ก้าวแรกกับองค์ พระเยซูคริสต์ – บทที่ 5
ผู้ช่วยทีเ่ หนือธรรมชาติของท่ าน และการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
วัตถุประสงค์ :
ในฐานะคริ สเตี ยนท่านจาเป็ นต้องรู ้ ว่าพระเจ้าได้ทรงส่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์มาเป็ นผูช้ ่ วยที่
เหนือธรรมชาติเพื่อชีวติ ของท่าน หนทางที่เรารับความช่วยเหลือซึ่ งเหนื อธรรมชาติน้ ี คือโดยการรับบัพติศมา
ในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในบทเรี ยนนี้ เราจะได้เรี ยนรู ้ว่าการบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คืออะไร องค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะช่วยเราอย่างไร และวิธีที่ท่านจะสามารถรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ก. องค์ พระวิญญาณคือช่ วยของท่าน
1. ยอห์ น 14:16
2. ยอห์ น 14:26
3. ทางหลักทางหนึ่งทีอ่ งค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่ วยท่ านคือ โดยการบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และการอธิษฐานในภาษาแปลกๆ
3.1 กิจการ 1:4-5
3.1.1 ในข้อนี้พระเยซูกาลังตรัสถึงการบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์
3.1.2 หนทางที่เรารับความช่ วยเหลื อซึ่ งเหนื อธรรมชาติน้ ี คือ โดยการรับบัพติศมาใน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์
3.1.3 การบัพติศมาในพระวิญญานบริ สุทธิ์ นั้นสาคัญอย่างยิ่งจนพระเยซู ตรั สกับเหล่ า
สาวกของพระองค์วา่ “ จงรอคอย” ที่จะรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก่อนที่จะออกไป
3.2 กิจการ 2:4
3.2.1 เมื่อพวกเขาเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกเขาต่างก็เริ่ มพูดภาษาแปลกๆ กัน
ทุกคน
3.2.2 การพูดภาษาแปลกๆ เป็ นหลักฐานแรกที่ แสดงว่าคนนั้นได้รับบัพติ ศมาในพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว
3.2.3 ให้สังเกตว่า ข้อนี้กล่าวว่าทุกคนเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และทุกคนต่างก็เริ่ ม
พูดภาษาแปลกๆ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่ ทุกคนจะได้รับบัพติศมาในพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์

3.2.4 ขณะที่ เราดู ข ้อพระคัม ภี ร์ ต่ า งๆ กันต่ อ ไป เราจะเห็ น ถึ ง วิธี ที่ องค์พ ระวิญ ญาณ
บริ สุทธิ์ และการอธิ ษฐานภาษาแปลกๆ จะช่วยเรา
ข. เมื่ อ ท่ า นได้ รั บ บั พ ติศ มาในพระวิญ ญาณบริ สุ ทธิ์ องค์ พ ระวิญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ จ ะทรงช่ วยท่ า นใน
หนทางต่ างๆ ดังนี้
1. ช่ วยโดยการมอบฤทธิ์เดชให้ แก่ท่าน
1.2 กิจการ 1:8
1.2.1 เราได้รับฤทธิ์ เดชที่ จะเป็ นพยานถึ งองค์พระเยซู คริ สต์ และเพื่อดาเนิ นชี วิตคริ ส
เตียนที่ครบบริ บูรณ์
1.2.2 องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงมีหลายบทบาทในชี วิตของเรา เมื่อท่านเชื่ อในพระ
เยซคริ สต์ องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเสด็จมาประทับอยู่ภายในท่านและชาระ
ท่าจากความบาปทั้งสิ้ น และทรงนาพระลักษณะของพระเจ้าและธรรมชาติของ
พระองค์มาไว้ภายในท่าน เมื่อท่านได้รับบัพติ ศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเสด็จมาอยูเ่ หนือท่านและท่านก็ได้รับฤทธิ์ เดช
1.2.3 องค์พ ระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ และฤทธิ์ เดชของพระเจ้า จะช่ วยท่ า นให้อ ธิ ษ ฐานใน
หนทางที่เหนือธรรมชาติ
2. ช่ วยท่านอธิษฐาน
2.1 โรม 8:26
2.1.1 องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยอธิษฐานในภาษาแปลกๆ เมื่อเราไม่รู้วา่ ควรจะ
อธิ ษฐานอย่างไร หรื ออธิ ษฐานเพื่อสิ่ งใด
2.2 1 โครินธ์ 14:2
2.2.1 เมื่อเราอธิษฐานในภาษาแปลกๆ เรากาลังทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงเข้าใจ
2.2.2 ความล้ าลึก คือสิ่ งที่พระเจ้าและองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทราบแต่เราไม่รู้
2.3 1 โครินธ์ 14:14
2.3.1 การอธิ ษฐานภาษาแปลกๆ คือการที่วญ
ิ ญานของท่านอธิ ษฐานต่อพระเจ้าโดยความ
ช่วยเหลือขององค์พระวิญญานบริ สุทธิ์ เป็ นการอธิ ฐานในสิ่ งต่างๆ ที่ความคิดของ
เราไม่เข้าใจ
3. ช่ วยเสริมสร้ างท่าน

3.1 1 โครินธ์ 14:4
3.2 ยูดา 20
3.3 เมื่อเราอธิษฐานในภาษาแปลกๆ การอธิ ษฐานภาษาแปลกๆ จะช่วยเสริ มสร้างความเชื่ อของ
เรา
ค. เราจะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ อย่างไร?
1. โดยการทูลขอ
1.1. ลูกา 11:9-13
1.2 เราสามารถมัน่ ใจได้วา่ พระเจ้าจะไม่ทรงประทานสิ่ งที่ไม่ดีให้กบั เรา
1.3 เราได้รับโดยการทูลขอการบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์
2. โดยการวางมือ
2.1 กิจการ 19: 1-7
3. โดยการเปิ ดปากของท่านและพูด
3.1 กิจการ 2:1-4 “เขาเหล่านั้น” ตั้งต้นพูด ไม่ใช่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พดู หรื อบังคับให้พวก
เขาพูด
3.2 เริ่ มพูดภาษาแปลกๆ โดยความเชื่อ พูดถ้อยคาที่องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทานให้
3.3 การพูดภาษาแปลกๆ เป็ นหลักฐานของการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้
สังเกตว่าเขาเหล่านั้นต่างก็เปี่ ยมและทุกคนก็พดู
3.4 ให้สังเกตด้วยว่าพวกเขาเป็ นผูพ้ ดู ไม่ใช่องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ประทานถ้อยคาให้กบั พวกเขาที่จะพูด แต่เป็ นพวกเขาเองที่เริ่ มเปิ ดปากของพวก
เขาและพูด
3.5 เมื่อมีการวางมือให้ท่าน องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่านและจะทรง
ประทานถ้อยคาเป็ นภาษาแปลกๆ ให้ท่านพูด ท่านจะต้องเปิ ดปากของท่านและเริ่ มพูด
ถ้อยคาเหล่านั้นออกมาด้วยความเชื่อ
3.6 ความคิดของท่านจะไม่เข้าใจเพราะเป็ นภาษาแปลกๆ แต่พระเจ้าทรงเข้าใจ
สรุ ป:
ท่านสามารถรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ ข้าพเจ้าสามารถวางมือให้ท่านและท่านสามารถรับได้
ในเวลานี้ ถามเขาว่าเขาพร้ อมที่ จะรั บ หรื อไม่ อธิ บ ายกับพวกเขาว่า เมื่ อท่า นวางมื อให้พ วกเขา องค์พระ

วิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาอยูเ่ หนื อคุณ และจะมีบางสิ่ งภายในคุณที่คุณต้องการจะพูดออกมาแต่ไม่ใช่ภาษา
ของคุณ องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะประทานถ้อยคาให้กบั พวกเขา และพวกเขาจาเป็ นต้องเปิ ดปากและเริ่ ม
พูดออกมาด้วยความเชื่อ ให้เขาหยุดเริ่ มอธิ ษฐานในภาษาแปลกๆ อีกเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าสามารถพูด
ภาษาแปลกๆ เมื่อใดก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ หนุนใจให้พวกเขาพูดภาษาแปลกๆ ทุกวัน
การบ้านอ่าน: กิจการ 19:1-7, ยูดา 20

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 5: ผู้ช่วยทีเ่ หนือธรรมชาติของท่ าน และการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. ใครสามารถรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้บา้ ง? ผูเ้ ชื่อทุกคน
2. เหตุใดคริ สเตียนทุกคนจึงควรรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
เพราะนี่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าและเราได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างมากโดยทางพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์
3. อะไรคือหลักฐานแรกของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
การพูดภาษาแปลกๆ
4. การพูดภาษาแปลกๆ ช่วยชีวติ ของผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนอย่างไร?
ช่วยเราให้มีฤทธิ์ เดชในการเป็ นพยาน ช่วยเราอธิ ษฐานเมื่อเราไม่รู้วา่ ควรจะอธิ ษฐานขอสิ่ งใดอย่างไร ช่วย
ให้เราสามารถอธิ ษฐานเกินกว่าขีดจากัดทางด้านความคิดของเรา ช่วยให้เราได้รับการเสริ มสร้างในฝ่ าย
วิญญาณ
5. คนๆ หนึ่งจะสามารถรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้อย่างไร?
โดยการรู้และเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้บพั ติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กบั เรา โดยการวางมือ และโดย
การเริ่ มพูดสิ่ งที่องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทานให้ดว้ ยความเชื่อ

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 5: ผู้ช่วยทีเ่ หนือธรรมชาติของท่ าน และการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
สาหรับน้ องลีย้ ง
1. ใครสามารถรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้บา้ ง?
____________________________________________________________________________________
2. เหตุใดคริ สเตียนทุกคนจึงควรรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
____________________________________________________________________________________
3. อะไรคือหลักฐานแรกของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
____________________________________________________________________________________
4. การพูดภาษาแปลกๆ ช่วยชีวติ ของผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนอย่างไร?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. คนๆ หนึ่งจะสามารถรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้อย่างไร?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

