนของประทาน 

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงประทานมาในโลกเรียบรอยแลวเปนของประทานแก
คริสตจักรในวนัเพนเทคศเต เพราะวาเปนของประทาน ทานไมตองทําอะไรเพื่อที่จะไดมา 
ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์"      กิจการ 2:38 
 

"ขาพเจาใครขอรูขอเดียวจากทานวา ทานไดรับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรม
บัญญัติหรือ หรือไดรับโดยการฟงดวยความเชื่อพระองคผูทรงประทานพระวิญญาณแกทาน และ
ทรงสําแดงอทิธิฤทธิ์ทามกลางพวกทาน ทรงกระทาํการเชนนัน้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ
หรือ หรือโดยการฟงดวยความเชื่อเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะไดมาถงึคนตางชาติทัง้หลายเพราะ
พระเยซูคริสต เพื่อเราจะไดรับพระวิญญาณตามพระสญัญาโดยความเชื่อ" 

กาลาเทีย 3:2,  5,  14 
จงเริ่มสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจาสําหรับของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ ์
 
ยอมจํานนตอพระเจา 

ยอมถวายสิน้ของทานตอพระเจาในการสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระองค ขณะที่ทาน 
สรรเสริญพระองคอยางมีเสยีงนั้น ทานอาจเริ่มดวยการปลอยใหมีการเปดปากครั้งแรกเปนประสบ 
การณของริมฝปากที่เปลงเสียงในลกัษ-ณะคลายคนตดิอางขณะทีท่านยอมจํานนถวายลิ้นของ
ทานตอพระวญิญาณบริสุทธิ์ พระองคจะตรัสผานทานเปนคําที่แปลกตอความเขาใจของทานนี่คือ
เครื่องหมายทางกายภาพซึง่ยืนยนัถงึการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
"แตพระองคจะตรัสกับชนชาตินี้โดยตางภาษา และดวยปากของคนตางดาว" 

อิสยาห 28:11 
"เขาเหลานั้นกป็ระกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงึตั้งตนพูดภาษาอืน่ๆ ตามที่พระ 

วิญญาณทรงโปรดใหพูด" 
กิจการ 2:4 

ขอรองใหผูเชื่อคนอื่นๆ อธิษฐานให 
อาจมีการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผานการวางมือ (กิจการ 8, 9, 19) หรือปราศจากการ

วางมือ (กิจการ 2, 4, 10)  จงศึกษาบทนี้ซึง่จะแสดงถงึวธิีที่พระวิญญาณเติมผูเชื่อใหเต็มลนได
อยางไร ซึง่สามารถชวยใหทานมีประสบการณดานการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได 



ความสาํคัญของประสบการณ การบพัติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสิ่งสาํคัญเพราะวาเปนสิง่
ซึ่งทาํใหทานมคีวามสามารถที่จะเปนพยานที่เต็มไปดวยฤทธิ์เดชจากพระเจาในการเสนอเรื่องราว
ของขาวประเสริฐนั้น 

"แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิเ์ดช เมื่อพระวญิญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือ
ทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรงุเยรูซาเล็ม ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และ
จนถงึที่สุดปลายแผนดนิโลก" 

กิจการ 1:8 
"ผูใดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนัน้จะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษจะมีคนเชื่อที่ไหน 

 หมายสาํคัญเหลานี้จะบงัเกดิขึ้นที่นัน่ คือเขาจะขับผีออกโดยพระนามของเรา เขาจะพูดภาษา
แปลกๆ" 

มาระโก 16:17-18 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ยงัใหของประทานฝายวิญญาณเปนพิเศษอกีหลายอยางและยงัชวย

พัฒนาใหเกิดผลองของประทานในชวีิตของทานดวย ของประทานทัง้หลายและผลของพระ
วิญญาณเหลานี้คือวิชาที่เหลืออยูในบทตางๆ ของการศกึษาหลักสูตรนี ้
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ __________________________     

บททดสอบตนเอง บทที่ 4 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํา 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________  
2. จงใหคําแนะนาํ 6 ประการ สําหรับการไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ ์
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
       
3. อะไร คือเครื่องหมายฝายการของการบัพตศิมาดวยพระวญิญาณบริสุทธิ์ 
 ______________________________________________________________ 
           
4. อะไร คือเหตุการณแทจริงของการบพัติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงใหขออางองิทาง
พระคัมภีรเพื่อสนับสนนุคําตอบของทานดวย 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
  
5. อะไรคือขอคัดคาน 4 ประการ ซึ่งคนบางคนมีตอหมายสาํคัญของการ "พูดภาษาแปลกๆ" 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
           
            



6. มีขอโตแยงขอใดมีเหตุผลบนรากฐานขอพระคัมภีรจนฟงขึ้นบาง 
 ______________________________________________________________ 
           
7. คําวา "บัพติศมา" หมายความวาอะไร? 
 ______________________________________________________________ 
           
8. จงบอกขออางอิงพระคัมภีร 3 ขอ ซึ่งบอกเราวามีอะไรเกดิขึ้นเมื่อคนไดรับบัพติศมาของ
พระวิญญาณบริสุทธิ ์
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
         
           
  

คําตอบบททดสอบ บทที่ 4 
 
1. "แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิเ์ดช เมื่อพระวญิญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือ
ทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรงุเยรูซาเล็มทัว่แควนยเูดีย แควนสะมาเรีย และ
จนถงึที่สุดปลายแผนดนิโลก" กิจการ 1:8 
2.     
 -  จงกลับใจและรับบัพติศมา 
 -  จงเชื่อวามันเปนของทาน 
 -  จงปรารถนาที่จะรับพระวญิญาณ 
 -  จงรับไวในฐานะของประทาน 
 -  จงยอมจํานนตอพระเจา 
 -  จงขอรองผูเชื่ออ่ืนใหอธษิฐานให 
3. การพูดในภาษาที่ผูพูดไมรูจัก      
4. ทําใหคริสเตียนมีคําพยานทีเ่ปนฤทธิ์เดชสาํหรับขาวประเสริฐ  กิจการ 1:8 
5.  
 -  คริสเตียนทกุคนไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขากลบัใจ 



 -  พระคัมภีรกลาววามิใชทุกคนพูดภาษาแปลกๆ 
 -  กลัว 
 -  เปนประสบการณทางอารมณ 
6. ไมมี     
7. จุม หรือ ดําจนมิดลงไปในบางสิง่โดยสิน้เชิง    
8.   
 -  กิจการ 2:2-4 
 -  กิจการ 10:44-46 
 -  กิจการ 19:6 
 

เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง 
 
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเอยถึง 85 คร้ัง ในพระคัมภีรเดิม ขณะที่คุณอาน กรุณาเขียน
วงกลมเมื่อมกีารเอยถงึแตละครั้ง การศึกษาวธิีนี้จะชวยใหคุณเขาใจงานรับใชของพระองคกอนถึง
สมัยของพระคัมภีรใหม 
 ถาคุณทาํเชนเดียวกนันี้สําหรับพระคัมภีรใหมตามคาํแนะนําในบทที ่2 แลวละก ็คุณก็จะ
ไดศึกษาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ครบถวนพรอมกับมเีครื่องหมายทีถู่กตองอยูใพระคัมภีรของคุณ
เอง 
 
2. ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสิ่งทีพ่ระเจาประทานใหในฐานะการทําใหพระ
สัญญาของพระองคไดรับการเติมใหสมบูรณตามที่ไดกลาวไวในสมัยของพระคัมภีรเดิม จงศึกษา
พระสัญญาเหลานี้ของพระวญิญาณบริสุทธิ์ 
 พระคัมภีรเดิม 
  อิสยาห 28:11-12 
  โยเอล 2:28-29 
  กาลาเทีย 3:14 
  ลูกา 24:49 
 
3. ทานเคยมีประสบการณในการรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิแ์ลวหรือยัง ถายัง จง
ปฏิบัติตามคําแนะนาํซึ่งใหไวในบทนี้เพื่อจะไดรับดวย 
 


