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แดแ่มแ่ละพอ่ 
ผู้ซึ่งให้ความรักในพระวจนะของพระเจ้า ความปรารถนาในความดีเลิศ การเห็นคณุค่าแห่งอํานาจของหนงัสือ ภาระหนกัในการ

ถ่ายทอดคําสอนอนัมีหลกัให้โลกท่ีต้องได้รับความรอด และเหนือสิ่งอ่ืนใด เป็นตวัอย่างท่ีมีชีวิตของการเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริงแก่

ข้าพเจ้า 



 3 

 สารบญั 
หน้า 

คาํนําผ้แต่งู  9 
1. คาํถามที่จริงใจ 11 

ทุกคนจําเป็นต้องได้รับความรอด • ความรอดเกิดจากความเช่ือในพระเยซูคริสต์เท่านัน้ • ความรอดคืออะไร • ความสมัพันธ์

ระหว่างความรอดในอดีต ปัจจบุนัและอนาคต • พระคําของพระเจ้าท่ีตรัสแก่นิโคเดมสั • แผ่นดินของพระเจ้า • คําตอบของเปโตร

ในวนัเพ็นเทคอสต์ • คําตอบของเปาโลแก่นายคกุชาวฟีลิปปี • เปรียบเทียบคําตอบทัง้สามข้อ • การเข้าใจและการเช่ือฟังพระกิตติ

คณุ 
2. พระคุณและความเช่ือ 29 

ความหมายของพระคณุ • ความรอดของมนษุย์เกิดจากพระคณุของพระเจ้า • พระคณุและการกระทํา • พระคณุและความเช่ือ • 

การเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือ • ท่ีมาของความเช่ือ • ความหมายของความเช่ือ • ส่วนประกอบสามประการของความเช่ือท่ี

ช่วยให้รอด • ตวัอย่างของความเช่ือท่ีไม่เพียงพอ • ความเช่ือและการเช่ือฟัง • ความเช่ือและการกระทํา • ความเช่ือท่ีต่อเน่ือง • 

เป้าหมายของความเช่ือ • ความเช่ือและการกลบัใจใหม่ • ความเช่ือและการรับบพัติศมาด้วยนํา้ • ความเช่ือและพระวิญญาณ

บริสทุธิ ์ • การกลบัใจใหม่ การรับบพัติศมาด้วยนํา้และการกระทํา • การสารภาพ ความเช่ือ และความรอด • การร้องออกพระนาม

ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า • แผนการแห่งความรอดแผนการเดียว • ความเช่ือท่ีช่วยให้รอด • ตวัอย่างเก่ียวกบัพระคณุและความเช่ือ • 

พระคณุ ความเช่ือและการบงัเกิดใหม ่
3. พระกติตคุิณของพระเยซคริสต์ู  66 

พระกิตติคณุคืออะไร • การวายพระชนม์ • การฝัง • การฟืน้คืนพระชนม์ • คําเทศนาของยอห์นผู้ ให้บพัติศมา • ข้อความของพระ

คริสต์ • ข้อความของเปโตร • ข้อความของฟีลิปผู้ประกาศ • ข้อความของอานาเนีย • ข้อความของเปาโล • ข้อความจากฮีบรู • 

ข้อความของยอห์นอคัรสาวก • พระกิตติคณุของผู้ เทศนาพระคมัภีร์ใหม่•  แบบของพระกิตติคณุ • ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดและพระ

กิตติคณุ 
4. การบังเกดิจากนํา้และพระวญิญาณ 87 

คําสัง่สอนเร่ืองการบังเกิดใหม่ • การบังเกิดจากนํา้ • การบังเกิดจากนํา้หมายถงึการเกิดตามธรรมชาติหรือ • การบังเกิดจากนํ ้

เหมือนกบัการเกิดจากพระวิญญาณหรือ •  การบงัเกิดจากนํา้หมายถงึการชําระด้วยพระวจนะหรือ • การบพัติศมาด้วยนํา้ • การ

บังเกิดจากพระวิญญาณ • การบังเกิดใหม่เป็นเหตุการณ์เดียว • เปรียบเทียบการบังเกิดครัง้แรกกับครัง้ท่ีสอง • พระโลหิตมี

ประโยชน์เม่ือใด • ลกัษณะของผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่ • ธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาเก่าไม่ได้บงัเกิดใหม่เหมือนท่ีเราได้บงัเกิดใหม่ • 

บทสรุป 
5. การกลับใจใหม่ 105 

ความหมายของการกลบัใจใหม ่• การตระหนกัถงึความบาป • การสารภาพความบาป • การสํานึกผิดต่อบาป • การตดัสินใจละทิง้

ความบาป • การแก้ไขสิ่งผิด • การกลบัใจใหม่และอารมณ์ • ตวัอย่างของการกลบัใจใหม่ • ท่ีมาของการกลบัใจใหม่ • คําสัง่ให้

กลับใจใหม่ • เกิดอะไรขึน้เม่ือกลับใจใหม่ • ความสัมพันธ์กับการบัพติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ • แนวทางสําหรับการ

ปฏิบติัการท่ีแทน่บชูา • การกลบัใจใหมแ่ละคริสเตียน • ความจําเป็นในการเน้นเร่ืองการกลบัใจใหม ่• บทสรุป 
6. การบัพตศิมาด้วยนํา้ 126 

ความหมายของการบพัติศมาด้วยนํา้ • การบพัติศมาของยอห์น • การบพัติศมาของพระคริสต์ • การบพัติศมายคุแรกโดยเหล่า

สาวก • พระบัญชาของพระคริสต์ • การบัพติศมาของคริสเตียนยุคแรก • วิธีการบัพติศมาคือการจุ่ม • วิธีการบัพติศมาสําคัญ

หรือไม ่• การยกบาปเม่ือบพัติศมา • พิธีบพัติศมาสร้างเราขึน้ใหม่หรือ • การบพัติศมาเป็นสว่นหนึ่งของการบงัเกิดใหม่ • ความเช่ือ

และการบพัติศมานํามาซึง่ความรอด • การล้างความบาป • สว่นของความรอด • การฝังไว้กบัพระคริสต์ • การบพัติศมาเข้าในพระ

คริสต์ • การเข้าสุหนัตทางฝ่ายวิญญาณ • แบบของการบพัติศมา • ไม่ใช่แค่การประกาศต่อหน้าผู้ อ่ืน • “พระคริสต์มิได้ทรงใช้



 4 

ข้าพเจ้าไปเพ่ือให้เขารับบพัติศมา” • หน้าท่ีของมนษุย์ในการบพัติศมา • การให้อภยัและการยกบาป • ความเช่ือเป็นสิ่งจําเป็นใน

การบพัติศมา • ทัง้การกลบัใจใหมแ่ละการบพัติศมาเป็นสิ่งจําเป็น • การบพัติศมาโดยไม่กลบัใจใหม่ก่อน • การบพัติศมาเด็กทารก 

• การบพัติศมาคนตาย • ความบาปหลงัจากบพัติศมา • ทําไมพระเจ้าทรงเลือกการบพัติศมา • ความแตกต่างของการบพัติศมา

ด้วยนํา้และพระวิญญาณ • การบพัติศมาจําเป็นหรือไม ่• ความสําคญัของการบพัติศมาด้วยนํา้ 
7. วธีิพดในกาู รบัพตศิมา: ในพระนามของพระเยซู 161 

บนัทกึตามพระคมัภีร์ • การฝังไว้กบัพระคริสต์ • การมีสว่นในพระคริสต์ • การใช้นามสกลุ • การยกบาปในพระนาม • ฤทธิเดชและ์

สิทธิอํานาจในพระนาม • กระทําทุกสิ่งในพระนาม • พระเยซูเป็นนามสงูสดุ • การยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด • 

การยอมรับว่าพระเยซูทรงดํารงสภาพของพระเจ้าอย่างบริบรูณ์ • ไม่ใช่สตูรวิเศษ • ข้อมลูเพิ่มเติม • สําหรับทกุคน • การออกพระ

นาม • มทัธิว 28:19 •  เปรียบเทียบบนัทกึเก่ียวกบัมหาบญัชา •  นามเดียว • พระนามของพระบตุร • พระนามของพระบิดา • พระ

นามของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ• บริบทของมทัธิว 28:19 • พระเยซูเป็นพระนามของพระเจ้าในพระคมัภีร์ใหม่ • วิธีพดูในการบพัติศ

มา • คําสัง่สอนเร่ืองพระเจ้าสามองค์ • มทัธิว 28:19 สอนการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู • หลกัฐานในประวติัศาสตร์

คริสตจกัร • วิธีพดูในการบพัติศมามีความสําคญัจริงๆ หรือ • บทสรุป 
8. การบัพตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 192 

พระวิญญาณบริสทุธิ ์ • การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ • คําศพัท์ตามพระคมัภีร์• ประกอบด้วยพระวิญญาณ • สว่นของความรอด 

• การก่อตัง้ของคริสตจักรแห่งพนัธสญัญาใหม่ • ประสบการณ์ใหม่สําหรับคริสตจักรใหม่ • คําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่า • พระ

สญัญาและคําสัง่ในพนัธสญัญาใหม่ • การสําเร็จในคริสตจกัรท่ีเช่ือแบบอคัรสาวก • ความสําคญัของกิจการ • วนัเพ็นเทคอสต์ • 

สะมาเรีย • การรับเช่ือของเปาโล • ชาวต่างชาติในซีซารียา • สาวกของยอห์นท่ีเมืองเอเฟซสั • บทสรุปเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วย

พระวิญญาณ • ผู้ ท่ีได้รับความรอดในหนังสือพระกิตติคุณ • สําหรับคริสตจักรท่ีเช่ือแบบอคัรสาวกเท่านัน้หรือ • มีความรอดใน

กิจการโดยไมไ่ด้รับพระวิญญาณหรือ • วิธีการรับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ • งานของพระวิญญาณ • บทสรุป 
9. การพดภาษาต่างๆ ู  227 

ความหมายของการพดูภาษาตา่งๆ • อิสยาห์ 28:11-12 • มาระโก 16:17 • วนัเพ็นเทคอสต์ • โครเนลิอสัพดูภาษาต่างๆ • ชาวเอเฟ

ซสัพดูภาษาต่างๆ • ชาวสะมาเรียพดูภาษาต่างๆ • เปาโลพดูภาษาแปลกๆ • เปรียบเทียบบนัทกึต่างๆ ในกิจการ • ข้ออ้างอิงท่ีอาจ

เป็นได้อ่ืนๆ • ภาษาตา่งๆ จําเป็นหรือไม ่• ทําไมต้องมีภาษาต่างๆ • ไม่ใช่หมายสําคญัว่าพระวิญญาณทรงสถิตอยู่เสมอ • หลงัการ

บพัติศมาด้วยพระวิญญาณ • ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ • 1โครินธ์ 12 • 1โครินธ์13 • 1โครินธ์ 14 • บทสรุปเก่ียวกบั 1

โครินธ์12-14 • การพดูภาษาต่างๆ เกิดขึน้ได้อย่างไร • ข้อโต้แย้ง • มีการอศัจรรย์ในปัจจบุนั • ภาษาแปลกๆ ยงัไม่ได้หยดุลง • รับ

พระวิญญาณโดยไมมี่การพดูภาษาตา่งๆ ได้หรือ • บทสรุป 
10. หลักฐานในประวัตคิริสตจักร: การบัพตศิมา 265 

ปัญหาในการศึกษาประวติัศาสตร์คริสตจกัร • การกลบัใจใหม่และการบพัติศมาด้วยนํา้ • การบพัติศมาด้วยนํา้โดยการจุ่ม • การ

บพัติศมาด้วยนํา้เป็นสว่นหนึง่ของความรอด • วิธีพดูท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ • ศตวรรษท่ีหนึ่งและสอง • ศตวรรษท่ีสาม • ศตวรรษท่ีส่ี • ยคุ

กลาง •  ตัง้แตส่มยัปฏิรูปเป็นต้นมา • ผู้ เช่ือพระเจ้าองค์เดียวในประวติัศาสตร์ • ศตวรรษท่ีย่ีสบิ • บทสรุป 
11. หลักฐานในประวัตศิาสตร์คริสตจักร: ภาษาต่างๆ 292 

ศตวรรษท่ีหนึ่งและสอง • ศตวรรษท่ีสาม • ศตวรรษท่ีส่ีและห้า • ยคุกลาง • ตัง้แต่สมยัปฏิรูปเป็นต้นมา • ศตวรรษท่ีย่ีสิบ • สถิติ

เก่ียวกบัเพน็เทคอสต์ปัจจบุนั • บทสรุป 
12. มีข้อยกเว้นหรือไม่ 317 

หลกัการพืน้ฐาน • คนท่ีไมรู้่จกัพระเจ้าไม่รอดหรือ • ผู้ ท่ีมีศีลธรรมและความจริงใจ • ผู้ ท่ีประกาศพระคริสต์ • ผู้ประกาศตนเป็นคริส

เตียนในประวติัศาสตร์คริสตจกัร • แนวคิดนอกเหนือจากพระคมัภีร์ • มีโอกาสครัง้ท่ีสองหลงัความตายหรือไม่ • มีการบงัเกิดใหม่ท่ี

ไมส่มบณ์ูแบบหรือไม ่• ชะตากรรมของเดก็ทารก • ระดบัการลงโทษ • บทสรุป 
13. ลักษณะส่ีประการของความรอด 338 



 5 

การทําให้เป็นผู้ชอบธรรม • การสร้างใหม ่• การรับเป็นบตุร • การชําระ • แผนการแหง่ความรอดท่ีเป็นนิรันดร์ของพระเจ้า • บทสรุป 
14. คาํตอบที่จริงใจ 350 

บรรณานุกรม 353 



 6 

ตารางและแผนภมิู  
พระกิตติคณุของผู้ เทศนาพระคมัภีร์ใหม ่ 78 

ข้อพระคมัภีร์ท่ีสอนเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ 79 

เปรียบเทียบการบงัเกิดครัง้แรกกบัครัง้ท่ีสอง 99 

ลกัษณะของผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่ 101 

อาเฟะซิส (การให้อภยั/การยกบาป) ในพระคมัภีร์ใหม ่ 147 

มหาบญัชา 177 

คําศพัท์ตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ 193 

การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณและภาษาตา่งๆ  241 

กลุม่เพน็เทเคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียวในสหรัฐฯ 304 

ภมิูภาคของ UPCI ท่ีสําคญั 306 

กลุม่เพน็เทคอสต์ท่ีเช่ือในพระนามพระเยซ ูไมไ่ด้อยูใ่นสหรัฐฯ ไมใ่ช่ UPCI 307 

กลุม่เพน็เทคอสต์ในรัสเซีย 309 



 7 

คาํนําผ้แต่งู  
 ในกลุม่ผู้ ท่ีเช่ือแบบอคัรสาวกในปัจจบุนั มีความจําเป็นอย่างมากท่ีจะต้องมีหนงัสือท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุคําสัง่สอนด้านท่ี

สําคญัๆ ผู้แต่งหวงัว่า การบงัเกิดใหม่ (The New Birth) จะช่วยตอบสนองความจําเป็นในเร่ืองคําสัง่สอนเก่ียวกบัความรอดได้ 

หนงัสือเลม่นีไ้ม่ได้มีเนือ้หาครอบคลมุแนวคิดทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัความรอด แต่เน้นเร่ืองเดียวคือ ประสบการณ์การรับเช่ือ๑ หรือ

การบงัเกิดใหม่ หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือเลม่ท่ีสองในชดุศาสนศาสตร์เพ็นเทคอสต์ เลม่หนึ่ง The Oneness of God (พระเจ้าองค์

เดียว) ตีพิมพ์ในปี 1983 และ เลม่สาม In Search of Holiness (คน้หาความบริสทุธ์ิ) ตีพิมพ์ในปี 1981 

 การบงัเกิดใหม่ มุ่งท่ีจะนําเสนอความจริงตามพระคมัภีร์ในวิธีทางวิชาการแต่สามารถเข้าใจได้ จากมมุมองตามพระ

คมัภีร์ ไมใ่ช่จากคําสอนของคณะคริสเตียน อนึง่ หนงัสือเลม่นีย้งัให้ข้ออ้างอิงจากพระคมัภีร์หลายข้อเพ่ือท่ีผู้อ่านจะสามารถค้นคว้า

และสรุปเร่ืองเหลา่นีไ้ด้ด้วยตนเอง ถ้าผู้อ่านศึกษาหวัข้อนี ้พร้อมด้วยการอธิษฐาน เปิดใจ ต้องการแสวงหาความจริง และมีความ

กระตือรือร้น (แทนท่ีจะมีอคติหรือเช่ืออย่างง่ายๆ ) พระเจ้าจะทรงให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์ใน

เร่ืองความรอดได้ 

 ข้อพระคมัภีร์อ้างอิงทัง้หมดนํามาจากพระคมัภีร์ฉบบั King James Version เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน โดยมีตวัย่อ

ดงันี ้KJV สําหรับ King James Version, NIV สําหรับ New International Version และ TAB สําหรับ The Amplified Bible 

นิยามของคําภาษากรีกนํามาจาก Strong’s Exhaustive Concordance นอกจากจะระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

 ข้าพเจ้าอยากจะแสดงความขอบคณุเป็นพิเศษแก่ลอเร็ตต้า เอ เบอร์นาร์ด มารดาของข้าพเจ้า ผู้ให้คําแนะนํามากมาย

หลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับบทท่ี 3, 5 และ 6 และข้าพเจ้าอยากจะแสดงความขอบคณุแก่เอลตนั ดี เบอร์นาร์ด บิดา

ของข้าพเจ้า ผู้ซึง่ให้แรงบนัดาลใจและความปรารถนาในการเขียนหนงัสือเลม่นี ้และแก่คอนน่ี ภรรยาของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งให้กําลงัใจ

และการสนบัสนนุเป็นอยา่งมาก 

 หนังสือเล่มนีไ้ม่ได้มีวตัถุประสงค์ท่ีจะประณามคนหนึ่งคนใดท่ีไม่เห็นด้วยหรือไม่มีประสบการณ์ตามท่ีสอนไว้ แต่เพ่ือ

หนนุใจทกุคนให้ได้รับความรอดอยา่งบริบรูณ์ตามท่ีพระเจ้าได้ทรงประทานให้ในพระเยซคูริสต์ 

เดวิด เค เบอร์นาร์ด 

เมืองแจ็กสนั รัฐมิสซิสซิปปี 

                                                           
๑ ในท่ีนี ้การรับเช่ือ หมายความรวมถึง การกลบัใจใหม ่การบงัเกิดจากนํา้ และการบงัเกิดจากพระวิญญาณ ไมใ่ช่แค่เพียงการรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเท่านัน้ 
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1 คาํถามที่จริงใจ 
 

 “พีน่อ้งเอ๋ย เราจะทําอย่างไรดี” (กิจการ 2:37) 

 “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะตอ้งทําอย่างไรจึงจะรอดได”้ (กิจการ 16:30) 

 

 มนษุย์ทกุคนเป็นคนบาปและต้องได้รับความรอด เป็นเวลาหลายศตวรรษท่ีคนจํานวนมากตระหนกัถึงข้อเท็จจริงนีแ้ละ

ถามวา่ “ข้าพเจ้าจะรอดได้อย่างไร” คริสตศาสนาประกาศว่าพระเจ้าทรงประทานความรอดทางพระเยซูคริสต์ อย่างไรก็ตาม ยงัคง

มีคําถามอีกวา่ “ข้าพเจ้าจะได้รับความรอดท่ีพระเยซคูริสต์ทรงประทานให้ได้อยา่งไร” 

 เราเช่ือว่าพระคมัภีร์ให้คําตอบสําหรับคําถามท่ีง่ายแต่สําคญันี ้จุดประสงค์ของหนงัสือเล่มนีคื้อเพ่ือหาคําตอบจากพระ

คมัภีร์สําหรับคําถามท่ีเพิ่งจะกล่าวไป และเพ่ืออธิบายประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดจากหวัข้อนี ้เราจะพยายามไม่ใช้คําสัง่สอนของมนษุย์

และของคณะตา่งๆ ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ และศกึษาวา่พระคมัภีร์สอนอะไร 

 

ทุกคนจาํเป็นต้องได้รับความรอด 
 พระคมัภีร์ประกาศไว้ชดัเจนว่ามนษุย์ทกุคนเป็นคนบาป “ผู้ ใดจะกลา่วได้ว่า ‘ข้าพเจ้าได้กระทําใจของข้าพเจ้าให้สะอาด

แล้ว ข้าพเจ้าบริสทุธิพ้นบาปของข้าพเจ้า์ ’ ” (สภุาษิต 20:9) “ข้าพระองค์ทกุคนได้กลายเป็นเหมือนคนท่ีไม่สะอาด และการกระทํา

อนัชอบธรรมของข้าพระองค์ทัง้สิน้ เหมือนเสือ้ผ้าท่ีสกปรก ข้าพระองค์ทกุคนเห่ียวลงอย่างใบไม้ และความบาปผิดของข้าพระองค์

ทัง้หลายได้พดัพาข้าพระองค์ไปเหมือนลม” (อิสยาห์ 64:6) “ไม่มีมนษุย์สกัคนหนึ่งซึ่งมิได้กระทําบาป” (1พงศ์กษัตริย์ 8:46; 2

พงศาวดาร 6:36) 

 โรมสามบทแรกยืนยนัว่าทัง้ชาวยิวและชาวต่างชาติมีความผิดในสายพระเนตรของพระเจ้า ผู้ ท่ีไม่มีธรรมบญัญัติของ

โมเสสต้องมีโทษตามใจสํานึกผิดชอบ สว่นผู้ ท่ีมีธรรมบญัญัติของโมเสสจะต้องมีโทษตามธรรมบญัญัตินัน้ (โรม 2:12-16) โดยสรุป 

มนษุย์ทกุคนอยู่ใต้อํานาจของความบาป (โรม 3:9) “ไม่มีผู้ ใดเป็นคนชอบธรรมสกัคนเดียว ไม่มีเลย” (โรม 3:10; ดสูดดีุ 14:1-3) 

“มนษุย์ทกุคนในโลกอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้า” (โรม 3:19) “เพราะว่าทกุคนทําบาปและเส่ือมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 

3:23) 

 ด้วยเหตนีุ ้มนษุย์ทกุคนจึงถกูพิพากษาถึงความตาย “เพราว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) “เม่ือบาป

เจริญเตม็ท่ีแล้วก็นําไปสูค่วามตาย” (ยากอบ 1:15) 

 

ความรอดเกดิจากความเช่ือ 
ในพระเยซคริสต์เท่านันู้  

 มนุษย์แต่ละคนจําเป็นต้องได้รับความรอด แต่ไม่มีสิ่งใดท่ีมนุษย์สามารถกระทําเพ่ือทําให้ตนเองรอดได้ มนุษย์ไม่

สามารถทําดีหรือปฏิบติัตามบญัญัติมากจนได้รับความรอด เอเฟซสั 2:8-9 ประกาศว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทัง้หลายรอดนัน้ก็รอดโดย

พระคณุเพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตวัทา่นทัง้หลายกระทําเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนัน้จะเน่ืองด้วยการกระทําก็

หามิได้ เพ่ือมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” ซึ่งหมายความว่าความรอดเป็นของประทานท่ีได้เปล่าๆ จากพระเจ้าทางการวายพระชนม์ 

การฝังและการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และวิถีทางเดียวท่ีจะได้รับความรอดคือ การมีความเช่ือในพระเยซูและเช่ือว่า

พระองค์ทรงเป็นเคร่ืองบชูาท่ีเพียงพอแล้ว ความเช่ือในพระคริสต์ท่ีช่วยให้รอดหมายถึงการเช่ือฟังพระกิตติคณุของพระองค์๒ และ

การใช้พระกิตติคณุของพระองค์กบัชีวิตของเรา (ศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพระคณุและความเช่ือได้จากบทท่ี 2) 

                                                           
๒ พระกิตติคณุ (ข่าวประเสริฐ) หมายถึง การวายพระชนม์ การฝัง และการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 
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 เราต้องเน้นว่าความรอดเกิดจากความเช่ือเท่านัน้ และความเช่ือนัน้ต้องเป็นความเช่ือในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระเยซู

ตรัสวา่ “เราเป็นทางนัน้ เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไมมี่ผู้ใดมาถงึพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) พระองค์ยงัตรัส

อีกวา่เราต้องเช่ือวา่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าปรากฏเป็นเนือ้หนงั เพ่ือเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา “เราบอกทา่นทัง้หลายว่า ท่านจะ

ตายเพราะบาปของทา่น เพราะวา่ถ้าทา่นมิได้เช่ือวา่เราเป็นผู้นัน้ ทา่นจะต้องตายในการบาปของตวั” (ยอห์น 8:24) 

 เหตใุดเราต้องเช่ือวา่พระคริสต์ทรงเป็นทางเดียวท่ีช่วยให้รอดได้ เน่ืองจากมนษุย์ทกุคนเป็นคนบาป ความบริสทุธิของพระ์

เจ้าทําให้พระองค์ต้องแยกพระองค์เองออกจากมนุษย์ท่ีเต็มไปด้วยบาป และทําให้มนุษย์ต้องมีโทษคือความตาย พระเจ้าทรง

กําหนดกฎเกณฑ์ขึน้มา และกฎเกณฑ์นัน้เป็นกฎท่ีพระองค์เองก็ปฏิบติัตาม ถ้าไม่มีโลหิตไหลออก (การให้ชีวิต) ก็จะไม่มีการยก

หรือปลดปล่อยจากโทษนี ้(ฮีบรู 9:22) และไม่มีการคืนดีกบัพระเจ้าผู้บริสทุธิ ์ (ดเูอเฟซสั 2:13-17; โคโลสี 1:19-22) การตายของ

สตัว์ทัง้หลายไม่พอจะยกบาปของมนษุย์ได้ (ฮีบรู10:4) เพราะมนษุย์ย่ิงใหญ่กว่าสตัว์มากนกั เน่ืองจากพระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ใน

พระฉายาของพระองค์ทัง้ในทางวิญญาณ จิตใจและศีลธรรม (ปฐมกาล 1:27) มนษุย์ธรรมดาก็ไม่อาจเป็นเคร่ืองบชูาแทนมนษุย์

อีกคนได้ เพราะทกุคนสมควรได้รับความตายนิรันดร์เน่ืองจากบาปของตนเอง 

 พระเจ้าทรงปรากฏเป็นเนือ้หนงัโดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนษุย์เพ่ือเป็นตวัแทนท่ีเหมาะสม พระคริสต์ทรงเป็น

มนษุย์เพียงคนเดียวท่ีไม่มีบาป ดงันัน้พระองค์จึงเป็นผู้ เดียวท่ีไม่สมควรตาย และเป็นตวัแทนท่ีเหมาะสมท่ีสดุ ด้วยเหตนีุ ้การวาย

พระชนม์ของพระองค์จึงเป็นการลบล้างหรือการไถ่บาป พระเจ้าจึงทรงให้อภยัความบาปได้โดยไม่ทําลายความบริสทุธิและ์ ละเมิด

การพิพากษาของพระองค์ (โรม 3:23-26) พระเจ้าไม่ได้ทรงละเลยความบาปของเรา แต่พระองค์ทรงให้โทษความบาปเหล่านัน้ตก

แก่พระคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนษุย์ท่ีไร้มลทิน การรับโทษแทนเรานีมี้ผลเม่ือเราเช่ือในพระคริสต์และใช้พระกิตติคณุของพระองค์

กบัชีวิตของเรา การรับโทษแทนโดยพระคริสต์วายพระชนม์เพ่ือไถ่บาปนัน้เป็นสิ่งจําเป็นเพราะ (1) มนษุย์เต็มไปด้วยบาป (2) พระ

เจ้าทรงบริสทุธ์ิ (3) บญัญัติของพระเจ้าปรับโทษความบาปด้วยความตาย ด้วยเหตนีุ ้จึงไม่อาจมีทางรอดอ่ืนได้นอกจากทางพระ

เยซคูริสต์ 

 

ความรอดคืออะไร 
 ในตอนต้นนี ้เราจะศกึษาความหมายของ ความรอด ก่อน โดยทัว่ไป ความรอด อาจหมายถงึการช่วยกู้  การรักษาหรือการ

ปล่อยให้เป็นอิสระทกุประเภท ในความหมายทางศาสนา ความรอดหมายถึงการช่วยกู้  “จากอํานาจและผลของความบาป”1 พระ

คมัภีร์แสดงให้เห็นว่าความรอดมีลกัษณะท่ีเป็นอดีต ปัจจบุนัและอนาคต เราสามารถกลา่วได้ว่าเรารอดแลว้ ซึง่หมายความว่า ณ 

จดุเวลาหนึ่งในอดีต เราได้รับการให้อภยับาป เป็นอิสระจากการครอบงําของความบาป และมีอํานาจท่ีจะดําเนินชีวิตเพ่ือพระเจ้า 

เช่น เปาโลกลา่ววา่ “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด...ไม่ใช่ตามการชอบธรรมซึง่เราได้กระทํา แต่ตามพระองค์ทรงพระกรุณา” (ทิตสั 

3:5, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) 

 เรายงัสามารถกล่าวได้ว่าเรารอด เพราะในเวลานี ้เราได้รับการทรงให้อภยัความบาป อํานาจท่ีจะมีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้า 

และอิสรภาพจากอํานาจและผลของความบาป เปาโลจึงกลา่วว่า “ท่านทัง้หลายรอดนัน้ก็รอดโดยพระคณุ” (เอเฟซสั 2:5) การฟืน้

คืนพระชนม์และชีวิตของพระคริสต์สง่ผลต่อความรอดในปัจจบุนั การวายพระชนม์ของพระองค์ไม่เพียงแต่ซือ้ความรอดจากความ

บาปในอดีตเท่านัน้ แต่ชีวิตของพระองค์ให้ชยัชนะเหนือความผิดบาปในปัจจบุนัทางพระวิญญาณของพระองค์ท่ีทรงสถิตอยู่ในเรา

อีกด้วย (โรม 5:10; 1ยอห์น4:4) 

 นอกจากนี ้ความรอดยังเป็นอนาคตอีกด้วย เรายังไม่ได้รับการช่วยกู้ อย่างเด็ดขาดและสมบูรณ์จากการแช่งสาปทุก

ประการของความบาป เรายงัคงดําเนินชีวิตอยู่ในโลกท่ีเต็มไปด้วยบาปและมีมลทินนี ้มีร่างกายท่ีต้องตาย มีธรรมชาติความบาป

ภายในเรา ประสบกบัการทดลอง และมีความสามารถท่ีจะทําบาปได้ ความรอดของเราจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือเราได้รับกายท่ีมีราศี

และเป็นอมตะเหมือนเช่นกายท่ีฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซูเท่านัน้ (โรม 8:23; ฟีลิปปี 3:20-21) ในเวลานัน้ เราจะไม่เจ็บป่วย มี

ความเจ็บปวด ถกูทดลองให้ทําบาป หรือต้องตายอีกต่อไป (1โครินธ์ 15:51-57) แผนการแห่งความรอดในขัน้สดุท้ายนีเ้รียกว่า การ
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ทรงโปรดให้มีสง่าราศี (โรม 8:30) และจะเกิดขึน้เม่ือพระคริสต์เสด็จมาเพ่ือรับคริสตจกัรของพระองค์ (1เธสะโลนิกา 4:14-17; 1

ยอห์น 3:2) ดงันัน้ พระคมัภีร์จึงกล่าวถึงความรอดว่าเป็นเหตุการณ์ในอนาคตอยู่บ่อยครัง้ “แต่เราเช่ือว่า เราเองก็[จะ]รอดโดย

พระคณุของพระเยซูคริสตเจ้า” (กิจการ 15:11) “เพราะว่าเวลาท่ีเราจะรอดนัน้ใกล้กว่าเวลาท่ีเราได้เร่ิมเช่ือนัน้” (โรม 13:11) “พระ

คริสต์ก็ฉันนัน้ คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเร่ืองบูชาครัง้เดียว เพ่ือจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอนัมากไว้ พระองค์จะ

ทรงปรากฏเป็นครัง้ท่ีสอง มิใช่เพ่ือกําจดับาป แตเ่พ่ือช่วยบรรดาผู้ ท่ีรอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด” (ฮีบรู 9:28) 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอด 
ในอดตี ปัจจุบันและอนาคต 

 ความรอดในสามเวลานัน้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นอย่างมาก ผู้ ท่ีได้รับความรอดในอดีตและปัจจบุนัในชีวิตนีเ้ท่านัน้จึงจะ

ได้รับความรอดในอนาคต ผู้ ท่ีรอดอยู่ในปัจจุบนัมีประกันความรอดในอนาคตอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ในอดีต

เพียงครัง้เดียวไม่ได้เป็นการรับประกนัความรอดในอนาคต เรามีหน้าท่ีรักษาความรอดของเราจนถึงท่ีสดุ เหมือนเช่นท่ีเราได้รับ

ความรอดในอดีตทางความเช่ือในพระเยซ ูเราจะได้รับความรอดในอนาคตถ้าเราดําเนินชีวิตตอ่ไปด้วยความเช่ือในพระเยซู เราอาจ

เสียความรอดในปัจจบุนัของเราและสญัญาแห่งความรอดในอนาคตของเราหากเต็มใจหนักลบัไปหาความบาปและความไม่เช่ือ 

ตวัเช่ือมระหวา่งความรอดในอดีตและความรอดในอนาคตคือ การมีความรอดในปัจจบุนัอยา่งตอ่เน่ือง 

 ข้อพระคมัภีร์หลายข้อเน้นความจริงนี ้พระเยซูทรงสอนว่าเราจะต้องติดสนิทอยู่กบัพระองค์และรักษาพระบญัญัติของ

พระองค์ (ยอห์น 15:1-14) พระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดท่ีทนได้ถึงท่ีสดุ ผู้นัน้จะรอด” (มทัธิว 10:22) “ทกุคนท่ีวางใจในพระบตุรนัน้จะไม่

พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) ในข้อพระคมัภีร์สดุท้ายนี ้คําว่า “วางใจ” (believeth)๓ มีความหมายเป็นปัจจบุนั ซึ่งแสดง

ให้เหน็วา่ความเช่ือในปัจจบุนัท่ีตอ่เน่ืองนัน้เป็นสิง่สําคญั 

 ในทํานองเดียวกนั เปาโลกล่าวว่า ข่าวประเสริฐของพระคริสต์เป็น “ฤทธิเดชของพระเจ้า เพ่ือให้ทกุคนท่ีเช่ือได้รับความ์

รอด...เพราะว่าในข่าวประเสริฐนัน้ ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สําแดงออก โดยเร่ิมต้นก็ความเช่ือ สดุท้ายก็ความเช่ือตามท่ี

พระคมัภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความเช่ือ” (โรม 1:16-17) ความรอดจะเกิดขึน้แก่ผู้ ท่ีเร่ิมด้วยความเช่ือ

และลงท้ายด้วยความเช่ือ ผู้ ท่ีดํารงชีวิตอยูด้่วยความเช่ืออยา่งตอ่เน่ือง 

 เปาโลยงักลา่วอีกว่า “ท่านทัง้หลายจงอตุสา่ห์ประพฤติ เพ่ือให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลวัและตวัสัน่” (ฟีลิปปี 2:12) 

ทัง้นี ้ไมไ่ด้หมายความว่าเราสามารถช่วยตวัเองให้รอดได้ด้วยแผนการของเราเอง หรือทําให้เกิดความรอดได้เอง แต่หมายความว่า

เราต้องดําเนินชีวิตอยู่ในความรอดและรักษาความรอดของเราไว้ด้วยความมีสติ เราควรจะยําเกรงและเคารพในความรอด โดย

ตระหนกัว่าเราอาจเสียความรอดไปได้ถ้าไม่ให้ความสําคญักบัความรอดนัน้ เราควรจะระวงัเล่ห์กลของซาตานและควรจะละอาย

ในการกระทําบาป 

 ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ อีกมากมายให้คําตกัเตือนท่ีคล้ายคลงึกนั “จงเอาใจใสท่ัง้ตวัท่านและคําสอนของท่าน จงยดึข้อท่ีกลา่ว

นีใ้ห้มัน่ เพราะเม่ือกระทําดงันัน้ ท่านจะช่วยตวัท่านเองและคนทัง้ปวงท่ีฟังท่านให้รอดได้” (1ทิโมธี 4:16) “เหตฉุะนัน้จงพิจารณาดู

ทัง้พระเมตตาและความเข้มงวดของพระเจ้า คือพระองค์ทรงเข้มงวดกบัคนเหลา่นัน้ท่ีหลงผิดไปแต่พระองค์ทรงพระเมตตาท่าน ถ้า

ว่าท่านจะดํารงอยู่ในพระเมตตานัน้ต่อไป มิฉะนัน้ก็จะทรงตดัท่านออกเสียด้วย” (โรม 11:22) “ข้าพเจ้าขอให้ท่านคํานึงถึงข่าว

ประเสริฐ...และซึ่งจะทําให้ท่านรอด ถ้าท่านยงัยึดตามหลกัคําสอนท่ีข้าพเจ้าได้ประกาศนัน้ เว้นเสียแต่ท่านได้เช่ือเฉยๆ” (1โครินธ์ 

15:1-2) ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ อีกมากสอนวา่เราอาจเสียความรอดไปได้เพราะความไมเ่ช่ือและไมเ่ช่ือฟัง (กาลาเทีย 5:4; 1ทิโมธี 5:12; 

ฮีบรู 12:14-15; ยากอบ 5:19-20; 2เปโตร 1:10; 2:1; 2:20-21; วิวรณ์ 3:5) 

                                                           
๓ ในพระคมัภีร์ คําว่า believeth สว่นใหญ่แปลเป็นภาษาไทยว่า เช่ือ วางใจ หรือเช่ือถือ 



 11 

 โดยสรุป เรายงัไม่ได้รับความรอดนิรันดร์ ดงันัน้ความรอดในอนาคตของเราจึงยงัคงเป็นความหวงั “เราทัง้หลายได้รอด

เพราะความหวงัใจ” และเรามี “ความหวงัท่ีจะได้ความรอด” (โรม 8:24, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า; 1เธสะโลนิกา 5:8) อย่างไรก็

ตาม ความหวงัท่ีจะได้ความรอดในอนาคตไม่ได้เป็นเพียงความปรารถนา เพราะเรามีสญัญาและประกนัว่าจะได้ความรอดหากเรา

คงดําเนินชีวิตในพระกิตติคณุตอ่ไป วิธีเดียวท่ีจะได้รับความรอดนิรันดร์ คือ การดําเนินชีวิตปราศจากบาปในชีวิตนี ้

 เช่นนัน้ จึงเกิดคําถามขึน้มาว่า เราจะรอดจากความบาปในชีวิตนีไ้ด้อย่างไร เราจะศึกษาข้อพระคมัภีร์ใหม่ท่ีสําคญัสาม

ข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้ข้อความแรกมาจากการรับใช้ของพระคริสต์ อีกสองข้อความเป็นข้อความเพียงสองแห่งในพระคมัภีร์

ใหมท่ี่มีผู้ถามวา่จะรอดได้อยา่งไร 

 

พระคาํของพระเจ้าที่ตรัสแก่นิโคเดมัส 
 ยอห์น 3 บนัทึกบทสนทนาท่ีสําคญัระหว่างผู้ นําศาสนาชาวยิวท่ีช่ือนิโคเดมสัและพระเยซู นิโคเดมสัมาหาพระเยซูในคืน

หนึง่และยอมรับวา่พระองค์เป็นครูท่ีมาจากพระเจ้า พระเยซตูรัสตอบวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ ใดไม่ได้บงัเกิดใหม่ ผู้นัน้

จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3) นิโคเดมสัไม่เข้าใจจึงทลูถามองค์พระผู้ เป็นเจ้าว่ามนษุย์จะเข้าในครรภ์มารดาครัง้ท่ี

สองและบงัเกิดใหม่ได้อย่างไร พระเยซูทรงอธิบายว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ ใดไม่ได้บงัเกิดใหม่จากนํา้และพระวิญญาณ

ผู้นัน้จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:5) พระเยซูทรงเลง็ถึงยคุใหม่ ซึง่เป็นเวลาท่ีแผ่นดินของพระเจ้าจะได้เผยให้เห็น

และทกุคนท่ีต้องการเข้าสูแ่ผน่ดินนัน้จะต้องได้บงัเกิดใหม ่นัน่คือ บงัเกิดใหมจ่ากนํา้และพระวิญญาณ 

 

แผ่นดนิของพระเจ้า 
 แผน่ดินของพระเจ้าคืออะไร เก่ียวข้องกบัความรอดอย่างไร คําว่าแผ่นดินของพระเจ้าแสดงถึงการปกครองสงูสดุของพระ

เจ้าในทุกแห่ง เม่ือวิเคราะห์แนวคิดนีอ้ย่างละเอียด เราจะพบว่าแผ่นดินของพระเจ้ามีลักษณะท่ีเป็นปัจจุบันและอนาคต 

เช่นเดียวกบัความรอด ในรูปกาลปัจจุบนั แผ่นดินของพระเจ้าคือการปกครองของพระเจ้าในใจของมนษุย์ พระเยซูทรงเทศนาว่า

แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว (มาระโก 1:14-15) ครัง้หนึ่งพวกฟาริสีถามพระเยซูว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเม่ือไร พระองค์

ตรัสตอบว่า “แผ่นดินของพระเจ้าไม่มาด้วยนิมิตท่ีจะสงัเกตได้ และเขาจะไม่พดูว่า ‘มาดน่ีู’หรือ ‘ไปดโูน่น’ เพราะดเูถิด แผ่นดินของ

พระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทัง้หลาย” (ลกูา 17:20-21) แผ่นดินของพระเจ้าในลกัษณะนีเ้กิดขึน้เม่ือพระเจ้าทรงสง่พระวิญญาณของ

พระองค์มาอยูใ่นใจของผู้ ท่ีเช่ือ ดงันัน้เปาโลจงึกลา่ววา่ “เพราะวา่แผน่ดินของพระเจ้านัน้ไมใ่ช่การกินและการด่ืม แต่เป็นความชอบ

ธรรมและสนัติสขุ และความช่ืนชมยินดีในพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (โรม 14:17) แผ่นดินของพระเจ้าในลกัษณะปัจจุบนันีคื้อ ความ

บริบรูณ์แหง่แผน่ดินนิรันดร์ของพระองค์ท่ีลงมาบนโลกนีเ้ป็นการชัว่คราวผา่นทางพระวิญญาณ (เอเฟซสั 1:13-14; ฮีบรู 6:4-5) 

 นอกจากนี ้แผน่ดินของพระเจ้ายงัมีลกัษณะเป็นอนาคต คือวนัหนึง่พระเจ้าจะทรงทําลายทกุสิ่งท่ีต่อต้านการปกครองของ

พระองค์ และจะทรงเป็นกษัตริย์เหนือทกุสิ่งอย่าง แผ่นดินของพระองค์จะตัง้อยู่บนโลกนีใ้นเวลาท่ีพระคริสต์ทรงครอบครองเป็น

เวลาหนึ่งพนัปี (วิวรณ์ 20:4-6) แผ่นดินของพระเจ้าจะตัง้อยู่ชัว่นิตย์นิรันดร์เม่ือทรงพิพากษาคนบาปทัง้ปวง และสร้างท้องฟ้าใหม่

และแผ่นดินโลกใหม่ซึง่ปราศจากบาป ความบาปคือการกบฏต่อพระเจ้า ดงันัน้แผ่นดินของพระเจ้าจะสมบรูณ์แบบก็ต่อเม่ือความ

บาปถกูพิพากษาและกําจดัออกไปเทา่นัน้ 

 หนงัสือวิวรณ์บรรยายถงึแผน่ดินของพระเจ้าในลกัษณะอนาคต “ราชอาณาจกัรแห่งพิภพนีไ้ด้กลบัเป็นราชอาณาจกัรของ

องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 11:15) ใน

วนันัน้ จะมีเสียงประกาศว่า “พระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุทรงครอบครองอยู่” (วิวรณ์ 19:6) พระเยซูจะทรงเป็น “จอมกษัตริย์

และจอมเจ้านาย” และจะทรงครองราชย์ตลอดชัว่นิรันดร์ (วิวรณ์ 19:16; 22:1-3) 

 เม่ือเช่ือมโยงพระคําของพระคริสต์ในยอห์น 3 กบัแนวคิดเร่ืองแผน่ดินของพระเจ้า เราพบว่า เราต้องบงัเกิดใหม่เพ่ือมีสว่น

ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นแบบชัว่คราวในปัจจบุนั หรือแบบชัว่นิรันดร์ พระเจ้าไม่อาจครอบครองชีวิตของบคุคลใดในทาง
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ฝ่ายวิญญาณได้นอกจากเขาจะบงัเกิดจากนํา้และพระวิญญาณ ไมม่ีบคุคลใดที่จะมีความปีติยินดี สนัติสขุและความชอบธรรมใ

พระวิญญาณได้จนกว่าจะบงัเกิดจากนํา้และพระวิญญาณ ไมมี่บคุคลใดในยคุปัจจบุนัที่สามารถเข้าสูแ่ผน่ดินนิรันดร์ของพระเจ้า 

(ท้องฟ้าใหมแ่ละแผน่ดินโลกใหม)่ ได้ถ้าเขาไมไ่ด้บงัเกิดจากนํา้และพระวิญญาณ 

 โดยสรุป พระคําของพระเจ้าท่ีตรัสแก่นิโคเดมสัแสดงให้เห็นว่า เราจะได้รับความรอดได้อย่างไร ความรอดในปัจจบุนัคือ

การเป็นอิสระจากการครอบงําและโทษของความบาป ซึ่งหมายถึงการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในปัจจบุนั (การยอมจํานนต่อการ

ปกครองของพระองค์ และการรับความชอบธรรมของพระองค์) ความรอดในอนาคตคือชีวิตนิรันดร์ท่ีเป็นอิสระจากความบาปและ

ผลของความบาปนัน้ ซึง่หมายถึงการเข้าสูแ่ผ่นดินของพระเจ้าในอนาคต (ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ท่ีซึง่จะไม่มีการกบฏต่อ

การปกครองของพระเจ้า) คําถามท่ีว่า “ข้าพเจ้าจะรอดได้อย่างไร” มีคําตอบเช่นเดียวกบัคําถามท่ีว่า “ข้าพเจ้าจะเข้าสูแ่ผ่นดินของ

พระเจ้าได้อยา่งไร” คําตอบของพระเยซคืูอ “ทา่นต้องบงัเกิดใหมจ่ากนํา้และพระวิญญาณ” 

 

คาํตอบของเปโตรในวันเพน็เทคอสต์ 
 ในกิจการ 1 พระเยซูทรงสัง่เหล่าสาวกของพระองค์ก่อนท่ีจะเสด็จขึน้สู่สวรรค์ ให้พวกเขาไปท่ีเยรูซาเล็มและรอพระ

สญัญาของพระบิดา ซึง่คือการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เหลา่สาวกประมาณ์  120 คนเช่ือฟังพระองค์และรวมตวักนัอยู่

ในห้องชัน้บนในเยรูซาเลม็  

 กิจการ 2 เขียนไว้ว่าในวนัเทศกาลเพ็นเทคอสต์ของชาวยิว มีการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณตามพระสญัญา ในไม่ช้า 

คนจํานวนมากในเมืองเร่ิมรวมตวักนัรอบๆ เหลา่สาวก เน่ืองจากสนใจเสียงผิดปกติท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัการเทลงมาของพระวิญญาณ

ในครัง้แรกนี ้และสนใจภาษาตา่งถ่ินท่ีผู้ เพิ่งได้รับพระวิญญาณพดูออกมาอยา่งน่าอศัจรรย์ 

 เปโตรใช้โอกาสนีเ้พ่ือเทศนาต่อฝงูชน เขายืนอยู่กบัอคัรสาวกอีกสิบเอ็ดคน และเร่ิมอธิบายเก่ียวกบัสิ่งท่ีเพิ่งเกิดขึน้และ

เทศนาเก่ียวกบัพระเยซูต่อไป เปโตรประกาศต่อฝงูชนว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ท่ีพวกเขาตรึงไว้ท่ีไม้กางเขนทรงเป็นทัง้องค์พระผู้

เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์ (พระเมสสยิาห์) 

 เม่ือฝงูชนได้ยินดงันี ้พวกเขาเร่ิมรู้สกึผิดตอ่บาป เพราะหลายคนได้เรียกร้องให้ตรึงพระเยซูในเวลาน้อยกว่าสองเดือนก่อน

หน้านัน้ ดงันัน้พวกเขาจึงถามเปโตรและอคัรสาวกคนอ่ืนๆ ว่า “พ่ีน้องเอ๋ย เราจะทําอย่างไรดี” (กิจการ 2:37) พวกเขากําลงัถามว่า 

“เราจะรับการให้อภยัเน่ืองจากความบาปของเราได้อย่างไร เราจะแก้ไขสิ่งผิดท่ีเราได้ทําไปโดยการปฏิเสธพระเยซูและตรึงพระองค์

ไว้ท่ีไม้กางเขนได้อย่างไร เราจะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระเมสสิยาห์ได้อย่างไร” สิ่งสําคญัเก่ียวกบัความ

รอดคือ การได้รับการให้อภยัความบาปด้วยความเช่ือในพระคริสต์ ดงันัน้ คําถามของคนเหลา่นัน้คือ “เราจะต้องทําอย่างไรจึงจะ

รอดได้” 

 คําตอบท่ีเปโตรให้แก่คนเหล่านัน้ โดยการสนบัสนนุของอคัรสาวกทกุคนคือ “จงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนาม

แห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทกุคน เพ่ือพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” 

(กิจการ 2:38) ในการหาคําตอบจากพระคมัภีร์สําหรับคําถามท่ีว่าจะรอดได้อย่างไร เราต้องให้ความสําคญักบัข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็น

อย่างมาก ข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นคําตอบท่ีตรง เรียบง่าย ไม่กํากวม เป็นคําตอบท่ีอคัรสาวกทกุคนเห็นด้วยอย่างแท้จริง เป็นใจความ

สําคญัของคําเทศนาแรกของคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ ซึง่เป็นการเทศนาแรกหลงัจากพระวิญญาณทรงเทลงมา The Pulpit 

Commentary เขียนไว้ว่า “ข้อพระคมัภีร์สัน้ๆ นีเ้ป็นบทสรุปคําสัง่สอนของคริสเตียนในเร่ืองเก่ียวกบัมนษุย์และพระเจ้า”2 โดยสรุป 

กิจการ 2:38 เป็นคําตอบของคริสตจกัรท่ีเช่ือแบบอคัรสาวกซึง่ได้รับการรับรอง [โดยตวัแทนของพระเจ้าบนโลกนี]้ สําหรับคําถาม

ท่ีวา่ “ข้าพเจ้าจะต้องทําอยา่งไรจงึจะรอดได้” 
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คาํตอบของเปาโลแก่นายคุกชาวฟีลิปปี 
 เราพบว่ามีอีกสถานการณ์หนึ่งในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ท่ีถามคําถาม “ข้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะรอดได้” 

กิจการ 16 เขียนไว้ว่าพวกเจ้าหน้าท่ีของเมืองฟีลิปปีในแคว้นมาซิโดเนียคมุขงัเปาโลและสิลาสเน่ืองจากพวกเขาเทศนาพระกิตติ

คณุ ในเวลาเท่ียงคืน เปาโลและสิลาสอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ในทนัใดนัน้ เกิดแผ่นดินไหวในคกุนัน้และประตเูปิด

ออก เม่ือนายคกุต่ืนขึน้และเห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ เขาคิดว่านกัโทษได้หนีไปหมดแล้ว เม่ือคิดว่าต้องได้รับโทษถึงแก่ความตายเพราะเกิด

เร่ืองเช่นนีข้ึน้ เขาตดัสนิใจจะฆ่าตวัตาย ในขณะท่ีเขาชกัดาบออกมา เปาโลตะโกนว่า “อย่าทําร้ายตวัเองเลย เราทัง้หลายอยู่พร้อม

ด้วยกนัทกุคน” (กิจการ 16:28) เม่ือเขาได้ยินดงันัน้ นายคกุจึงสัง่ให้จุดไฟมาและไปดดู้วยตนเอง เขาตวัสัน่และล้มลงท่ีเท้าของ

เปาโลและสิลาส คิดว่าพวกเขาเป็นผู้ ท่ีทําให้เกิดแผ่นดินไหวประหลาดนี ้เขาจึงนําตวัเปาโลและสิลาสออกมาและถามว่า “ท่านเจ้า

ข้า ข้าพเจ้าจะต้องทําอยา่งไรจงึจะรอดได้” 

 เปาโลกบัสิลาสตอบว่า “จงเช่ือและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ทัง้ครอบครัวของท่านด้วย” (กิจการ 16:30-

31) พระคมัภีร์ยงัเขียนไว้อีกวา่ “ท่านทัง้สองจึงกลา่วสัง่สอนพระวจนะของพระเจ้า ให้นายคกุและคนทัง้ปวงท่ีอยู่ในบ้านของเขาฟัง 

ในกลางคืนชัว่โมงเดียวกนันัน้เอง นายคกุจงึพาเปาโลกบัสลิาสไปล้างแผลท่ีถกูเฆ่ียน และในขณะนัน้นายคกุก็ได้รับบพัติศมาพร้อม

ทัง้ครัวเรือนของเขา แล้วได้พาทา่นทัง้สองขึน้ไปในบ้านของเขา จดัโต๊ะเลีย้งทา่นแสดงความยินดีอยา่งย่ิงพร้อมครอบครัว เพราะตน

ได้เช่ือถือพระเจ้าแล้ว” (กิจการ 16:32-34) 

 ในข้อพระคมัภีร์นี ้เปาโลและสิลาสบอกกบันายคกุว่าทางสู่ความรอดในอนาคตของเขาจะมาจากความเช่ือในองค์พระ

เยซูคริสตเจ้า เราอาจสนันิษฐานได้ว่านายคกุเป็นชาวต่างชาติและไม่รู้เร่ืองพระเจ้ามากนัก นายคุกต่างจากชาวยิวในวนัเพ็นเท

คอสต์ เขาอาจไม่เข้าใจคําศพัท์ต่างๆ เช่น การกลบัใจใหม่ การบพัติศมา และพระวิญญาณบริสทุธิ นอกจากนี ้์  เหตกุารณ์นีเ้ป็น

เหตกุารณ์ฉกุเฉินท่ีไม่มีเวลาสําหรับคําเทศนาท่ียาวหรือคําอธิบายท่ีมีรายละเอียด เน่ืองจากนายคกุจะต้องได้เห็นทิศทางถกูต้อง

อย่างรวดเร็ว เปาโลและสิลาสบอกเขาด้วยวิธีการท่ีเรียบง่ายท่ีสดุ ให้เขารู้ว่าจะได้รับความรอดในอนาคตได้อย่างไร ก็คือ ด้วยการ

เช่ือในพระเยซแูทนท่ีจะเช่ือในพระและรูปเคารพของคนนอกรีต 

 เม่ือนัน้ นายคกุนําเปาโลและสิลาสมาท่ีบ้าน และให้โอกาสพวกเขาพดูกบัครอบครัวของเขา เปาโลและสิลาสไม่ได้กลา่ว

เพียงแคถ้่อยคําข้างต้นเท่านัน้ แต่เทศนาพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการเทศนานี ้นายคกุจึงได้รับบพัติศมาในชัว่โมงเดียวกนัและมี

ประสบการณ์ท่ีทําให้เขามีความปีติยินดี คําแปลหนึ่งเขียนไว้ว่า “เขากระโดดโลดเต้นด้วยความปีติและยินดีปรีดาเป็นอย่างมาก” 

(กิจการ 16:34, TAB) สิง่เหลา่นีเ้กิดขึน้เม่ือเขาเช่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระวจนะของพระองค์ 

 เราควรจะศึกษาคําภาษากรีกท่ีแปลว่า เชื่อและวางใจ (believe) ในข้อความนี ้คํานีไ้ม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความเข้าใจ

และการยอมรับในใจ แต่แสดงถึงความไว้วางใจและปฏิบติัตาม (ดบูทท่ี 2) ความหมายตามพระคมัภีร์ของคําว่า ความเช่ือ คือการ

ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าและการเช่ือฟังพระวจนะนัน้ คํานําสํานกัพิมพ์ของ The Amplified Bible อธิบายว่าวลี “เช่ือและ

วางใจในพระเยซูเจ้า” หมายถึง “การมีความไว้วางใจว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ ช่วยให้รอดอย่างแท้จริง” ดังนัน้ The 

Amplified Bible จงึแปลกิจการ 16:31 ไว้วา่ “และพวกเขาตอบว่า เช่ือและวางใจในองค์พระเยซูคริสตเจ้า นัน่คือให้ตวัของท่านแก่

พระองค์ นําตวัของทา่นออกจากการดแูลตนเองและให้ตวัของท่านอยู่ในการดแูลของพระองค์ และท่านจะได้รับความรอด [และสิ่ง

นีสํ้าหรับทัง้] ทา่นและครัวเรือนของทา่นด้วย” 

 เราจะเข้าใจข้อความนีไ้ด้ดีย่ิงขึน้เม่ือศึกษาความสําคญัท่ีเปโตรเน้นในวลี “เช่ือและวางใจพระเยซูคริสต์เจ้า” ในครัง้หนึ่ง 

เขาอธิบายวา่คนตา่งชาติได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเหมือนเช่นชาวยิวท่ี ์ “เช่ือในพระเยซูคริสตเจ้า” (กิจการ 11:15-17) เปาโลแสดง

วา่การเช่ือในพระเยซคูริสต์และการได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิมีความเก่ียวข้องกนั เขาสอนว่าแผ่นดินของพระเจ้าคือความปีติยินดี

ในพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (โรม 14:17) ถงึแม้วา่จะไมไ่ด้กลา่วไว้เฉพาะเจาะจงในกิจการ 16 ว่านายคกุชาวฟีลิปปีได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิ แตก่ารกลา่วถงึความปีติยินดีของ์ นายคกุอาจหมายความวา่เขาได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ดกิูจการ 8:39) 
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เปรียบเทยีบคาํตอบทัง้สามข้อ 
 เราได้ศกึษาคําตอบตามพระคมัภีร์สําหรับคําถามวา่ “ข้าพเจ้าจะรอดได้อย่างไร” จากข้อความท่ีเด่นชดัท่ีสดุในเร่ืองนีส้าม

ข้อความด้วยกนั พระคมัภีร์ใช้ถ้อยคําท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะข้อความ เน่ืองจากพระคมัภีร์เป็นพระวจนะท่ีได้รับการดลใจและไม่มี

ข้อผิดพลาด เรารู้ว่าพระคมัภีร์ไม่ขดัแย้งในตวัเอง เน่ืองจากพระเจ้าทรงประสงค์ให้ทกุคนได้รับความรอด เรารู้ว่าพระคมัภีร์จะต้อง

ชดัเจนและไม่กํากวมในเร่ืองนี ้ดงันัน้ แม้ว่ามีความแตกต่างในถ้อยคํา ข้อความทัง้สามท่ีเราได้วิเคราะห์ไปจึงไม่ขัดแย้งกนัหรือ

ก่อให้เกิดความสบัสน เราต้องเช่ือว่าแต่ละคําตอบได้ตอบคําถามอย่างถูกต้อง อีกนัยหนึ่งคือ แต่ละคําตอบได้ตอบคําถามใน

ถ้อยคําท่ีแตกตา่งกนั ในมมุมองท่ีตา่งกนัและในสถานการณ์ท่ีตา่งกนั แตท่ัง้หมดเป็นคําตอบเดียวกนั เราจะอธิบายสัน้ๆ ว่าทําไมจึง

เป็นเช่นนัน้ 

 เม่ือพระเยซูคริสต์ตรัสแก่นิโคเดมสั พระองค์ไม่ได้ตอบคําถามเก่ียวกบัความรอดตรงๆ แต่พระองค์ทรงอธิบายแผนการ

แห่งความรอดของพระเจ้าสําหรับคริสตจักรแห่งพันธสญัญาใหม่ในอนาคตท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ ยังไม่มีผู้ ใดในเวลานัน้ได้รับพระ

วิญญาณ และจะไม่ได้รับจนกว่าหลงัจากพระคริสต์เสด็จขึน้สู่สวรรค์แล้ว (ยอห์น 7:39; กิจการ 1:4-5) พระคริสต์ทรงประสงค์ท่ี

จะแจ้งให้นิโคเดมสัทราบ และกระตุ้นให้เขาเช่ือในพระองค์และในพระราชกิจของพระองค์ (ยอห์น 3:16) ไม่ใช่ให้พระวิญญาณแก่

เขาโดยทนัที 

 เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในวนัเพ็นเทคอสต์แตกต่างออกไป คือเปโตรให้คําตอบตรงๆ สําหรับคําถามเก่ียวกบัความรอด พระ

วิญญาณได้เทลงมาแล้ว ดงันัน้เปโตรตัง้ใจให้คําตอบของเขาเป็นคําแนะนําท่ีชดัเจนและก่อให้เกิดการบงัเกิดใหม่ในทนัที ผู้ ท่ีฟังอยู่

เป็นชาวยิวและเป็นผู้ ท่ีนับถือศาสนายิว๔ ส่วนใหญ่ (อาจจะทุกคน) เคยได้ยินเก่ียวกับพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ เน่ืองจากพวกเขา

คุ้นเคยกบัแนวคิดและคําศพัท์ทางศาสนาเป็นอยา่งดี เปโตรจงึสามารถให้คําตอบท่ีชดัเจนด้วยประโยคเดียวได้ 

 ในกิจการ 16 เปาโลและสิลาสพบกบัชายผู้ มีความรู้เก่ียวกบัพระเจ้าน้อยมาก เขาเพิ่งจะพยายามฆ่าตวัตาย เขาเพิ่งจะ

หายหวาดกลวัจากแผน่ดินไหวและตกใจเพราะสิง่ผิดปกติท่ีเกิดขึน้ เปาโลและสลิาสจงึตอบคําถามเขาอย่างง่ายๆ เพ่ือท่ีจะเข้าใจได้

ง่ายและทําให้มีความมัน่ใจขึน้ใหม่ พวกเขาบอกให้ชายคนนัน้ทราบว่าทางแห่งความรอดคือทางพระเยซูคริสต์ จากนัน้ จึงอธิบาย

รายละเอียดเร่ืองพระกิตติคณุแก่เขาและครอบครัว 

 ความแตกตา่งในข้อความทัง้สามนีเ้กิดจากสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั แตเ่นือ้หาของข้อความแต่ละข้อความสอดคล้องกนั 

ข้อความสองข้อความกลา่วถึงการบพัติศมาด้วยนํา้และข้อความที่สามกลา่วถงึการบงัเกิดจากนํา้ ข้อความสองข้อความกลา่วถงึง

ของพระวิญญาณในความรอด และข้อความท่ีสามกล่าวถึงประสบการณ์ท่ีทําให้เกิดความปีติยินดี ซึ่งเกิดขึน้เม่ือได้รับพระ

วิญญาณ มีเพียงข้อความเดียวเท่านัน้ท่ีกล่าวไว้อย่างชดัเจนเก่ียวกบัการกลบัใจใหม่ และมีข้อความเดียวท่ีกล่าวไว้อย่างชดัเจน

เก่ียวกบัความเช่ือในพระคริสต์ แต่ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ อีกมากมายสอนว่า ทัง้ความเช่ือและการกลบัใจใหม่เป็นสิ่งท่ีจะนําไปสูค่วาม

รอด 

 เราสรุปได้จากข้อความทัง้สามนีว้่าความรอดเกิดจากการกลบัใจจากบาป และเกิดจากความเช่ือในพระเยซูคริสต์เท่านัน้ 

การกลบัใจใหม่และความเช่ือจะนําไปสู่การบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซ ู(การบงัเกิดจากนํา้) และไปสู่การบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณ (การบงัเกิดจากพระวิญญาณ) 

 ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึงความรอดสนบัสนนุบทสรุปนี ้เช่น มีคําเขียนไว้ว่า ความรอดเกิดจาก (1) พระนามของพระ

เยซู (กิจการ 4:12) (2) การสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า การเช่ือว่าพระองค์ได้ฟืน้คืนพระชนม์ และการออกพระ

นามของพระองค์ (โรม 10:9-13) (3) พระคณุเพราะความเช่ือ (เอเฟซสั 2:8-9) (4) การกลบัใจใหม่ (2โครินธ์ 7:10) (5) การท่ีพระ

วิญญาณทรงชําระให้บริสทุธิ และ์ การเช่ือความจริง (2เธสะโลนิกา 2:13) และ (6) การเช่ือฟังพระคริสต์ (ฮีบรู 5:9) 

                                                           
๔ ผู้ ท่ีนบัถือศาสนายิว หมายถึง คนต่างชาติท่ีนบัถือและปฏิบตัิตามธรรมเนียมของคนยิว 
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 เราสามารถศกึษาความรอดจากแนวคิดท่ีไม่ได้ขดัแย้งกนั แต่ประกอบกนัอย่างสมบรูณ์สองประการ ได้แก่ (1) ความรอด

จะต้องมีการบงัเกิดใหม่ (2) ความรอดเป็นขัน้ตอนในการใช้พระคณุของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตแห่งความเช่ือและความ

บริสทุธ์ิ เราจะต้องให้ลกัษณะทัง้สองสําเร็จในชีวิตของเราเพ่ือจะได้รับความรอดนิรันดร์ 

 ตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงท่ีสดุ ความรอดของเราขึน้อยู่กบัความเช่ือในพระเยซูคริสต์ หากเรามีความเช่ือในพระองค์แล้ว เราจะ

กลบัใจจากความบาป รับบัพติศมาในพระนามของพระองค์ รับพระวิญญาณบริสทุธิของพระองค์ และดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ี์

บริสทุธ์ิตอ่ไปด้วยความเช่ือ ด้วยวิธีนีเ้อง เราจะรอดจากความผิดบาปในปัจจบุนั และรอดจากผลนิรันดร์ของความบาปในอนาคต 

 

การเข้าใจและการเช่ือฟังพระกิตตคุิณ 
 สองสามบทต่อไปจะแจกแจงรายละเอียดส่วนประกอบของความรอดท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ถ้าบางคนมีประสบการณ์

ความรอดดงัท่ีเขียนไว้ในหนงัสือนีแ้ล้ว เราหวงัว่าพวกเขาจะเข้าใจความสําคญัและความจําเป็นของสิ่งท่ีเขาได้รับ พวกเขาจะได้

เรียนรู้สิง่ท่ีเกิดขึน้กบัพวกเขาและทําไมจงึเป็นเช่นนัน้ สว่นผู้ ท่ียงัไมไ่ด้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู หรือยงัไม่ได้รับบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์ ขอให้อ่านหนงัสือเล่มนีโ้ดยเปิดความคิด เปิดใจ และเปิดพระคมัภีร์ เราไม่ต้องการลดความสําคญัหรือ

ปฏิเสธสิ่งท่ีพระเจ้าอาจได้กระทําไปแล้วในชีวิตของพวกเขา แต่เราต้องการให้พวกเขาเห็นความสําคญัของการบงัเกิดจากนํา้แล

พระวิญญาณ เพราะการบงัเกิดจากนํา้และพระวิญญาณเป็นสิง่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ มีไว้สําหรับเราทกุวนันี ้และพระเจ้าทรง

ประสงค์ให้ทุกคนมีประสบการณ์นี ้การบงัเกิดใหม่ไม่ใช่สิ่งแปลก หรือยากท่ีจะรับจากพระเจ้า แต่เป็นสิทธิพิเศษท่ีผู้ เช่ือในพระ

คมัภีร์ทกุคนสามารถรับได้และควรจะได้รับ 

 พวกเราทกุคนควรจะพยายามเข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้าตลอดเวลา เราควรจะแสวงหาเพ่ือจะรู้เก่ียวกบัพระองค์มากขึน้และ

เช่ือฟังพระวจนะของพระองค์มากขึน้เร่ือยๆ เราต้องให้พระเจ้านําเราตอ่ไปในความจริงแหง่พระวจนะของพระองค์ เราต้องพยายาม

รับทกุสิง่ท่ีพระเจ้าทรงมีให้เราทกุวนันี ้

 แทนท่ีจะมวัแตคิ่ดวา่ “ข้าพเจ้าต้องได้รับด้วยหรือ” เราควรจะถามว่า “ข้าพเจ้าจะรับได้อย่างไร” หากพระเจ้าทรงมีบางสิ่ง

ให้เราท่ีเรายงัไม่ได้รับ หรือพระวจนะของพระองค์เผยให้เห็นสิ่งท่ีเรายงัไม่เช่ือฟัง เราก็ไม่ควรจะวอกแวกไปเพราะการโต้เถียงว่าสิ่ง

นัน้จําเป็นหรือเป็นเพียงทางเลือก แต่เราควรจะพยายามรับทกุสิ่งท่ีพระองค์ทรงมีให้เราและพยายามเช่ือฟังทกุสิ่งท่ีพระวจนะของ

พระเจ้าสอนไว้ ผู้ ท่ีมีความเช่ือในองค์พระเยซคูริสตเจ้าอยา่งแท้จริงจะต้องมีทศันคติเช่นนี ้
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เชิงอรรถ 
 

 1Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, unabridged, Philip Gove et al, eds. 

(Springfield, Mass.: G. & C. Merriam Co., 1976), p. 2006 

 2H.D. M. Spence and Joseph Exell, eds., The Pulpit Commentary (Rpt. Grand Rapids: Eerdmans, 1977), 

XVIII (Acts), 54. 
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2 พระคุณและความเช่ือ 
 

 “ดว้ยว่าซ่ึงท่านทัง้หลายรอดนัน้ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตวัท่านทัง้หลายกระทําเอง แต่พระเจ้า

ทรงประทานให ้ความรอดนัน้จะเนือ่งดว้ยการกระทําก็หามิได ้เพือ่มิใหค้นหน่ึงคนใดอวดได”้ (เอเฟซสั 2:8-9) 

 

 บทนีจ้ะเป็นพืน้ฐานสําหรับการศึกษาเร่ืองความรอดหลงัจากนีไ้ป ก่อนท่ีจะวิเคราะห์เร่ืองความรอดในลกัษณะต่างๆ 

ตอ่ไป เราจะต้องเข้าใจวา่พระคณุและความเช่ือคืออะไร และมีความเก่ียวข้องกนัอยา่งไร 

 

ความหมายของพระคุณ 
 พระคณุคือ ความโปรดปรานของพระเจ้าท่ีทรงมีต่อมนษุย์ซึ่งมนษุย์ไม่สมควรได้รับ พระคณุเป็นของประทานท่ีพระเจ้า

ทรงประทานแก่มนษุย์เปล่าๆ พระคณุเป็นงานของพระเจ้าในมนษุย์ คําว่าพระคณุแสดงให้เห็นว่าความรอดเป็นการอวยพระพรท่ี

พระเจ้าทรงประทานให้เปล่าๆ โดยท่ีมนษุย์ไม่สมควรจะได้รับและไม่สามารถหามาได้ พระเจ้าทรงกระทําการทกุสิ่งท่ีเก่ียวกบัการ

ช่วยให้วิญญาณได้รอด มนษุย์ไมส่ามารถช่วยพระเจ้าในการทําให้ตนเองรอดหรือมีสว่นทําให้ตนเองรอดได้ มนษุย์ทําได้แต่เพียงแต่

ยอมรับหรือปฏิเสธสิง่พระเจ้าทรงกระทําและเตม็ใจทําการในสว่นของตน 

 

ความรอดของมนุษย์เกิดจากพระคุณของพระเจ้า 
 เอเฟซสั 2:8-9 เน้นว่าความรอดเกิดจากพระคณุของพระเจ้า และไม่ใช่ด้วยการกระทําของมนษุย์ พระเจ้าทรงประทาน

ความรอดแก่เราทางการวายพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เราเป็นผู้ ท่ี “พระเจ้าทรงพระกรุณาให้...เป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมลูค่า 

โดยท่ีพระเยซคูริสต์ทรงไถ่...[เรา]ให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตัง้พระเยซไูว้ให้เป็นท่ีลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ 

โดยความเช่ือจึงได้ผล” (โรม 3:24-25) พระเจ้าไม่เพียงแต่ประทานพระบตุรของพระองค์ให้วายพระชนม์เพ่ือเรา และซือ้ความรอด

ของเราด้วยการวายพระชนม์ของพระองค์เท่านัน้ แต่พระองค์ยงัทรงประทานทกุสิ่งท่ีจําเป็นต่อการรักษาความรอดของเราไว้ ดงัท่ี

เปาโลได้ถามวา่ “พระองค์ผู้ มิได้ทรงหวงพระบตุรองค์เดียวของพระองค์ แตไ่ด้ทรงโปรดประทานพระบตุรนัน้เพ่ือประโยชน์แก่เรา ถ้า

เช่นนัน้พระองค์จะไมท่รงโปรดประทานสิง่สารพดัให้เราทัง้หลาย ด้วยกนักบัพระบตุรนัน้หรือ” (โรม 8:32) 

 ฟีลิปปี 2:13 สอนว่าพระเจ้าทรงกระทําการอยู่ในเราเพ่ือนํามาซึ่งความรอด “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยู่

ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา ทัง้ให้ประพฤติตามชอบพระทยัของพระองค์” ในฟีลิปปี 2:12 เปาโลตกัเตือนเราให้อตุส่าห์

ประพฤติเพ่ือให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลวั ความเคารพและระมดัระวงั และในข้อถดัมา เขาได้อธิบายว่าเราไม่สามารถทําให้

หรือช่วยให้ตวัเราเองรอดได้ แต่เราสามารถปฏิเสธหรือยอมจํานนต่อกิจท่ีพระเจ้าทรงกระทําในเราได้ ถ้าเราอนญุาตให้พระเจ้าทรง

กระทําการนัน้แล้ว พระองค์จะให้ความปรารถนา (ความเตม็ใจ) และอํานาจ (ความสามารถ) ท่ีจะทําตามพระประสงค์ของพระองค์ 

 พระเจ้าผู้ทรงซือ้สิทธิท่ี์ จะได้รับความรอดของเราได้ทรงประทานสิ่งทัง้ปวงท่ีจําเป็นเพ่ือเราจะได้รับและรักษาความรอด

เอาไว้โดยท่ีไม่ทรงคิดมูลค่า ดังนัน้ความรอดของมนุษย์เป็นผลของพระคุณของพระเจ้าตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบ พระคุณไม่ได้ตัด

ทางเลือกของเราออกไป พระเจ้าทรงให้อิสระแก่เราท่ีจะยอมจํานนตอ่พระองค์หรือปฏิเสธพระองค์ แตเ่ราไมส่ามารถทําสิ่งใดเพ่ือให้

ได้มาซึง่ความรอดของตวัเราเอง 

 

พระคุณและการกระทาํ 
 เราไม่ได้รอดเพราะการกระทําในลกัษณะท่ีว่าเราหามาได้เอง สมควรได้รับ หรือซือ้ความรอดด้วยการกระทําดี อย่างไรก็

ตาม พระคณุของพระเจ้าจะนําไปสู่การกระทําดีและการมีชีวิตบริสทุธ์ิ หลงัจากเอเฟซสั 2:8-9 สอนไว้ชดัเจนว่าความรอดเกิดขึน้

จากพระคณุ ไม่ใช่การกระทําแล้ว ข้อต่อมากล่าวไว้ว่า “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหตัถ์ของพระองค์ ท่ีทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์
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เพ่ือให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดําริไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้เรากระทํา” พระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่เราเพ่ือเราจะสามารถ

กระทําดีได้ “และพระเจ้าทรงฤทธิอาจประทานของดีทกุสิ่งอย่างอดุมแก่ท่านทัง้หลาย เพ่ือให้ท่านมีทกุสิ่งทกุอย่างเพียงพอสําหรับ์

ตวัเสมอ ทัง้จะมีสิ่งของบริบรูณ์สําหรับงานท่ีดีทกุอย่างด้วย” (2โครินธ์ 9:8) พระคณุของพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าเราจะมีชีวิตท่ีชอบ

ธรรมและบริสทุธิได้อย่างไร์  และให้อํานาจแก่เราเพ่ือจะมีชีวิตเช่นนัน้ได้ “เพราะว่าพระคณุของพระเจ้าได้ปรากฏแล้ว เพ่ือช่วยคน

ทัง้ปวงให้รอด สอนให้เราละทิง้ความอธรรมและโลกียตณัหา และดําเนินชีวิตในยคุนีอ้ย่างมีสติสมัปชญัญะ สตัย์ซ่ือสจุริตและตาม

คลองธรรม” (ทิตสั 2:11-12) 

 พระคณุไม่ได้เป็นการอนญุาตให้ทําบาปได้ “ถ้าเช่นนัน้แล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป เพ่ือให้พระคณุมี

มากย่ิงขึน้หรือ อย่าให้เป็นอย่างนัน้เลย” (โรม 6:1-2) “เราจะทําบาปเพราะมิได้อยู่ใต้ธรรมบญัญัติ แต่อยู่ใต้พระคณุกระนัน้หรือ ก็

อยา่ให้เป็นอยา่งนัน้เลย” (โรม 6:15) ในทางตรงกนัข้าม พระคณุทําให้เรามีอํานาจจากพระวิญญาณ หากเราทําตามพระวิญญาณ

แล้ว เราจะสามารถทําให้ความชอบธรรมทัง้หลายท่ีธรรมบญัญติัของโมเสสสัง่ไว้ แตทํ่าไมไ่ด้ สําเร็จได้ (โรม 8:3-4) 

 โดยสรุป พระคณุของพระเจ้านํามาซึง่ความรอด ซึง่เป็นของประทานท่ีไม่คิดมลูค่า และนํามาซึง่อํานาจในการดําเนินชีวิต

อยา่งชอบธรรม ถงึแม้วา่เราไมส่ามารถทําให้ได้มาซึง่ของประทานแหง่ความรอดได้ แต่เม่ือเราได้รับของประทานนัน้ ชีวิตของเราจะ

เปล่ียนแปลงและเราจะเร่ิมกระทําการดี หากเราไม่แสดงลกัษณะอนัชอบธรรมและเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจ้า เราก็ไม่ได้อนญุาตให้

พระคณุของพระเจ้ากระทําการในเรา เราไมส่ามารถแยกพระคณุออกจากชีวิตแหง่การอทุิศตนและเช่ือฟังพระคริสต์ได้ 

 

พระคุณและความเช่ือ 
 ถ้าคําสัง่สอนเร่ืองพระคณุสอนว่า พระเจ้าทรงกระทําทกุอย่างเพ่ือท่ีมนษุย์จะรอดได้ หมายความว่ามนษุย์ทกุคนรอดโดย

อตัโนมติัอย่างนัน้หรือ ไม่อาจเป็นเช่นนัน้ได้เพราะคนจํานวนมากจะถกูแช่งสาปเป็นนิตย์ในการพิพากษา (วิวรณ์ 20:11-15) ถ้า

คําสัง่สอนเร่ืองพระคณุสอนว่า มนษุย์ไม่สามารถช่วยพระเจ้าในการทําให้เกิดความรอดได้ หมายความว่าพระเจ้าทรงเลือกบางคน

ให้รอดอย่างไม่มีเง่ือนไข ไม่ว่าทศันคติและการตอบสนองของคนเหล่านัน้จะเป็นเช่นไรอย่างนัน้หรือ ไม่อาจเป็นเช่นนัน้ได้เพราะ

พระเจ้าไมท่รงเลือกหน้าผู้ใด (กิจการ 10:34) หากพระองค์ทรงเลือกบางคนโดยไม่มีเง่ือนไขแล้ว ความยติุธรรมของพระองค์ก็จะทํา

ให้พระองค์ต้องเลือกทกุคน คําสัง่สอนเก่ียวกบัความเช่ือจะช่วยเราให้เข้าใจคําตอบของทัง้สองคําถาม 

 ด้วยความเช่ือ มนษุย์ยอมรับและรับพระคณุท่ีช่วยให้รอดของพระเจ้า (โรม 3:21-31; เอเฟซสั 2:8) มนษุย์ไม่สามารถช่วย

พระเจ้าในการทําให้เกิดความรอดได้ แตม่นษุย์มีหน้าท่ีในการยอมรับหรือปฏิเสธสิง่ท่ีพระเจ้าทรงเสนอให้ การตอบสนองของมนษุย์

ต่อพระเจ้าโดยยอมรับการช่วยให้รอดของพระองค์เรียกว่า ความเช่ือ ดงันัน้ความเช่ือจึงเป็นช่องทางท่ีมนษุย์จะได้รับพระคณุจาก

พระเจ้าได้ ทัง้พระคุณของพระเจ้าและความเช่ือของมนุษย์เป็นสิ่งจําเป็นต่อความรอด “แต่ถ้าไม่มีความเช่ือแล้ว จะเป็นท่ีพอ

พระทยัของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย” (ฮีบรู 11:6) นกัเขียนชาวโปรเตสแตนต์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “การท่ีมนษุย์ต้องทําบางสิ่งเพ่ือได้รับ

ประโยชน์จากความรอดท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ผ่านทางพระคริสต์ ไม่ได้เป็นการผิดหลกัคําสัง่สอนเร่ืองพระคณุ ในทางศาสน

ศาสตร์และนิรุกติศาสตร์๕ คําว่า ฆาริส (charis) ซึ่งหมายถึงพระคณุนัน้ มีความหมายสองลกัษณะด้วยกนั คือ การให้ท่ีไม่สมควร

ได้รับและการรับด้วยความขอบคณุ” 1 

 อย่างไรก็ตาม เราต้องหลีกเล่ียงการพูดว่าความรอดบางส่วนเกิดจากมนุษย์ เม่ือมนุษย์ยอมรับพระคุณ คุณความดี

ทัง้หมดเป็นของพระเจ้าและอํานาจแห่งพระคณุของพระองค์ แต่เม่ือมนษุย์ปฏิเสธพระคณุ ความผิดทัง้หมดอยู่ท่ีมนษุย์และความ

ไมเ่ช่ือของเขา ดงันัน้เรายืนยนัวา่ความรอดเกิดจากพระคณุเพียงอยา่งเดียว และจากหน้าท่ีในการยอมรับความรอดของมนษุย์ 

 

การเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือ 

                                                           
๕ นิรุกติศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยท่ีมาและความหมายของคํา 
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 การเป็นคนชอบธรรมหมายความว่าพระเจ้าทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรม พระคมัภีร์สอนไว้ชดัเจนเก่ียวกบัการเป็นคน

ชอบธรรมโดยความเช่ือวา่ “คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยูด้่วยความเช่ือ” (ฮาบากกุ 2:4; โรม 1:17; กาลาเทีย 3:11; ฮีบรู 10:38) 

 เปาโลเทศนาคําสัง่สอนนีว้่า “เหตฉุะนัน้พ่ีน้องทัง้หลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ [พระเยซู] นัน้แหละจึงได้ประกาศ

การยกความผิดแก่ทา่นทัง้หลาย และโดยพระองค์นัน้ทกุคนท่ีเช่ือจะพ้นโทษได้ทกุอย่าง ซึง่จะพ้นไม่ได้โดยธรรมบญัญัติของโมเสส” 

(กิจการ 13:38-39) 

 เปาโลเน้นเร่ืองการเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือในจดหมายของเขาว่า “เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผู้

หนึง่ผู้ใดเป็นคนชอบธรรม โดยการประพฤติตามธรรมบญัญัติได้ ... แต่บดันีไ้ด้ปรากฏแล้วว่า ความชอบธรรมซึง่มาจากพระเจ้านัน้

ปรากฏนอกเหนือกฎบญัญติั ธรรมบญัญติักบัพวกผู้ เผยพระวจนะเป็นพยานอยู ่คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึง่ทรงประทานโดย

ความเช่ือในพระเยซูคริสต์ แก่ทกุคนท่ีเช่ือ ... แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมลูค่า โดยท่ีพระเยซูคริสต์

ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตัง้พระเยซูไว้ให้เป็นท่ีลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเช่ือจึง

ได้ผล” (โรม 3:20-25) “ก็ยงัรู้ว่าไม่มีผู้ ใดเป็นคนชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบญัญัติ แต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์

เทา่นัน้ ถงึเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซคูริสต์ เพ่ือจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริสต์ ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรม

บญัญติั เพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบญัญัตินัน้ ไม่มีมนษุย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย” (กาลาเทีย 2:16) โรม 4 และกา

ลาเทีย 3 กลา่วถงึการเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือไว้เพิ่มเติม 

 สิ่งสําคญัคือว่า ไม่มีผู้ ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการปฏิบติัตามธรรมบญัญัติของโมเสส หรือโดยการกระทําการดี แต่

วิถีทางเดียวไปสู่ความรอดคือ ทางความเช่ือในพระเยซูคริสต์และการท่ีพระองค์ทรงเป็นเคร่ืองบชูาสําหรับเรา เม่ือทราบเช่นนีแ้ล้ว 

เราจะต้องศึกษาว่าความเช่ือในพระเยซูท่ีแท้จริงคืออะไร และจะมีความเช่ือนัน้ได้อย่างไร ก่อนอ่ืน ให้เราอ่านสิ่งท่ีเบนจามิน วอร์

ฟิลด์กล่าวไว้ “การเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือไม่ได้หมายถึง...ความรอดโดยการเช่ือสิ่งต่างๆ แทนท่ีจะกระทําสิ่งท่ีถกูต้อง แต่

หมายถงึการวิงวอนขอคณุความดีของพระคริสต์ตอ่หน้าพระท่ีนัง่แหง่พระคณุ แทนท่ีจะเป็นความดีของเราเอง”2 

 

ที่มาของความเช่ือ 
 ก่อนท่ีจะกลา่วถึงรายละเอียดเร่ืองความเช่ือ เราต้องตอบคําถามนีก่้อน “อะไรเป็นแหลง่กําเนิดของความเช่ือ” ถ้ามนษุย์

สร้างความเช่ือได้ด้วยตนเอง เขาก็คงจะเป็นผู้ช่วยตนเองให้รอด หรืออย่างน้อยก็มีสว่นในการช่วยตนเองให้รอด หากเป็นเช่นนัน้ ก็

จะขดักบัคําสัง่สอนเร่ืองพระคณุ คําตอบของคําถามนัน้คือวา่ ความสามารถในการมีความเช่ือมาจากพระคณุของพระเจ้า 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีสองจะเกิดขึน้ตามมา หากพระเจ้าประทานศกัยภาพ๖ในการเช่ือแก่ทุกคนแล้ว ทุกคนจะได้รับ

ความรอดหรือ แตห่ากพระเจ้าประทานศกัยภาพในการเช่ือให้แก่คนจํานวนหนึง่เทา่นัน้ พระเจ้าก็ทรงปรับคนอ่ืนๆ ท่ีเหลือให้ตกนรก

โดยไม่ได้ประทานความสามารถท่ีจะเลือกได้ให้แก่พวกเขา คําตอบคือว่า พระเจ้าทรงประทานศกัยภาพในการเช่ือแก่ทกุคน แต่

พระองค์ทรงให้แตล่ะบคุคลตดัสนิใจเองวา่จะยอมรับและดําเนินชีวิตในความเช่ือหรือไม่ หรืออีกนยัหนึ่งคือ พระเจ้าทรงประทานให้

ทกุคนมีความสามารถในการมีความเช่ือในพระองค์ได้ มนษุย์ทกุคนสามารถท่ีจะเช่ือได้ แต่ไม่ใช่ทกุคนเลือกท่ีจะเช่ือพระองค์ แต่

กระนัน้ ทกุคนเช่ือหรือสามารถเช่ือในบางสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้า ผีมาร พระปลอม ตวัเอง คนอ่ืน หรือวตัถสุิ่งของ เม่ือพระเจ้าทรง

สร้าง พระองค์ทรงเป็นพยานถงึพระองค์เองเพ่ือท่ีทกุคนจะมีโอกาสท่ีจะเช่ือในพระองค์ และจะไมมี่ข้อแก้ตวัได้ (โรม 1:19-20) 

 พระคมัภีร์สอนว่าพระเจ้าทรงให้ทกุคนมีความสามารถในการเช่ือ เช่นนัน้ พระองค์จึงทรงเป็นท่ีมาของความเช่ือของคริส

เตียน “พระเจ้าทรงโปรดประทาน [ขนาดความเช่ือ] แก่ท่าน” (โรม 12:3) พระเยซูทรงเป็นผู้บกุเบิกความเช่ือ และผู้ทรงทําให้ความ

เช่ือของเราสมบูรณ์ (ฮีบรู 12:2) แม้หลงัจากบังเกิดใหม่แล้ว พระวิญญาณยังคงประทานความเช่ือเพ่ือเป็นของประทานเหนือ

ธรรมชาติในเวลาท่ีเกิดปัญหา และเป็นสว่นประกอบหนึง่ในชีวิตประจําวนัของคริสเตียน (1โครินธ์ 12:9; กาลาเทีย 5:22)  

                                                           
๖ ศกัยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจหรือคณุสมบตัิท่ีมีแฝงอยู่ในสิง่ต่างๆ อาจทําให้พฒันาหรือให้ปรากฏเป็นสิง่ท่ีประจกัษ์ได้  
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 เน่ืองจากธรรมชาติความบาปของเรา ไม่มีผู้ ใดสามารถแสวงหาพระเจ้าได้ด้วยตนเอง นอกจากพระองค์จะทรงนําเขามา 

(ยอห์น 3:27; 6:44; โรม 3:10-12) ไม่มีผู้ ใดมีความเช่ือได้นอกจากพระเจ้าจะทรงประทานให้ อย่างไรก็ตาม พระคริสต์ทรงวายพระ

ชนม์เพ่ือทกุคนในโลก ดงันัน้พระองค์จึงสามารถประทานพระคณุให้แก่ทกุคนได้ (ยอห์น 3:16) แม้ว่าตวัมนษุย์จะมีความเลวทราม

และเต็มไปด้วยความบาปจนเพียงลําพงัแล้ว ไม่สามารถเลือกพระเจ้าได้ แต่พระเจ้าทรงให้มนษุย์ทุกคนมีความสามารถในการ

แสวงหาพระองค์และตอบสนองตอ่พระองค์ได้ พระคณุท่ีนําไปสูค่วามรอดและเป็นพระคณุท่ีประทานแก่มนษุย์ทกุคนคือสิ่งท่ีนกัศา

สนศาสตร์เรียกวา่ “universal prevenient grace” (การช่วยเหลือท่ีพระเจ้าทรงเสนอให้แก่ทกุคน) 

 พระคมัภีร์สอนว่าพระคณุนีนํ้ามาซึง่ความรอด โดยช่วยและสนบัสนนุให้มนษุย์ทัง้ปวงยอมรับงานแห่งความรอดของพระ

เจ้า “เพราะวา่พระคณุของพระเจ้าได้ปรากฏแล้ว เพ่ือช่วยคนทัง้ปวงให้รอด” (ทิตสั 2:11) พระเจ้าทรงบญัชาให้มนษุย์ทกุคนกลบัใจ

ใหม่ (กิจการ 17:30) และพระองค์ทรงประทานความสามารถให้เราทําสิ่งท่ีพระองค์ทรงประสงค์ให้ทําได้สําเร็จ (ฟิลิปปี 2:13; 1

ยอห์น 5:3) พระเจ้าทรงประสงค์ให้ทกุคนกลบัใจใหม ่และพระองค์ประทานโอกาสให้ทําเช่นนัน้ได้ (2เปโตร 3:9) พระกรุณาคณุของ

พระเจ้านํามนษุย์ไปสูก่ารกลบัใจใหม ่(โรม 2:4) ดงันัน้พระองค์ทรงประทานพระกรุณาหรือพระคณุอนันําไปสูก่ารกลบัใจใหม่แก่ทกุ

คน พระองค์ทรงเรียกมนษุย์ทกุคน (มทัธิว 11:28; วิวรณ์ 22:17) แต่ผู้ ท่ีตอบสนองต่อการทรงเรียกเท่านัน้ท่ีจะรอดได้ ผู้ รับเชิญก็

มากแตผู่้ ท่ีทรงเลือกก็น้อย (มทัธิว 20:16; 22:14) 

 นอกจากนี ้เรายงัเหน็วา่ความเช่ือเกิดจากพระวจนะของพระเจ้า (โรม 10:17) มีตวัอยา่งบนัทกึไว้มากมายในพระคมัภีร์ว่า 

การได้ยินพระวจนะของพระเจ้าทําให้เกิดความเช่ือ เช่น ชาวสะมาเรีย โครเนลิอสัและครัวเรือนของเขา และชาวโครินธ์ (กิจการ 

8:12; 10:44; 18:8) 

 เช่นนี ้ทกุคนได้รับขนาดความเช่ือจากพระเจ้า เราสามารถเพ่ิมความเช่ือของเราได้โดยการฟังพระวจนะของพระเจ้า และ

โดยการดําเนินการของพระวิญญาณบริสทุธิ เราต้องอนญุาตให้พระเจ้า์ เพิ่มความเช่ือในเรา และต้องใช้ความเช่ือท่ีพระองค์ทรง

ประทานให้อยูใ่นใจเรา 

 

ความหมายของความเช่ือ 
 เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ความเช่ือเป็นการตอบสนองต่อพระเจ้าในทางท่ีถกูต้อง และเป็นวิธีซึ่งมนษุย์ยอมรับพระคณุท่ี

ช่วยให้รอดของพระเจ้า ความเช่ือเป็นทางในการท่ีเรายอมจํานนต่อพระเจ้า เช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ และอนญุาตให้พระองค์

ทรงทําการแหง่ความรอดในเรา ท่ีกลา่วไปนัน้เป็นการดําเนินการของความเช่ือ แต่ในตอนนี ้เราจะพยายามอธิบายความหมายของ

คําว่าความเช่ือ ให้ชดัเจนย่ิงขึน้ พจนานกุรม Webster’s Dictionary ให้ความหมายของคําว่า ความเชือ่และวางใจ (belief) ไว้ว่า

คือ “อาการหรือลกัษณะของจิตใจท่ีมีความเช่ือใจหรือเช่ือมัน่ในบคุคลบางคนหรือของบางสิ่ง” และให้ความหมายของคําว่า ความ

เชือ่ (faith) ไว้ว่าคือ “การอทุิศตวัต่อหน้าท่ีหรือบคุคล; ความซ่ือสตัย์...ความเช่ือวางใจและเช่ือใจ และซ่ือสตัย์ต่อพระเจ้า...สิ่งท่ีมีผู้

เช่ือด้วยความรู้สกึอนัแรงกล้า”3 

 เม่ือศกึษาภาษากรีก เราจะพบความหมายท่ีลกึย่ิงกว่านัน้ คํานําสํานกัพิมพ์ของพระคมัภีร์ฉบบั The Amplified Bible 

อภิปรายเก่ียวกบัคําว่า เชื่อและวางใจ (believe) เอาไว้ ในคํานําดงักล่าว เขียนไว้ว่า คนส่วนใหญ่เช่ือในพระคริสต์ในความหมาย

ภาษาองักฤษทัว่ๆ ไป นัน่คือ คนสว่นใหญ่เช่ือว่าพระคริสต์เคยมีชีวิตอยู่ ทรงเป็นบตุรของพระเจ้าในความหมายอย่างหนึ่งอย่างใด 

และวายพระชนม์บนไม้กางเขนเพ่ือช่วยคนบาปให้รอด อย่างไรก็ตาม The Amplified Bible ได้กลา่วไว้อีกว่า ไม่มีคําภาษาองักฤษ

คําใดท่ีสามารถแสดงความหมายได้ตรงกบัคําว่า พิสทือโอ (pisteuo) ซึง่สว่นใหญ่แปลว่า เชือ่และวางใจ The Amplified Bible ให้

ความหมายของคําว่า พิสทือโอ ไว้ว่า “คํานัน้มีความหมายว่า ‘การยดึมัน่ การเช่ือใจ การมีความเช่ือใน การพึง่พา’ ดงันัน้ ถ้อยคํา

ท่ีว่า ‘เช่ือและวางใจในพระเยซูเจ้า…’ จึงหมายความถึง”การมีความไว้วางใจว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่าง

แท้จริง” 4 
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 ดบัเบิลย ูอี ไวน์ ได้อธิบายไว้ในพจนานกุรม An Expository Dictionary of New Testament Words ว่า พิสทือโอ 

หมายถึง “การเช่ือและวางใจ และได้รับการชักจูงให้เช่ือ ดงันัน้การมีความเช่ือมัน่ การเช่ือใจในความหมายนี ้จึงแสดงถึง การ

ไว้วางใจ ไม่ใช่เพียงแต่เช่ือว่าเป็นจริงเท่านัน้”5 พระคมัภีร์ฉบบั King James Version บางครัง้แปลคําว่า พิสทือโอ เป็น “วางใจ” 

(commit) หรือ “มัน่ใจ” (trust) คํานามของ พิสทือโอ (pisteuo) คือ พิสทิส (pistis) ซึง่โดยปกติแปลวา่ “ความเช่ือ” 

 ไวน์อธิบายคําว่า พิสทิส ว่าเป็น “ความเช่ือท่ีมัน่คง ความเช่ือถือท่ีเกิดจากการได้ยิน”6 เขากล่าวว่า พิสทือโอ และ พิสทิส 

หมายถงึการยอมรับการสําแดงของพระเจ้าอยา่งแท้จริง การยอมจํานนตอ่พระเจ้า และวิถีชีวิตท่ีเกิดจากการยอมจํานนนัน้ 

 

 “องค์ประกอบหลกัของความเช่ือในด้านท่ีเก่ียวกบัพระเจ้าท่ีมนษุย์มองไม่เห็น ซึง่แตกต่างจากความเช่ือในมนษุย์นัน้ 

เห็นได้ชดัเจนในการใช้คํานามนี ้[พิสทิส] และกริยา พิสทือโอ คําทัง้สองหมายถึง (1) ความเช่ือถือท่ีมัน่คง อนัก่อให้เกิด

การยอมรับการสําแดงของพระเจ้าหรือความจริง เช่น 2เธสะโลนิกา 2:11, 12 (2) การยอมจํานนต่อพระเจ้า ยอห์น 2:11 

(3) การกระทําท่ีเกิดจากการยอมจํานนนัน้ 2โครินธ์ 5:7 ... ทัง้หมดนีต้รงข้ามกบัความเช่ือตามการใช้ธรรมดาทัว่ไป ซึ่ง

หมายถงึความเช่ือท่ีดี โดยไมจํ่าเป็นต้องมีข้อพิสจูน์”7 

 

 ชาร์ลส เอิร์ดมนั ผู้อธิบายพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ท่ีมีช่ือเสียง ยืนยนัว่า ความเช่ือตามพระคมัภีร์หมายรวมถึงความสมัพนัธ์

สว่นตวักบัพระคริสต์ ซึง่แสดงให้เหน็โดยการไว้วางใจ เช่ือฟัง และการกระทําท่ีบริสทุธิของบคุคล์  

 

 “หากความเช่ือหมายถึงแต่เพียงการยอมรับคําสอน หรือกล่าวหลกัความเช่ือซํา้ การยอมรับคนหนึง่วา่เป็นคนชอ

ธรรมเม่ือพิจารณาถึงความเช่ือของเขาแล้ว ก็เป็นเร่ืองไร้สาระและไม่ยุติธรรม แต่ความเช่ือแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์

ส่วนตวักบัพระคริสต์ สําหรับผู้ ท่ีเช่ือแล้ว ความเช่ือหมายถึงการไว้วางใจในพระคริสต์ การเช่ือฟังพระคริสต์ การรักพระ

คริสต์ และความไว้วางใจ ความเช่ือฟัง และความรักเช่นนัน้จะก่อให้เกิดความสะอาดและบริสทุธ์ิ และชีวิตแห่งการรับใช้

โดยไมเ่หน็แก่ตวัอยา่งแน่นอน”8 

 

 โดนลัด์ บลอสช์ นกัศาสนศาสตร์ชาวโปรเตสแตนต์ให้ข้อคิดเหน็ท่ีให้ความกระจ่างเก่ียวกบัความเช่ือตามพระคมัภีร์เอาไว้

มากมาย เขากล่าวถึงเร่ือง “คําสอนท่ีไม่ถกูต้องเก่ียวกบัพระคณุอนัไร้ค่า ท่ีทําให้ความรอดกลายเป็นหนงัสือเดินทางไปสู่สวรรค์ 

เป็นการประกนัแก่ผู้ ท่ีเพียงแต่บพัติศมา หรือประกาศความเช่ือต่อหน้าผู้ อ่ืน หรือเกิดมาในครอบครัวท่ีเป็นคริสเตียนอยู่แล้ว”9 เขา

กลา่วโต้แย้งแนวคิดเร่ือง “พระคณุอนัไร้คา่” ไว้วา่ “ของประทานแห่งความรอดท่ีได้มาเปลา่ๆ ไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับแต่ภายนอก 

หรือยอมจํานนต่อพระกิตติคุณอย่างเต็มใจเท่านัน้ แต่ต้องเป็นการอุทิศตนอย่างแท้จริง และเป็นสาวกภายใต้ไม้กางเขนตลอด

ชีวิต”10 นอกจากนี ้เขายงัให้ความหมายของคําว่า ความเช่ือ ไว้ว่าเป็น “การอทุิศตนให้กบัพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่อย่างแท้จริง 

เป็นการอทุิศตนอนันํามาซึง่ความรู้ ความไว้วางใจ และการเช่ือฟัง”11 

 

ส่วนประกอบสามประการ 
ของความเช่ือที่ช่วยให้รอด 

 อีกนยัหนึง่ ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดมีความหมายมากกวา่แคค่วามรู้หรือการยอมรับทางใจ จริงๆ แล้ว สว่นประกอบสําคญั

ของความเช่ือท่ีช่วยให้รอดมีสามประการด้วยกนั ได้แก่ ความรู้ การยอมรับ และการเอาไปใช้12 

 ในการมีความเช่ือในสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลคนหนึ่งจะต้องมีความรู้หรือความเข้าใจในระดบัหนึ่งก่อน เขาจะต้องรู้สิ่งท่ีตน

ประกาศว่าเช่ือ ในการมีความเช่ือท่ีช่วยให้รอดนัน้ เราไม่จําเป็นต้องเข้าใจทกุสิ่งเก่ียวกบัพระเจ้าหรือชีวิต แต่เราต้องตระหนกัถึง

ความจําเป็นท่ีเราต้องได้รับความรอด และรู้วา่พระเยซคูริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเดียวของเรา 
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 ประการท่ีสอง การมีความเช่ือจะต้องเป็นการยอมรับหรือการรับทางใจ ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะบคุคล

หนึง่อาจเข้าใจบางอยา่ง แตไ่มเ่ช่ือสิง่นัน้ นอกเหนือจากความเข้าใจแล้ว จะต้องมีการยอมรับวา่คําสอนนัน้ถกูต้องด้วย 

 สดุท้าย จะต้องเอาสิ่งท่ีเช่ือไปใช้ อีกนยัหนึ่งคือ จะต้องใช้ความจริงนัน้ วิธีเดียวท่ีเราสามารถเช่ือคนอีกคนหนึ่งได้นัน้ก็

ด้วยการยอมรับและปฏิบติัตามคําของเขา เช่นนัน้แล้ว ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดในพระเยซูคริสต์จึงเป็นมากกว่าแค่การยอมรับว่า

พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องเอาความจริงนีไ้ปใช้และใช้ความจริงนีเ้ป็นหลกัการท่ีนําชีวิตของเรา เราจะกระทําเช่นนัน้

ได้โดยการเช่ือฟังพระกิตติคณุของพระเยซ ูโดยการมีสว่นในพระองค์ โดยการอทุิศตวัเราตอ่พระองค์อย่างแท้จริง และโดยการสร้าง

ความสมัพนัธ์ด้วยเช่ือใจ ยดึมัน่ และไว้วางใจในพระองค์อยา่งแท้จริง 

 การศึกษาคําว่า พิสทิส และ พิสทือโอ ในภาษากรีกนัน้เป็นการเน้นความสําคญัของส่วนประกอบท่ีสามนี ้หากไม่มีการ

ปฏิบติัตามแล้ว ก็จะไมมี่ความเช่ือท่ีช่วยให้รอด มีคนจํานวนมากท่ีจะยอมรับวา่พระเยซทูรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้

รอด แต่ก็ยอมรับว่าพวกเขาไม่เช่ือฟังพระกิตติคณุ แม้ว่าพวกเขาจะมีความรู้และการยอมรับ แต่พวกเขาไม่ได้ปฏิบติัตามพระกิตติ

คณุในชีวิตของพวกเขา พวกเขาไม่ปฏิบติัตามความจริง พวกเขาไม่อทุิศตนเองให้กับพระคริสต์ หรือมีส่วนในพระองค์ โดยสรุป 

ความเช่ือท่ีช่วยให้รอด คือ ความไว้วางใจพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ เราไม่อาจแยกความเช่ือท่ีช่วยให้รอดออกจากการ

ไว้วางใจ การเช่ือฟังและการอทุิศตนได้ 

 

ตวัอย่างของความเช่ือที่ไม่เพียงพอ 
 พระคมัภีร์ให้ตวัอย่างมากมายเก่ียวกบัผู้ ท่ีมีความเช่ือในพระคริสต์ในระดบัหนึ่ง แต่พวกเขาไม่ได้รับความรอด ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าบุคคลหนึ่งอาจมีความเช่ือว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เจ้าและพระผู้ ช่วยให้รอด แต่ไม่เช่ือฟังพระองค์ ไว้วางใจใน

พระองค์ หรืออทุิศตนตอ่พระองค์จนได้รับความรอดได้ 

 ตวัอย่างเช่น คนจํานวนมากในอิสราเอลเช่ือในพระเยซูเม่ือพวกเขาเห็นการอศัจรรย์ท่ีพระองค์ทรงกระทํา อย่างไรก็ตาม 

พระเยซูไม่ทรงวางพระทยัในพวกเขาเพราะพระองค์ทรงทราบใจของพวกเขา พวกเขาไม่ถือว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของ

พวกเขาอยา่งแท้จริง (ยอห์น 2:23-35) 

 ในทํานองเดียวกนั ผู้ นําศาสนาชาวยิวหลายคนเช่ือในพระเยซู แต่ไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลวัว่าจะถกูขบั

ไล่ไปจากธรรมศาลา พวกเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้า(ยอห์น 12:42-43) พระเจ้าไม่ทรง

ยอมรับพวกเขาเพราะพวกเขาไมไ่ด้ปฏิบติัตามความเช่ือของพวกเขา 

 พระเยซไูด้ตรัสวา่ บางคนทําการอศัจรรย์ในพระนามของพระองค์ แตถ้่าพวกเขาไมย่อมทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้า พว

เขาจะไม่ได้รับความรอด (มทัธิว 7:21-27) พวกเขามีความเช่ือมากพอในเร่ืองการอศัจรรย์แต่ไม่มากพอท่ีจะเช่ือฟังพระวจนะของ

พระเจ้าในทกุสิง่ พวกเขามีความเช่ือแตไ่มมี่ความเช่ือท่ีช่วยให้รอด 

 ชาวสะมาเรียเช่ือคําเทศนาของฟีลิปและได้รับบพัติศมา แต่พวกเขาไม่ได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าจนกระทัง่เปโตร

และยอห์นมา (กิจการ 8:12-17) ซีโมนคนทําวิทยาคมเป็นคนหนึง่ท่ีเช่ือและได้รับบพัติศมา แต่ภายหลงัเขาพยายามท่ีจะซือ้อํานาจ

และการอวยพรทางฝ่ายวิญญาณด้วยเงิน (กิจการ 8:18-19) เปโตรจึงว่ากล่าวเขาและบอกให้เขากลบัใจจากความชัว่เสีย โดย

กลา่ววา่ “เจ้าไมมี่หุ้นหรือสว่นในการนีเ้ลย เพราะใจของเจ้าไมส่ตัย์ซ่ือตอ่พระเจ้า...ด้วยเราเหน็วา่เจ้าจะต้องรับความขมข่ืน และติด

พนัธนะแหง่ความอธรรม” (กิจการ 8:21-23) ในเวลานัน้ซีโมนไมไ่ด้รับความรอด แม้วา่เขาจะมีความเช่ือบ้างแล้ว 

 แม้แต่พวกผีมารก็เช่ือในพระเจ้าองค์เดียว (ยากอบ 2:19) ซึ่งบางคนไม่เช่ือเช่นนัน้ด้วยซํา้ พวกผีมารไม่เพียงแต่เช่ือ

เท่านัน้ แต่ยงัประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า (มทัธิว 8:29) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพวกผีมารจะเช่ือและประกาศ

ออกมา แตพ่วกมนัก็ไมมี่ความเช่ือท่ีช่วยให้รอด 
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 ในแตล่ะตวัอยา่งท่ีกลา่วมา มีความเข้าใจและการยอมรับทางใจ แต่ยงัขาดการอทุิศตนต่อพระเยซูอย่างแท้จริง และขาด

การเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ คนทัง้หลายมีความเช่ือในระดบัหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอท่ีจะทําให้เกิดความรอดได้ ดงันัน้ความเช่ือท่ี

ช่วยให้รอดจงึมีความเก่ียวข้องกบัการเช่ือฟังอยา่งไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ 

 

ความเช่ือและการเช่ือฟัง 
 เปาโลเน้นในเร่ืองการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเช่ือมากกว่าผู้ เขียนคนอ่ืนๆ แต่เขายืนกรานว่า ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดเป็น

สิง่ท่ีไมส่ามารถแยกออกจากการเช่ือฟังได้ เขาสอนว่าความลํา้ลกึเก่ียวกบัแผนการไถ่บาปของพระเจ้า ซึง่คือคริสตจกัรนัน้ “ทรงให้

ชนชาติทัง้ปวงได้เห็นประจกัษ์ ... เพ่ือให้เขาได้เช่ือ”  (โรม 16:26) พระคมัภีร์ฉบบั New International Version แปลสว่นท้ายนีไ้ว้

ว่า “ทรงให้ได้ประจกัษ์...เพ่ือท่ีชนชาติทัง้ปวงจะเช่ือและเช่ือฟังพระองค์” พระคณุของพระเจ้านํามาซึ่ง “ความเช่ือฟังในความเช่ือ

นัน้” (โรม 1:5) พระคริสต์ทรงกระทําการผ่านทางเปาโล “เพ่ือจะให้คนต่างชาติเช่ือฟัง” (โรม 15:18) ในทํานองเดียวกนั ลกูาได้

บนัทกึไว้ว่าปโุรหิตจํานวนมาก “ได้เช่ือฟังในศาสนา” (กิจการ 6:7, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) ความเช่ือและการเช่ือฟังมีความ

เก่ียวข้องกันอย่างมาก หากว่าบุคคลหนึ่งไม่เช่ือฟังพระเจ้า ก็เป็นเคร่ืองพิสจูน์ว่าเขาไม่มีความเช่ือ “แต่มิใช่ทกุคนได้เช่ือฟังข่าว

ประเสริฐนัน้ เพราะอิสยาห์ได้กลา่วไว้วา่ พระองค์เจ้าข้า ใครเลา่ได้เช่ือสิง่ท่ีเขาได้ยินจากเราทัง้หลาย” (โรม 10:16) 

 ยงัมีข้อความอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีกลา่วถึงความเก่ียวข้องกนัของความเช่ือฟังและความรอด พระเยซูตรัสว่า “มิใช่ทกุคนท่ี

เรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ ท่ีปฏิบติัตามพระทยัพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตใน

สวรรค์จึงจะเข้าได้” (มทัธิว 7:21) มีเพียงแต่ผู้ ท่ีได้ยินและปฏิบติัตามพระวจนะของพระเจ้าเท่านัน้ท่ีจะได้รับความรอด (มทัธิว 

7:24-27) นอกจากนี ้พระเยซูยงัตรัสอีกว่า “ถ้าท่านทัง้หลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบญัญัติของเรา” (ยอห์น 14:15) “ถ้าผู้ ใด

รักเรา ผู้นัน้จะประพฤติตามคําของเรา” (ยอห์น 14:23) 

 พระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ ท่ี “ไม่เช่ือฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเรา“ ให้ได้รับความพินาศนิรันดร์ (2เธสะโลนิกา 

1:7-10) พระคริสต์ก็เลย “ทรงเป็นแหลง่กําเนิดแหง่ความรอดนิรันดร์ สําหรับคนทัง้ปวงท่ีเช่ือฟังพระองค์” (ฮีบรู 5:9) เปโตรกลา่วว่า 

“ด้วยวา่ถงึเวลาแล้ว ท่ีการพิพากษาจะต้องเร่ิมต้นท่ีครอบครัวของพระเจ้า และถ้าการพิพากษานัน้เร่ิมต้นท่ีพวกเราก่อน ปลายทาง

ของคนเหลา่นัน้ ท่ีไมเ่ช่ือฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอยา่งไร” (1เปโตร 4:17) 

 ยอห์นทดสอบคริสเตียนดงันี ้ “เราจะมัน่ใจได้ว่าเราคุ้นกับพระองค์โดยข้อนี ้คือถ้าเราประพฤติตามพระบญัญัติของ

พระองค์ คนใดท่ีกลา่วว่า ‘ข้าพเจ้าคุ้นกบัพระองค์’ แต่มิได้ประพฤติตามพระบญัญัติของพระองค์ คนนัน้เป็นคนพดูมสุาและความ

จริงไม่ได้อยู่ในคนนัน้เลย แต่ผู้ ใดท่ีประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบรูณ์ในคนนัน้แล้วอย่าง

แน่แท้ ด้วยอาการอย่างนีแ้หละเราทัง้หลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์” (1ยอห์น 2:3-5) เรารู้จกัพระเจ้า มีความรักของพระเจ้าท่ี

บริบรูณ์อยูใ่นเรา และอยูใ่นพระเจ้าเม่ือเราเช่ือฟังพระองค์เทา่นัน้ ผู้ เช่ือท่ีแท้จริงจะเช่ือฟังบญัญัติของพระเจ้า และด้วยเหตนุัน้ จะรู้

วา่ตวัเขามีความรัก [ท่ีแท้จริง] (1ยอห์น 5:1-3) 

 เม่ือพระเจ้าทรงส่งทูตแห่งความตายมายังบ้านเรือนแต่ละหลงัในอียิปต์ ชาวอิสราเอลไม่ได้รับการคุ้มครองเน่ืองจาก

ความเช่ือทางใจของตนเพียงเทา่นัน้ พวกเขาต้องทาเลือดของลกูแกะปัสกาไว้ท่ีวงกบประต ู(อพยพ 12) เม่ือพวกเขาได้แสดงความ

เช่ือของตนโดยการเช่ือฟังคําสัง่ของพระเจ้าเท่านัน้ เขาจึงปลอดภยั “เพราะความเช่ือ ท่าน [โมเลส] ได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธี

ประพรมเลือด เพ่ือไม่ให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบตุรหวัปีมาถกูต้องพวกอิสราเอลได้” (ฮีบรู 11:28) เช่นเดียวกนั ความเช่ือท่ีช่วย

รอดในทกุวนันี ้คือ ความเช่ือฟัง เราต้องทาเลือดของแกะไว้ท่ีชีวิตของเราโดยการเช่ือฟังพระกิตติคณุของพระองค์ในการกลบัใจ

ใหม ่การบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระองค์ และการรับพระวิญญาณของพระองค์ 

 ผู้ ท่ีเช่ือพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงจะเช่ือฟังพระวจนะนัน้ พระวจนะของพระเจ้าสอนเร่ืองการบพัติศมาด้วยนํา้

ดังนัน้ผู้ ท่ีเช่ือพระคัมภีร์จะรับบัพติศมา พระวจนะของพระเจ้าสัญญาของประทานแห่งพระวิญญาณ ดังนัน้ผู้ เช่ือท่ีแท้จริงจะ

คาดหวงั แสวงหา และได้รับของประทานนี ้ผู้ เขียนชาวโปรเตสแตนต์คนหนึ่งกลา่วว่า “คริสเตียนทัง้หลายตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั
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ได้ยืนยนัว่า บคุคลหนึ่งจะต้องเช่ือและเช่ือฟังพระกิตติคณุเพ่ือท่ีจะมีความสมัพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตกบัพระเจ้าได้”13 นกัศาสน

ศาสตร์โปรเตสแตนต์อีกคนหนึ่งเขียนไว้ว่า “ความหมายของความเช่ืออาจสรุปได้เป็นประโยคหนึ่งคือ พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้

เป็นเจ้า (1โครินธ์ 12:3)...ดงันัน้การพดูด้วยความเช่ือว่า ‘พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า’ เป็นการให้คํามัน่ว่าจะเช่ือฟัง การเช่ือ

ข้อเท็จจริงเป็นการเช่ือฟังคําสัง่ท่ีอยู่ในข้อเท็จจริงนัน้ และจะยอมรับความจริงได้อย่างแท้จริงก็ด้วยการเช่ือฟังเท่านัน้...สําหรับ

เปาโลแล้ว การเช่ือฟังเป็นเหมือนความเช่ือ เช่นเดียวกบัความไม่เช่ือฟังเป็นเหมือนกบัการขาดความเช่ือ”14 นกัศาสนศาสตร์ดิทริก 

บอนฮอฟเฟอร์ กลา่ววา่ “ผที้เ่ชือ่เท่านันู้ คือผทีู้่ เชือ่ฟัง และผที้เ่ชือ่ฟังเท่านันู้ คือผทีู้่ เชือ่” 15 

 

ความเช่ือและการกระทาํ 
 พระคมัภีร์ยงัสอนอีกวา่ความเช่ือไมอ่าจแยกออกจากการกระทําการดีได้ “คํานีเ้ป็นคําจริง ข้าพเจ้าปรารถนาให้ทา่นเน้น

เร่ืองเหลา่นี ้เพ่ือคนทัง้หลายท่ีเช่ือในพระเจ้าแล้วจะได้อตุสา่ห์กระทําการดี” (ทิตสั 3:8) 

 ไมมี่ความเช่ือใดท่ีแยกออกจากการกระทําหรือปราศจากการกระทํา ยากอบเขียนว่าความเช่ือและการกระทําไม่สามารถ

แยกออกจากกนัได้ “ดกู่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า แม้ผู้ ใดจะว่าตนมีความเช่ือ แต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไร ความเช่ือของ

เขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือ...ความเช่ือก็เช่นเดียวกนั ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล แต่บางคนจะกลา่วว่า ‘คนหนึ่งมีความเช่ือแต่อีก

คนหนึ่งมีการประพฤติ’ จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเช่ือของท่านท่ีไม่มีการประพฤติตาม และด้วยการประพฤติตาม ข้าพเจ้าจะ

แสดงให้ท่านเห็นความเช่ือของข้าพเจ้า ท่านเช่ือว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่ง นัน่ก็ดีอยู่แล้ว แม้พวกปีศาจก็เช่ือ และกลวัจนตวัสัน่ แน่ะ

คนโฉดเขลา ทา่นต้องการให้พิสจูน์หรือว่า ความเช่ือท่ีไม่ประพฤติตามนัน้ไร้ผล เม่ืออบัราฮมับิดาของเรา ได้พาอิสอคับตุรของท่าน

มาถวายบนแท่นบชูา จึงได้ความชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ ท่านทัง้หลายก็เห็นแล้วว่า ความเช่ือมีกําลงัร่วมกบัการ

ประพฤติตามของทา่น และความเช่ือนัน้จะบริบรูณ์ด้วยการประพฤติ และพระคมัภีร์ก็สําเร็จท่ีวา่ อบัราฮมัเช่ือพระเจ้า และพระองค์

ทรงถือว่า ความเช่ือนัน้เป็นความชอบธรรมแก่ท่าน และท่านได้ช่ือว่าเป็นสหายของพระเจ้า ท่านทัง้หลายก็เห็นแล้วว่า ผู้ใดจะเป็น

คนชอบธรรมได้ ก็เน่ืองด้วยการประพฤติ และมิใช่ด้วยความเช่ือเพียงอย่างเดียว...เพราะกายท่ีปราศจากจิตวิญญาณนัน้ไร้ชีพแล้ว

ฉนัใด ความเช่ือท่ีปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉนันัน้” (ยากอบ 2:14, 17-24, 26) 

 บางคนเห็นว่าคําสอนของเปาโลเร่ืองความเช่ือและคําสอนของยากอบเร่ืองการกระทํามีความขดัแย้งกนั มาร์ติน ลเูธอร์ 

ไม่ชอบหนงัสือยากอบและสงสยัว่าหนงัสือดงักล่าวควรจะอยู่ในพระคมัภีร์จริงๆ หรือไม่ เพราะเขาคิดว่าเป็นหนงัสือท่ีขดัแย้งกบั

เร่ืองการเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือ อย่างไรก็ตาม จดหมายของเปาโลและจดหมายของยากอบเป็นส่วนหนึ่งของพระวจนะ

ของพระเจ้าอยา่งเทา่เทียมกนั และพระวจนะของพระเจ้าไมข่ดัแย้งในตวัเอง งานเขียนของเปาโลและยากอบเป็นสว่นประกอบของ

กนัและกนั และมีความสอดคล้องกนัทัง้หมด 

 เปาโลเน้นวา่เรารอดโดยความเช่ือในพระเยซ ูไมใ่ช่โดยการกระทําของเรา พระเจ้าทรงซือ้ความรอดให้เรา และเรายอมรับ

ความรอดนัน้ด้วยความเช่ือ แต่เราไม่ได้ซือ้ความรอดด้วยการกระทําการดี เปาโลเน้นว่าการปฏิบติัตามธรรมบญัญัติของโมเสสไม่

สามารถช่วยใครให้รอดได้ เพราะการปฏิบติัตามพิธีการไมมี่อํานาจท่ีจะชําระล้างความผิดบาปได้ 

 ยากอบได้เขียนไว้ในทํานองเดียวกนัว่า “ของประทานอนัดีทกุอย่าง และของประทานอนัเลิศทกุอย่างย่อมมาจากเบือ้ง

บน” (ยากอบ 1:17) รวมทัง้ความรอดด้วย ยากอบได้แสดงให้เห็นว่า ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดจะต้องทําให้เกิดการกระทํา อีกนยัหนึ่ง

คือ เราไม่อาจแสดงว่ามีความเช่ือได้โดยไม่มีการกระทํา วิถีทางเดียวท่ีพระเจ้าหรือใครๆ จะเห็นความเช่ือของเราได้คือจากการ

กระทําของเรา ความเช่ือไมใ่ช่แคค่วามคิด แตเ่ป็นพลงัท่ีเปล่ียนแปลงชีวิต 

 เปาโลใช้อบัราฮมัเป็นตวัอย่างในเร่ืองการเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือ (ปฐมกาล 15:6; โรม 4:1-3) ยากอบก็ใช้

ตวัอย่างเดียวกนัเพ่ือแสดงให้เห็นว่าความเช่ือจะแสดงออกมาได้ด้วยการกระทําเท่านัน้ หากไม่มีการกระทําแล้ว ความเช่ือของอบั

ราฮมัก็จะเป็นความเช่ือท่ีตายแล้ว จะเป็นอยา่งไรหากว่าอบัราฮมักลา่วว่า “ข้าพเจ้าเช่ือพระเจ้า” แต่ไม่ยอมถวายอิสอคั ตามท่ียาก

อบกลา่วไว้ก็คือ อบัราฮมัก็จะไมมี่ความเช่ือท่ีแท้จริงและจะไมไ่ด้เป็นคนชอบธรรม พระเจ้าเองตรัสกบัอบัราฮมัหลงัจากท่ีเขาเต็มใจ
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ถวายอิสอคัว่า “เราจะอวยพรเจ้าแน่...เหตวุ่าเจ้าฟัง [เช่ือฟัง] เสียงของเรา” (ปฐมกาล 22:16-18) คําอธิบายของเปาโลเก่ียวกบั

ความเช่ือของอบัราฮมันําไปสู่บทสรุปเดียวกนั เม่ือไม่มีหวงั อบัราฮมัก็ยงัได้เช่ือในความหวงั เขาไม่ได้คิดถึงข้อจํากดัของมนษุย์ 

ไม่ได้หวัน่ไหวแคลงใจในพระสญัญาของพระเจ้า แต่มีความเช่ือท่ีแข็งแกร่ง ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และมีความเช่ือมัน่คงย่ิง (โรม 

4:18-21) ข้อความนีไ้ม่ได้กล่าวถึงการยอมรับทางใจท่ีไม่มีการกระทํา แต่บรรยายถึงความเช่ือท่ีทําให้อบัราฮมัประพฤติตามเป็น

เวลาหลายปี ความเช่ือท่ีทําให้เขาไว้วางใจในพระเจ้าและอทุิศตนให้แก่พระองค์อยา่งแท้จริง 

 ข้อสงสยัตา่งๆ จะหมดไปเม่ือเราตระหนกัว่าเปาโลและยากอบใช้คําเดียวกนัในวิธีและบริบทท่ีแตกต่างกนั ในหนงัสือโรม 

คําว่า ความเชื่อ (faith) หมายถึงความเช่ือท่ีแท้จริงในพระเจ้า รวมทัง้สิ่งทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือนัน้ สว่นในยากอบ ความ

เชือ่ หมายถึงการยินยอมทางใจท่ีอาจไม่ส่งผลต่อการประพฤติ ซึง่จะไม่ใช่ความเช่ือท่ีแท้จริงและมีชีวิต ในหนงัสือโรม คําว่า การ

กระทํา (works) หมายถงึการกระทําท่ีตายแล้วท่ีอาจทําได้โดยไม่มีความเช่ือ ในยากอบ การกระทํา หมายถึงการกระทําท่ีมีชีวิตอยู่

ท่ีอาจทําได้ด้วยความเช่ือเทา่นัน้ และจะเป็นเคร่ืองพิสจูน์วา่มีความเช่ืออยูจ่ริงหรือไม่ ในโรม เป็นคนชอบธรรม (justified) หมายถึง 

“พระเจ้าโปรดให้เป็นคนชอบธรรม” ส่วนในยากอบ เป็นคนชอบธรรม หมายถึง “แสดงให้เห็นว่าเป็นคนชอบธรรม” ไวน์ ให้

ความเหน็วา่เปาโลและยากอบเขียนไว้สอดคล้องกนั 

 

 “ในเร่ืองการเป็นคนชอบธรรมโดยการกระทํานัน้ สิง่ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นความขดัแย้งระหว่างยากอบและอคัรสาวกเปาโล

เป็นแต่เพียงผิวเผินเท่านัน้…เปาโลตระหนักถึงทัศนคติของอับราฮัมต่อพระเจ้า และการท่ีเขายอมรับพระวจนะของ

พระองค์...ยากอบ (2:21-26) เก่ียวข้องกบัความแตกต่างระหว่างความเช่ือท่ีจริงกบัความเช่ือท่ีไม่จริง อนัเป็นความเช่ือท่ี

ไร้ผลและตายแล้ว ซึง่จริงๆ แล้วไมใ่ช่ความเช่ือเลย”16 

 

 เหน็ได้ชดัเจนว่าทัง้เปาโลและยากอบเห็นว่าความเช่ือท่ีช่วยให้รอดจะทําให้เกิดความเช่ือมัน่ในพระเจ้า อนัเป็นความเช่ือ

ท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตและแสดงออกให้เห็นด้วยการกระทํา เปาโลสอนว่าเรารอดโดยความเช่ือ ยากอบสอนว่าความเช่ือท่ีช่วยให้

รอดจะก่อให้เกิดการกระทํา และแสดงออกให้เห็นด้วยการกระทําเท่านัน้ ถ้ามีความเช่ือแต่ไม่มีการกระทํา แสดงว่าความเช่ือนัน้ไม่

ถกูต้อง 

 ฮีบรู 11 อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือและการกระทําไว้เป็นอย่างดี บทนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่า

ความเช่ือเป็นสิ่งจําเป็นมากเพียงใด และแสดงให้เห็นว่าความเช่ือจะทําให้เกิดผลอย่างไร ข้อพระคมัภีร์นีใ้ห้ตวัอย่างบคุคลในพระ

คมัภีร์เก่าและกล่าวถึงการกระทําของพวกเขาท่ีได้กระทํา “เพราะความเช่ือ” ข้อความนีแ้สดงให้เห็นว่า ความเช่ือจะก่อให้เกิดการ

กระทําและความเช่ือจะแสดงออกให้เหน็ได้ด้วยการกระทําเทา่นัน้ ทกุครัง้ท่ีผู้ เขียนกลา่วถึงความเช่ือของคนหนึ่งคนใด เขาจะเขียน

เก่ียวกบัการกระทําท่ีเกิดจากความเช่ือนัน้ด้วย 

 เรารอดโดยพระคณุเพราะความเช่ือ เราเช่ือมัน่วา่พระเจ้าทรงกระทําให้เกิดความรอด ไมใ่ช่การกระทําของเราเอง อย่างไร

ก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องตอบสนองต่อพระเจ้า ไม่เช่ือฟังพระองค์ และไม่ประพฤติตามความเช่ือของเรา ความเช่ือท่ี

ช่วยให้รอดคือ ความเช่ือท่ีมีชีวิตอนัก่อให้เกิดการกระทํา 

 

ความเช่ือที่ต่อเน่ือง 
 ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดไมไ่ด้เป็นเพียงแคส่ภาพชัว่คราว แตเ่ป็นความสมัพนัธ์ท่ีตอ่เน่ืองกบัพระเยซูคริสต์ เราไม่ได้รอดโดย

ความเช่ือเพียงชัว่ระยะเวลาหนึ่ง แต่ “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความเช่ือ” (โรม 1:17; กาลาเทีย 3:11; ฮาบากกุ 2:4) 

โคโลสี 2:6 เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนัน้เม่ือท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบติัพระองค์ด้วยฉันนัน้” เหมือนเช่นท่ีเรารับ

พระองค์ด้วยความเช่ือ เราจะต้องดําเนินชีวิตตอ่ไปด้วยความเช่ือในพระองค์ 
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 บอ่ยครัง้พระคมัภีร์กลา่วถงึความเช่ือในรูปกาลปัจจบุนั ซึง่หมายถึงความเช่ือท่ีต่อเน่ือง เช่น คําว่า วางใจ (believeth) ใน

ยอห์น 3:16 หมายถึงความเช่ือท่ีต่อเน่ือง “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบตุรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทกุ

คนท่ีวางใจในพระบตุรนัน้จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” ความรอดไม่ได้เป็นเพียงประสบการณ์ในอดีต แต่เป็นความสมัพนัธ์ใน

ปัจจบุนัท่ีจะนําไปสู่ความรอดนิรันดร์ เราต้องดําเนินชีวิตประจําวนัด้วยความเช่ือเพ่ือท่ีจะรอดในท่ีสดุ เม่ือทราบเช่นนีแ้ล้ว เราจะ

เห็นความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างความเช่ือและการกระทํา ความเช่ือเป็นสิ่งท่ีต่อเน่ือง ความเช่ือจะนําเราไปในนํา้พระทยัของพร

เจ้ามากย่ิงขึน้เร่ือยๆ 

 

เป้าหมายของความเช่ือ 
 ความเช่ือท่ีไม่มีการกระทําเป็นสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์ และความเช่ือท่ีไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีประโยชน์เช่นกนั ตวัความเช่ือเอง

นัน้ไม่มีค่า หากตวัความเช่ือของมนษุย์เป็นสิ่งดีแล้ว การเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือก็คงจะเป็นเพียงอีกทางหนึ่งท่ีมนษุย์จะ

ช่วยให้ตนเองรอดได้ 

 คณุค่าของความเช่ือขึน้อยู่กบัเป้าหมายของความเช่ือ เราได้รับความรอดเน่ืองจากพระองค์ผู้ ท่ีเราเช่ือ ไม่ใช่ด้วยสภาพ

ของการมีความเช่ือ เม่ือเปาโลใช้อบัราฮมัเป็นตวัอย่างในการเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือ เขาแสดงให้เห็นว่าอบัราฮมัเช่ือฟัง

พระเจ้า ผู้ทรงรอบรู้และทรงอํานาจซึง่ทําให้สญัญาของพระองค์สําเร็จ (โรม 4:16-17) คนนอกศาสนาอาจมีความเช่ือท่ีย่ิงใหญ่ แต่

พวกเขาไม่ได้รับความรอดเพราะไม่มีความเช่ือในพระเยซู และเพราะความรอดเกิดขึน้จากพระเยซูเท่านัน้ จึงเป็นสิ่งสําคญัย่ิงท่ีจะ

เช่ือในพระองค์ 

 ทัง้นี ้หมายความว่า เราจะต้องมีความเช่ือในพระวจนะของพระองค์ด้วย คนจํานวนมากมีความเช่ือท่ีย่ิงใหญ่ในระบบ

ศาสนาท่ีประกาศพระคริสต์ แต่พวกเขาไม่ได้รับความรอดเพราะความเช่ือของพวกเขาไม่ได้เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าและ

พระกิตติคณุของพระคริสต์ ความเช่ือในระบบท่ีมนษุย์สร้างขึน้และความจริงใจในการเช่ือนัน้ไม่เพียงพอ เราต้องนมสัการพระเจ้า

ในความจริงและในวิญญาณ (ยอห์น 4:24) พระเยซูตรัสว่า “ผู้ ท่ีวางใจในเราตามท่ีมีคําเขียนไว้แล้วว่า “แม่นํา้ที่มีนํา้ธ ํารงชีวิต จะไ

ออกมาจากภายในผู้นัน้” (ยอห์น 7:38) เราต้องเช่ือตามคําสอนของพระคมัภีร์ ไม่มีอํานาจใดท่ีช่วยให้รอดได้ด้วยความเช่ือทางใจ 

แตจ่ะต้องมีความเช่ือวางใจ และการเช่ือฟังในพระเยซแูละพระวจนะของพระองค์ 

 

ความเช่ือและการกลับใจใหม่ 
 ในตอนนี ้เราจะวิเคราะห์รายละเอียดลกึลงไปว่าผลของความเช่ือในพระเยซูคืออะไร จะต้องมีทัง้ความเช่ือและการกลบั

ใจใหม่ในการช่วยให้รอด พระเยซูทรงเทศนาว่า “จงกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือข่าวประเสริฐเถิด” (มาระโก 1:15) บคุคลหนึ่งต้องมี

ความเช่ือบ้างเพ่ือท่ีจะกลบัใจใหม่ ไม่มีใครท่ีจะแสวงหาการกลบัใจจากบาปได้หากไม่เช่ือว่าความบาปเป็นสิ่งผิด และเช่ือว่าการ

กลบัใจใหม่เป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้และเป็นสิ่งจําเป็น พระวจนะของพระเจ้าประกาศว่าคนทัง้หลายจะพินาศหากไม่กลบัใจใหม่และ

มนษุย์ทัง้ปวงทัว่ทกุแห่งจะต้องกลบัใจใหม่ (ลกูา 13:3; กิจการ 17:30) ความเช่ือในพระวจนะของพระเจ้าจะนําไปสู่การกลบัใจ

ใหม ่

 บางคนโต้เถียงว่าการกลบัใจใหม่เกิดก่อนหรือหลงัจากความเช่ือ นกัศาสนศาสตร์ของคณะลเูธอแรนเห็นว่าการกลบัใจ

ใหม่เกิดก่อนความเช่ือ ในขณะท่ีคาลวินเห็นว่าการกลบัใจใหม่เป็นผลของความเช่ือ ทัง้หมดนีข้ึน้อยู่กับการใช้คําว่า ความเชื่อ 

(faith) เช่น หากใช้คําว่าความเช่ือเพ่ือหมายถึงนาทีแห่งความรอด การกลบัใจใหม่ก็จะต้องเกิดก่อนความรอดนัน้เพราะจะต้องมี

การกลบัใจใหมเ่พ่ือให้เกิดความรอด แตถ้่าเหน็วา่ความเช่ือเป็นขัน้ตอนท่ีตอ่เน่ืองและเป็นจดุหนึง่ในเวลาด้วย ความเช่ือจึงเกิดก่อน

การกลบัใจใหมแ่ละหลงัการกลบัใจใหมด้่วย แนวคิดหลงันีมี้ข้อสนบัสนนุจากพระคมัภีร์ 

 ความเช่ืออาจเกิดขึน้เม่ือได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเป็นครัง้แรก แม้ว่าในเวลานัน้ ความเช่ือไม่ได้นํามาซึ่งความรอดก็

ตาม เราได้ศกึษาตวัอย่างในพระคมัภีร์ท่ีแสดงให้เห็นว่าบคุคลหนึ่งสามารถมีความเช่ือได้ระดบัหนึ่งก่อนท่ีจะมีประสบการณ์ความ
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รอด บคุคลหนึ่งไม่ได้รอดในนาทีแรกท่ีความเช่ือเร่ิมต้นขึน้ แต่ความรอดเกิดขึน้เม่ือความเช่ือเติบโตขึน้ ควบคมุใจของเขาและนํา

เขาไปสู่การตอบสนองต่อพระคริสต์และพระกิตติคณุในทางท่ีถกูต้องเพ่ือท่ีเขาจะเช่ือฟังพระคมัภีร์ในเร่ืองการกลบัใจใหม่ การบพั

ติศมาด้วยนํา้ และการแสวงหาและรับของประทานแหง่พระวิญญาณ 

 ดงันัน้ การกลบัใจใหม่จึงเกิดขึน้หลงัจากมีความเช่ือเป็นครัง้แรก แต่เกิดก่อนการแสดงออกถึงความเช่ือท่ีช่วยให้รอด 

(ประสบการณ์การบงัเกิดใหม่) บางทีเป็นการดีท่ีสดุท่ีจะอธิบายว่าการกลบัใจใหม่ คือ “ผลแรกของความเช่ือ” ต่อพระกิตติคุณ 

เพราะการกลบัใจใหมเ่กิดขึน้ในตอนเร่ิมต้นของชีวิตแหง่ความเช่ือ และการกลบัใจใหมเ่ป็นการแสดงออกถงึความเช่ือเป็นอยา่งแรก 

 

ความเช่ือและการบัพตศิมาด้วยนํา้ 
 ความเช่ือในพระเจ้ายงัจะนําไปสู่การบพัติศมาด้วยนํา้ด้วย พระเยซตูรัสวา่ “ผู้ ใดเช่ือและรับบพัติศมาแล้วผู้นัน้จะรอด” 

(มาระโก 16:16) เห็นได้ชดัว่าพระองค์ทรงสอนว่าความเช่ือจะนําไปสู่การบพัติศมา และประวติัศาสตร์คริสตจกัรยคุแรกก็ยืนยนั

ความจริงนี ้หลงัจากเปโตรเทศนาในวนัเพ็นเทคอสต์ “คนทัง้หลายท่ีรับคําของเปโตรก็รับบพัติศมา” (กิจการ 2:41) สําหรับชาว

สะมาเรีย “เม่ือฟีลปิได้ประกาศข่าวประเสริฐ วา่ด้วยแผน่ดินของพระเจ้า และพระนามแหง่พระเยซคูริสต์แล้ว คนทัง้หลายก็เช่ือและ

รับบพัติศมา” (กิจการ 8:12) นายคกุชาวฟีลิปปีเช่ือและได้รับบพัติศมาในเวลาเดียวกบัท่ีเปาโลบอกให้เขาเช่ือ (กิจการ 16:31-34) 

เม่ือเปาโลเทศนาในเมืองโครินธ์ คนจํานวนมาก “เช่ือและรับบพัติศมา” (กิจการ 18:8) 

 ในโอกาสอ่ืนๆ อีกมากมาย มีคนท่ีได้รับบพัติศมาเม่ือพวกเขาได้ยินและยอมรับพระกิตติคณุ (กิจการ 8:36-38; 9:18; 

10:47-48; 16:14-15; 19:5) เราสรุปว่าการรับบพัติศมาด้วยนํา้เป็นการแสดงออกถงึความเช่ือ ผลของความเช่ือต่อพระเจ้า ความ

เช่ือในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ท่ีแท้จริงจะทําให้ผู้ เช่ือรับบพัติศมาด้วยนํา้ 

 นกัวิชาการแบ๊บติสต์กล่าวว่า “นกัศาสนศาสตร์ของโรงเรียนต่างๆ ถกเถียงกนัว่าในพระคมัภีร์ใหม่ ความเช่ือและการรับ

บพัติศมาถือเป็นสิง่ท่ีไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ เม่ือใดก็ตามท่ีมีการกลา่วถึงการเร่ิมต้นเป็นคริสเตียน...การบพัติศมาคือ...การ

ท่ีพระคณุและความเช่ือได้มาพบกนัตามกําหนดของพระเจ้า การบพัติศมาคือ...การแสดงออกภายนอกท่ีจําเป็นและเวลาสงูสดุ

ของการแสดงออกถงึความเช่ือ”17 

 

ความเช่ือและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
 ความเช่ือยงันําไปสู่การรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทุธิอีกด้วย์  พระเยซูตรัสว่า “ผู้ ท่ีวางใจในเราตามท่ีมีคํา

เขียนไว้แล้วว่า ‘แม่นํา้ที่มีนํา้ธ ํารงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นัน้’” (ยอห์น 7:38) ยอห์นอธิบายว่าพระเยซูตรัสถึงพระ

วิญญาณบริสุทธิ ์ “สิ่งท่ีพระเยซูตรัสนัน้หมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ ท่ีวางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระ

วิญญาณให้ เพราะพระเยซยูงัมิได้ประสบเกียรติกิจ” (ยอห์น 7:39) 

 เปโตรสอนวา่ของประทานแหง่พระวิญญาณ หรือการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิจะเทลงมายงัผู้ ท่ีเช่ือในองค์พระ์

เยซคูริสตเจ้า เปโตรพดูถงึประสบการณ์ของโครเนลอิสัวา่เป็นประสบการณ์เหมือนเช่นการบพัติศมาแห่งพระวิญญาณในวนัเพ็นเท

คอสต์ และถามคําถามว่า “เหตฉุะนัน้ ถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทัง้หลาย เม่ือเราได้เช่ือในพระเยซูคริสต

เจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้ ใดเลา่ท่ีจะขดัขืนพระเจ้าได้” (กิจการ 11:15-17) อีกนยัหนึ่งคือ เปโตรแสดงให้เห็นว่า “การเช่ือในพระเยซูคริสต

เจ้า” มีความเก่ียวข้องกบัการได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ 

 เปาโลยงัคาดหวงัอีกว่าผู้ ท่ีเช่ือจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เม่ือเขาพบสาวกของยอห์นผู้ให้บพัติศมาท่ีเอเฟซสั เขาถาม์

ว่า “เม่ือท่านทัง้หลายเช่ือนัน้ ท่านได้รับพระวิญญาณบริสทุธิหรือเปลา่์ ” (กิจการ 19:2) ในฉบบั New International Version เน้น

คําถามดงักล่าวมากกว่านัน้ “ท่านได้รับพระวิญญาณบริสทุธิหรือ์ ไม่เม่ือท่านได้เช่ือ” เปาโลยงัสอนต่อไปในจดหมายของเขาว่าเรา

ได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิโดยความเช่ือ “เพ่ือพระพรทางอบัราฮมัจะได้มาถึงคนต่างชาติทัง้หลาย เพราะพระเยซูคริสต์เพ่ือเราจะ
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ได้รับพระวิญญาณตามพระสญัญาโดยความเช่ือ” (กาลาเทีย 3:14) “เม่ือ...ได้วางใจในพระองค์ [พระคริสต์] [ท่านทัง้หลาย] ได้รับ

การผนกึตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสทุธิแหง่พระสญัญา์ ” (เอเฟซสั 1:13) 

 จึงสรุปได้อย่างแน่นอนว่าความเช่ือนําไปสู่การรับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ นัน่คือว่า ผู้ เช่ือท่ีแท้จริงจะได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิ ความเช่ือของเขาจะแสดง์ ออกมาว่าเป็นความเช่ือท่ีแท้จริงและสมบูรณ์เม่ือพระเจ้าทรงประทานของประทานแห่งพระ

วิญญาณบริสทุธิให้์ แก่เขา 

 

การกลับใจใหม่ การบัพตศิมาด้วยนํา้ และการกระทาํ 
 การกลบัใจใหม่และการบพัติศมาด้วยนํา้อาจถือเป็นการกระทําได้หรือไม ่การกลบัใจใหมแ่ละการบพัติศมาด้วยนํา้ไมใ่

การกระทําในลกัษณะท่ีว่าเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทําเพ่ือช่วยให้ได้มาซึ่งความรอดของตน แต่เป็นการกระทําท่ีช่วยให้รอดของพระเจ้า 

ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดจะต้องแสดงออกให้เหน็โดยการกลบัใจใหม ่การบพัติศมาด้วยนํา้ และการรับพระวิญญาณ 

 โดยลําพงั มนษุย์ไมมี่อํานาจท่ีจะหนัไปจากความบาป แต่พระเจ้าทรงนําเขาไปสูก่ารกลบัใจใหม่และทรงประทานอํานาจ

ในการกลบัใจใหม่ พระเจ้าทรงก่อให้เกิดการกลบัใจใหม่ขึน้ในมนษุย์ เปล่ียนแปลงจิตใจและทิศทางของเขา นอกจากนัน้ พระเจ้า

ทรงยกความบาปเม่ือมีการรับบพัติศมา หากพระเจ้าไม่ทรงกระทําการและมนษุย์ไม่มีความเช่ือในกิจของพระองค์ การบพัติศมาก็

เป็นพิธีกรรมท่ีไม่มีความหมาย ประการสุดท้าย การรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่ใช่การกระทําของมนุษย์อย่างแน่นอน พระ

วิญญาณเป็นของประทานจากพระเจ้าท่ีบคุคลหนึง่ได้รับด้วยความเช่ือ 

 มนษุย์มีหน้าท่ีเพียงแต่เช่ือฟังพระกิตติคณุ แสวงหาการกลบัใจใหม่ รับบพัติศมาด้วยนํา้ และอนญุาตให้พระเจ้าประทา

พระวิญญาณบริสุทธิให้แก่เขาเท่านัน้์  ส่วนประกอบเหล่านีท้ัง้หมดเป็นส่วนของการเอามาใช้ การตอบสนอง การอุทิศตน การ

ไว้วางใจ และการเช่ือฟังท่ีมีอยู่ในความเช่ือท่ีช่วยให้รอด “ผลของความเช่ือ” ในส่วนของมนษุย์นีไ้ม่ได้ทําให้ได้มาซึ่งหรือจ่ายหนี ้

บาปเพ่ือความรอด แตเ่ป็นการตอบสนองท่ีจําเป็นเพ่ือได้รับความรอด 

 พระเจ้าทรงประทานความรอดแก่ทกุคนโดยไม่คิดมลูค่าด้วยการไถ่บาปของพระคริสต์ แต่ผู้ ท่ีแสดงความเช่ือในพระเจ้า

เท่านัน้ท่ีจะได้รับความรอด มนษุย์จะอนญุาตให้พระเจ้ากระทํางานแห่งความรอด (ด้วยความเช่ือและการเช่ือฟังของเขา) หรือจะ

ปฏิเสธท่ีจะให้พระองค์กระทํา (ด้วยความไมเ่ช่ือและการไมเ่ช่ือฟัง) พระเจ้าทรงเรียกบคุคลหนึ่ง นําเขามาหาพระองค์เอง เปล่ียนใจ

และทิศของเขา (การกลบัใจใหม่) ล้างความผิดบาปของเขาออกไป (เม่ือรับบพัติศมาด้วยนํา้) บพัติศมาเขาด้วยพระวิญญาณของ

พระองค์ รักษาเขาไว้ในพระคณุของพระองค์ และให้อํานาจแก่เขาเพ่ือมีชีวิตบริสทุธ์ิ การกระทําของพระเจ้าเช่นนีทํ้าให้มนษุย์ให้รับ

ความรอดในเวลาปัจจบุนั 

 

การสารภาพ ความเช่ือและความรอด 
 บทสรุปเก่ียวกบัความเช่ือท่ีช่วยให้รอดนีข้ดัแย้งกบัโรม 10:8-10 หรือ ข้อความในโรมเขียนไว้ว่า “ ‘ถ้อยคํานัน้อยู่ใกล้ท่าน 

อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน’ (คือคําซึง่ก่อให้เกิดความเช่ือท่ีเราทัง้หลายประกาศอยู่นัน้) คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปาก

ของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า และเช่ือในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชบุพระองค์ให้เป็นขึน้มาจากความตาย ท่านจะ

รอด ด้วยวา่ ความเช่ือด้วยใจก็นําไปสูค่วามชอบธรรม และการยอมรับสจัจะของพระเจ้าด้วยปากก็นําไปสูค่วามรอด” 

 บางคนแปลข้อความนีเ้พ่ือหมายถึงความรอดเกิดขึน้โดยทนัทีเม่ือคนๆ หนึ่งยอมรับด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นขึน้จาก

ความตาย และสารภาพด้วยปากว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า อย่างไรก็ตาม การแปลนีข้ดัแย้งกบัความจริงว่าความเช่ือท่ี

ช่วยให้รอดจะต้องมีการเอามาใช้และความเช่ือฟัง ในแนวคิดเช่นนี ้คนจํานวนมากท่ีไม่แม้แต่อ้างว่ามีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้าก็จะรอด

ได้ แม้แต่ผีมารก็จะรอด เพราะผีมารรู้ว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่ ยอมรับพระองค์ด้วยปาก และเช่ือในพระเจ้าองค์เดียว (มทัธิว 

8:29; ยากอบ 2:19) การเข้าใจโรม 10:8-10 อยา่งผิวเผินเช่นนัน้เป็นสิง่ไมถ่กูต้อง 
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 เราจะเห็นชดัเจนขึน้เม่ืออ่านโรม 10 ต่อไป ในข้อ 13 กล่าวว่า “เพราะว่า ผู้ ท่ีร้องออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะ

รอด” ข้อพระคมัภีร์นีห้มายความวา่ทกุคนท่ีกลา่วพระนามของพระเยซูออกมาจะรอดอย่างนัน้หรือ ไม่ใช่อย่างแน่นอน มิฉะนัน้แล้ว 

พระนามของพระเยซจูะเป็นเพียงสตูรวิเศษ นอกจากนี ้ข้อ 16 ยงัสอนวา่การไมเ่ช่ือฟังแสดงถงึความไมเ่ช่ือ “แตมิ่ใช่ทกุคนได้เช่ือฟัง

ข่าวประเสริฐนัน้ เพราะอิสยาห์ได้กลา่วไว้วา่ พระองค์เจ้าข้า ใครเลา่ได้เช่ือสิ่งท่ีเขาได้ยินจากเราทัง้หลาย” หลายคนจะยอมรับด้วย

ปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า และร้องออกพระนามของพระองค์ แต่มีเพียงผู้ ท่ีทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าเทา่นัน้จึ

จะรอดได้ (มทัธิว 7:21-23) แม้ว่าคนๆ หนึ่งจะประกาศความเช่ือด้วยปาก ถ้าเขาปฏิเสธไม่เช่ือฟังพระกิตติคณุ เขาก็ไม่มีความเช่ือ

ท่ีช่วยให้รอด 

 หากเป็นเช่นนัน้ คําแปลท่ีถกูต้องของโรม 10:8-10 คืออะไร ประการแรก เราต้องตระหนกัว่าเปาโลเขียนจดหมายไปหาผู้

ท่ีเป็นคริสเตียนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตือนเขาว่าทุกคนสามารถรับความรอดได้ (ข้อ 8) เขาไม่ต้องอธิบายรายละเอียด

เก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่ เพราะผู้อ่านมีประสบการณ์การบงัเกิดใหม่แล้ว เขาเพียงแต่เตือนคนเหล่านัน้ว่าพืน้ฐานของความรอดคือ

การมีความเช่ือในพระคริสต์และพระกิตติคณุต่อไป และประกาศความเช่ือนีต้่อโลกท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ ผู้อธิบายข้อพระคมัภีร์คน

หนึง่กลา่ววา่ ในข้อความนี ้เปาโลอ้างถึงความเช่ือท่ีนําเราไปสูค่วามสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบัพระคริสต์ และสูก่ารประกาศความเช่ือซึง่

เป็นหนทางท่ีเรารักษาความสมัพนัธ์นัน้ไว้ 

 

 “ถ้าเราเทียบ ‘ความรอด’ กับความปลอดภยั จะเห็นว่ามีความเท่าเทียมกนั เราได้รับความชอบธรรมด้วยการเช่ือ 

และเราตระหนกัว่าความชอบธรรมเป็น ‘ความปลอดภยั’ ด้วยการประกาศอยู่เสมอว่าพระคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็น

เจ้า...แม้วา่การเช่ือในพระคริสต์จะนํามนษุย์ให้มีความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบัพระเจ้า แต่การประกาศความเช่ือรักษาเขาไว้

ในความสมัพนัธ์นัน้ และรักษาเขาให้ปลอดภยัตอ่ไปจนกวา่จะถงึความรอดในท้ายท่ีสดุ”18  

 

 ประการท่ีสอง เราควรจะอ่านเฉลยธรรมบญัญัติ 30:14 เพราะเป็นข้อพระคมัภีร์ท่ีเปาโลอ้างถึงในโรม 10:8 “แต่ถ้อยคํา

นัน้อยู่ใกล้ท่านทัง้หลายมาก อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน ฉะนัน้ท่านจึงกระทําตามได้” ข้อพระคมัภีร์นีแ้สดงว่าการ

ประกาศและการเช่ือจะต้องรวมถงึการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยอยา่งแน่นอน 

 ประการท่ีสาม “รับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า” หมายถึงการยอมรับด้วยปากอย่างจริงใจว่า

พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า อยา่งไรก็ตาม ในการท่ีจะพดูเช่นนัน้ได้อย่างแท้จริง เราต้องยอมจํานนชีวิตของเราต่อพระองค์ผู้

ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า และเช่ือฟังพระองค์ เรายอมรับพระเยซูคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นครัง้แรกเม่ือไร การประกาศ

ด้วยปากเกิดขึน้เม่ือเราเรียกพระนามของพระองค์ในการบพัติศมาด้วยนํา้ (กิจการ 22:16) และเม่ือเราพดูภาษาต่างๆ ในการบพั

ติศมาด้วยพระวิญญาณ (กิจการ 2:4) เพราะไม่มีผู้ ใดประกาศได้ว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า นอกจากผู้ ท่ีพดูโดยพระ

วิญญาณบริสทุธิเทา่นัน้ ์ (1โครินธ์ 12:3) 

 ความหมายท่ีสําคญัสดุของข้อความนี ้คือ ไม่มีคนใดสามารถสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งชีวิตของ

เขาได้อย่างแท้จริงจนกว่าจะได้รับพระวิญญาณและดําเนินชีวิตอยู่ด้วยอํานาจของพระวิญญาณ ใน The Tyndale New 

Testament Commentaries เอฟ เอฟ บรูซ เช่ือมโยงข้อความนีใ้นโรม 10 กบั 1โครินธ์ 12:3 นอกจากนี ้เขายงัเช่ือมโยง การ

สารภาพ (confession) กบัการบพัติศมาด้วยนํา้อีกด้วย “ถ้าเราจะคิดถึงโอกาสท่ีสําคญัโอกาสหนึ่งในการสารภาพ เราคงจะคิดถึง

การสารภาพครัง้แรกนัน้...เม่ือบพัติศมาเป็นคริสเตียน”19  

 ประการท่ีส่ี การเช่ือในใจว่าพระเจ้าทรงชบุพระคริสต์ให้เป็นขึน้จากความตาย หมายถึงการเช่ืออย่างแท้จริง ซึง่คือ ความ

เช่ือมัน่ เราต้องเช่ือในการฟืน้คืนพระชนม์และเช่ือมัน่ว่าเหตกุารณ์อศัจรรย์นีนํ้ามาซึง่ความรอด เราเช่ือว่าการฟืน้คืนพระชนม์ทําให้

การตายเพ่ือไถ่บาปของพระคริสต์มีผล (โรม 4:25) และให้ชีวิตใหม่แก่เราทางพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึน้มา (โรม 
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5:10; 6:4-5; 8:9-11) ดงันัน้ ความเช่ือท่ีแท้จริงในการฟืน้คืนพระชนม์ของพระคริสต์จึงทําให้เราใช้การไถ่บาปของพระองค์กบัชีวิต

ของเรา และจากนัน้ จงึรับพระวิญญาณของพระองค์ 

 

การร้องออกพระนามขององค์พระผ้เป็นเจ้าู  
 เม่ือโรม 10:13 เขียนไว้ว่า “ผู้ ท่ีร้องออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะรอด” มีความหมายมากกว่าการเรียกพระนาม

ของพระเยซูด้วยปาก มิฉะนัน้แล้ว ความเช่ือก็จะไม่จําเป็นเลย ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดไม่ใช่เพียงแค่การสารภาพด้วยปากเก่ียวกบั

พระคริสต์ เพราะการกระทําเช่นนัน้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ (ดมูทัธิว 7:21) เห็นได้ชดัว่าโรม 10:13 กลา่วถึงการเรียกออกนาม

ของผู้ ท่ีเช่ือในพระเยซอูยา่งแท้จริง การสารภาพด้วยปากเป็นขัน้ตอนในทิศทางนัน้ แตจ่ะต้องมีความเช่ือท่ีมีชีวิตและการเช่ือฟังเพ่ือ

พิสจูน์การสารภาพนีด้้วย 

 จดุประสงค์หลกัของโรม 10:13 ไม่ใช่เพ่ือเป็นสตูรสําหรับความรอด แต่เพ่ือสอนว่าความรอดนัน้มีไว้สําหรับทกุคน ทัง้นี ้

คําท่ีเน้นคือ ผู้ [ใดก็ตาม] เปาโลอ้างข้อพระคมัภีร์นีเ้พ่ือพิสจูน์คํากลา่วของเขาว่า “เพราะว่าพวกยิวและพวกต่างชาตินัน้ ไม่ทรงถือ

ว่าต่างกนั ด้วยว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียว ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของคนทัง้ปวง และทรงโปรดอย่างบริบรูณ์แก่คนทัง้ปวงท่ี

ทลูขอต่อพระองค์” (โรม 10:12) ข้อความอ้างอิงนัน้เดิมอยู่ในโยเอล 2:32 ซึง่อยู่หลงัจากคําพยากรณ์ของโยเอลในเร่ืองการเทพระ

วิญญาณบริสทุธิแ์ ก่มนษุย์ทัง้ปวงในเวลาภายหลงั (โยเอล 2:28-29) และการพิพากษาของพระเจ้าในเวลาภายหลงั (ข้อ 30-31) โย

เอล 2:32 อธิบายวา่ ทกุคนท่ีร้องเรียกพระเยโฮวาห์จะได้รับการช่วยกู้จากการพิพากษานี ้

 เปโตรอธิบายคําพยากรณ์นีว้่าหมายถึงการเทของพระวิญญาณในวนัเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 2:21) นอกจากนี ้อานาเนีย

ให้คําแนะนําแก่เปาโล (ผู้ เขียนหนงัสือโรม) ให้ร้องออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในการบพัติศมาด้วยนํา้ (กิจการ 22:16) 

 โดยสงัเขป เราสรุปเก่ียวกบั “การร้องออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” ได้สองประการ คือ ประการแรก การกระทํา

ดงักลา่วไมไ่ด้หมายถงึ “การรอดได้โดยประกาศวา่ตนเช่ือ” แต่สอนว่าความรอดของพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีไม่คิดมลูค่าแก่ทกุคนท่ีแสวหา

พระองค์ และร้องเรียกพระองค์ด้วยความเช่ือ ประการท่ีสอง ถ้าคนๆ หนึ่งร้องเรียกองค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างแท้จริง เขาจะได้รับพระ

วิญญาณของพระองค์ และร้องออกพระนามของพระองค์ในการบพัติศมา 

 

แผนการแห่งความรอดแผนการเดยีว 
 เราเช่ือวา่ พระเจ้าทรงให้มนษุย์ได้รอดด้วยแผนการแหง่ความรอดแผนการเดียว นัน่คือ ด้วยพระคณุเพราะความเช่ือ โดย

ขึน้อยู่กบัการวายพระชนม์ท่ีไถ่บาปของพระคริสต์ พระเจ้าทรงพยายามช่วยเหลือมนษุย์ในหลายวิถีทางในเวลาหลายยคุสมยั แต่

สดุท้ายแล้ว การพยายามช่วยเหลือของพระองค์ขึน้อยู่กบัแผนการเดียวนี ้แม้ว่าในยคุของเรา พระคณุของพระเจ้าสมบรูณ์จนเรา

สามารถเรียกยคุนีไ้ด้ว่าเป็นยคุพระคณุ (ยอห์น 1:17) แต่ความรอดในทกุยคุเป็นผลของพระคณุของพระเจ้า ไม่ใช่การกระทําของ

มนษุย์ ถ้ามนษุย์เคยสามารถช่วยตนเองให้รอดได้ เขาก็จะยงัคงสามารถทําเช่นนัน้ได้ในเวลานี ้แต่พระวจนะของพระเจ้าประกาศ

วา่มนษุย์ไมส่ามารถทําเช่นนัน้ได้ 

 นอกจากนี ้หลกัการของความเช่ือยงัชดัเจนขึน้ในยคุนีจ้นเราสามารถเรียกยคุนีไ้ด้ว่าเป็นยคุความเช่ือ (กาลาเทีย 3:23-

25) แต่พระเจ้าทรงเรียกให้มนษุย์มีความเช่ืออยู่เสมอ อบัราฮมัเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเช่ือ (กาลาเทีย 3:6) แม้ว่าชาวยิวบางคน

คิดว่าความรอดของตนขึน้อยู่กบัธรรมบญัญัติ แต่การรักษาธรรมบญัญัติไม่มีประโยชน์อนัใดถ้าไม่มีความเช่ือ (มทัธิว 23:23; โรม 

2:29; 4:11-16; 9:30-33) 

 ความเช่ือจะต้องมีการเช่ือฟังรวมอยู่ด้วยเสมอ ด้วยความเช่ือในพระเจ้า อบัราฮมัเช่ือฟังพระบญัชาให้ออกจากบ้านเกิด 

ไว้วางใจในพระสญัญาของพระเจ้า และถวายอิสอคัลกูชายคนเดียวกลบัคืนแก่พระเจ้า (โรม 4:16-22; ฮีบรู 11:8-10, 17-18; ยาก

อบ 2:20-24) ด้วยความเช่ือในพระเจ้า ชาวยิวปฏิบติัตามธรรมบญัญัติของพระเจ้าท่ีทรงเผยแก่โมเสส รวมทัง้การถวายเคร่ืองบชูา
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โลหิตด้วย (ฮีบรู 11:28-29) ด้วยความเช่ือ เราเช่ือฟังพระกิตติคณุของพระคริสต์ การเช่ือฟังทัง้หมดนีเ้ป็นสิ่งจําเป็นทัง้ในอดีตและ

ปัจจบุนั แตค่วามรอดในทกุยคุเกิดขึน้จากความเช่ือ ไมใ่ช่การกระทํา 

 สดุท้าย ความรอดในทกุยคุขึน้อยูก่บัการวายพระชนม์ท่ีไถ่บาปของพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นเคร่ืองบชูาเดียวท่ีสามารถ

ยกความบาปได้ (ฮีบรู 9:22; 10:1-18) การวายพระชนม์ของพระคริสต์ไถ่ความบาปของทกุยคุ “พระเจ้าได้ทรงตัง้พระเยซูไว้ให้เป็น

ท่ีลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเช่ือจึงได้ผล ทัง้นีเ้พ่ือสําแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการท่ี

พระองค์ได้ทรงอดกลัน้พระทยั และทรงยกบาปท่ีได้ทําไปแล้วนัน้” (โรม 3:25, NIV) 

 ธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาเก่ารอดโดยความเช่ือในแผนการไถ่บาปในอนาคตของพระเจ้า ซึง่พวกเขาแสดงออกมา (โดย

ไม่เข้าใจทัง้หมด) โดยการเช่ือฟังระบบการถวายบูชาท่ีพระเจ้าได้ทรงตัง้ไว้ ธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาใหม่รอดโดยความเช่ือใน

แผนการไถ่บาปในอดีตของพระเจ้า ซึ่งพวกเขาแสดงออกมาโดยการเช่ือฟังพระกิตติคณุของพระเยซูคริสต์ ข้อกําหนดของพนัธ

สญัญาเก่าเก่ียวกบัการเช่ือฟัง เช่น การเข้าสหุนตัและการถวายเคร่ืองบูชาโลหิตสอดคล้องกบัหลกัการของการเป็นคนชอบธรรม

โดยความเช่ือ และข้อกําหนดของพนัธสญัญาใหม่เก่ียวกบัการเช่ือฟัง เช่น การกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาด้วยนํา้ ก็สอดคล้องกั

การเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือด้วย 

 

ความเช่ือที่ช่วยให้รอด 
 จากการศกึษาของเราในบทนี ้สามารถสรุปความหมายของความเช่ือท่ีช่วยให้รอดในยคุของเราได้ดงันี ้ความเช่ือท่ีช่วยให้

รอดคือ การยอมรับพระกิตติคณุของพระเยซคูริสต์ว่าเป็นวิถีทางเดียวท่ีจะรอดได้ และเอาพระกิตติคณุนัน้มาใช้กบัชีวิตของเราโดย

การเช่ือฟังข้อกําหนดของพระกิตติคุณ ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดข้ึนอย่กบัู พระเยซู การวายพระชนม์ท่ีเป็นเคร่ืองถวายบูชาบนไม้

กางเขน การฟืน้คืนพระชนม์ของพระองค์ และการสอนพระวจนะของพระองค์ ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดแสดงออกมาในการเช่ือฟัง

พระกิตติคณุของพระคริสต์ และโดยการมีสว่นในพระองค์ ความเช่ือท่ีมีชีวิตอยูก่่อให้เกิดการกระทํา 

 พระกิตติคณุของพระเยซูคริสต์คือการวายพระชนม์ การฝังและการฟืน้ขึน้จากการวายพระชนม์ของพระองค์ (1โครินธ์ 

15:1-4) เราใช้พระกิตติคณุกบัชีวิตของเรา นัน่คือ เรามีส่วนเก่ียวข้องกบัพระคริสต์และการกระทําท่ีช่วยให้รอดของพระองค์ โดย

การกลบัใจใหม่ การบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซ ูและการรับของประทานแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ ์ (โรม 6:3-5) ไม่

สําคญัวา่เราจะวิเคราะห์อยา่งไร ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดแสดงออกมา นําไปสู ่ก่อให้เกิด และรวมถงึองค์ประกอบสามประการนี ้

 

ตวัอย่างในเร่ืองพระคุณและความเช่ือ 
 ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างท่ีอาจช่วยให้เข้าใจสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ไปให้ดีขึน้ได้ สมมติุว่า เดวิดบอกจอห์นว่า “พบผมท่ีธนาคาร

พรุ่งนีเ้ช้าตอน 10 โมง และผมจะให้เงินคณุ 1,000 เหรียญ” (น่ีคือเง่ือนไขในการรับของขวญั) ถ้าจอห์นเช่ือเดวิดจริงๆ เขาจะไปยงั

สถานท่ีและเวลาท่ีนัดหมายกันไว้ (ความเช่ือจะต้องก่อให้เกิดความเช่ือใจ การตอบสนอง และการไว้วางใจ) ถ้าจอห์นไปท่ีนั่น 

แสดงว่าเขาหาเงินนัน้มาได้เองหรือ ไม่ใช่ เพราะเงินนัน้เป็นของขวญัท่ีให้เปล่าๆ แต่การปรากฏตวัของเขาเป็นเง่ือนไขท่ีจําเป็นท่ี

จะต้องทําเพ่ือท่ีจะได้รับของขวญั (ความเมตตาของเดวิด และความเช่ือของจอห์น) ถ้าจอห์นไม่ไป เขาจะไม่ได้รับของขวญั และ

ความผิดก็จะอยูท่ี่เขาเพียงคนเดียว (การขาดความเช่ือในสญัญา) 

 ในทํานองเดียวกนั เราต้องตอบสนองตอ่พระเจ้าด้วยความเช่ือโดยการแสวงหาการกลบัใจใหม่ การยกบาปเม่ือรับบพัติศ

มาด้วยนํา้ และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ หากเราทําเช่นนัน้ พระเจ้าจะทรงเมตตาประทานตามคําวิงวอนของเรา และเราจ

ได้รับความรอดเป็นของประทานท่ีไม่คิดมลูค่าอย่างแท้จริง และไม่ใช่เป็นสิทธิท่ีหามาได้์  ถ้าเราไม่ตอบสนองด้วยการเช่ือฟังพระ

วจนะของพระเจ้า เราจะไมไ่ด้รับความรอดและความผิดก็อยูท่ี่ตวัเราอยา่งแท้จริง 

 

พระคุณ ความเช่ือ และการบังเกิดใหม่ 
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 คําสัง่สอนเก่ียวกบัพระคณุและความเช่ือไม่ได้ทําลายความจําเป็นในการบงัเกิดใหม่ แต่อธิบายว่าเราจะมีประสบการณ์

นัน้ได้อย่างไร คําสัง่สอนเก่ียวกบัพระคณุสอนว่าการบงัเกิดใหม่เป็นของประทานท่ีไม่คิดมลูค่าจากพระเจ้า ซึ่งเราไม่อาจหามาได้

หรือสมควรจะได้รับ คําสัง่สอนเก่ียวกบัความเช่ือสอนว่าเราได้รับการบงัเกิดใหม่โดยการไว้วางใจในพระคริสต์และพระกิตติคณุ

ของพระองค์อย่างแท้จริง ความเช่ือคือวิถีทางท่ีเราเอาพระคณุของพระเจ้ามาใช้ ยอมจํานนต่อพระองค์ และอนญุาตให้พระองค์

กระทําการท่ีช่วยให้รอดในเรา 

 ความเช่ือในพระเจ้าท่ีแท้จริงคือการเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์เสมอ ถ้าเราเช่ือในพระเยซู เราจะเช่ือฟังบญัชาของ

พระองค์ในการกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ถ้าเรามีความเช่ือในพระคริสต์และการวายพระชนม์ท่ีช่วยให้รอดของพระองค์ 

พระองค์จะยกความผิดบาปของเราในการบพัติศมาด้วยนํา้ มิฉะนัน้แล้ว เราก็เพียงแตต่วัเปียกในการบพัติศมา ถ้าเราเชื่อในพร

เยซูตามพระคมัภีร์ พระองค์จะทรงให้เราประกอบไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ หลงัจากนี ้ความเช่ือจะรักษาผู้ เช่ือท่ีบงัเกิด

ใหมใ่นความสมัพนัธ์ท่ีตอ่เน่ืองกบัพระคริสต์ ซึง่คือการเช่ือฟังและการดําเนินชีวิตบริสทุธิด้วยอํานาจ์ ของพระวิญญาณท่ีอยู่ภายใน 

โดยสรุป ประสบการณ์การบงัเกิดใหมเ่ป็นของประทานท่ีไมคิ่ดมลูคา่ของพระเจ้า ซึง่เรารับได้ด้วยความเช่ือในพระเยซคูริสต์ 
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3 พระกติตคุิณของพระเยซคริสต์ู  
 

 “ดก่อนพีน่อ้งทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอใหท่้านคํานึงถึงข่าวประเสริฐู  ทีข่้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทัง้หลาย ซ่ึงท่านไดย้อมรับ

ไว ้อนัเป็นฐานซ่ึงท่านทัง้หลายตัง้มัน่อยู่...เร่ืองซ่ึงข้าพเจ้ารับไวน้ัน้ ข้าพเจ้าไดป้ระกาศแก่ท่านทัง้หลาย เป็นเร่ืองสําคญัทีส่ดุ คือว่า

พระคริสต์ไดท้รงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทัง้หลาย ตามทีเ่ขียนไวใ้นพระคมัภีร์” (1โครินธ์ 15:1, 3-4) 

 

พระกิตตคุิณคืออะไร 
 คําว่า พระกิตติคณุ (gospel) ในภาษาองักฤษ หมายถึง “ข่าวประเสริฐ (ข่าวดี)” หรือ “ข้อความท่ีดี” ดงันัน้ จึงเป็นคํา

แปลท่ีถกูต้องของ อืออางเกะลิออน (euangelion) ในภาษากรีกต้นฉบบั1 1โครินธ์ 15:1-4 ให้ความหมายพืน้ฐานตามพระคมัภีร์

ของคําวา่พระกิตติคณุ นัน่คือ การวายพระชนม์ การฝัง และการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซคูริสต์ 

 ในการท่ีจะเห็นความสําคัญของข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์นี ้เราจะต้องเข้าใจความหมายเก่ียวกับคําสัง่สอนของ

ข้อเท็จจริงเหล่านี ้การเทศนาเหตุการณ์ตามประวติัศาสตร์โดยไม่อธิบายความหมายของเหตกุารณ์เหล่านัน้เพียงอย่างเดียวไม่

แสดงว่าข่าวประเสริฐนัน้ดีอย่างไร ความสําคญัคือว่า ด้วยการกระทําเหลา่นี ้พระคริสต์ทรงซือ้ความรอดและทําให้ทกุคนท่ีจะเช่ือ

พระองค์ได้รับความรอดนัน้ พระองค์วายพระชนม์เพ่ือความบาปของเรา ถกูฝัง และฟืน้ขึน้ จึงทรงมีชยัชนะเหนือบาปและความ

ตาย และช่วยให้เรามีชีวิตนิรันดร์ได้ ดับเบิลยู อี ไวน์ ให้ความหมายของ พระกิตติคุณ ไว้ว่า “ในพระคัมภีร์ใหม่ พระกิตติคุณ

หมายถึงข่าวดีเร่ืองแผ่นดินของพระเจ้า และความรอดทางพระคริสต์ ท่ีจะได้รับด้วยความเช่ือในการวายพระชนม์ท่ีสามารถชําระ

ล้าง การฝัง การฟืน้คืนพระชนม์ และการเสดจ็ขึน้สูส่วรรค์ของพระองค์” 2  

 ดงันัน้ ข่าวดีคือการวายพระชนม์ การฝัง และการฟืน้คืนพระชนม์ของพระคริสต์นํามาซึง่ความรอดยงัทกุคนท่ีตอบสนอง

ด้วยความเช่ือ ตามความหมายแล้ว ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดคือการเอาพระกิตติคณุมาเพ่ือใช้กบัชีวิตของเรา 

 ในบทนี ้เราจะกล่าวถึงคําตอบสําหรับคําถามเหล่านี ้เราเอาพระกิตติคณุมาใช้กบัชีวิตของเราได้อย่างไร เราตอบสนอง

ต่อหรือเช่ือฟังพระกิตติคณุอย่างไร เรามีส่วนกบัพระกิตติคณุเป็นการส่วนตวัได้อย่างไร เปาโลให้คําตอบต่อคําถามเหล่านีใ้นโรม 

6:3-5 เขาได้อธิบายวิธีท่ีบคุคลหนึง่จะมีสว่นกบัการวายพระชนม์ การฝัง และการฟืน้คืนพระชนม์ของพระคริสต์เอาไว้ 

 

การวายพระชนม์ 
 ประการแรก เราต้องมีสว่นกบัการวายพระชนม์ของพระคริสต์ พระเยซูคริสต์ถกูตรึงท่ีไม้กางเขน ดงันัน้ “มนษุย์เก่า” ของ

เราจะต้องถกูตรึงให้ตายด้วยเช่นกนั “มนษุย์เก่า” ไมใ่ช่ความสามารถในการทําบาปเพราะความสามารถในการทําบาปยงัคงอยู่กบั

ผู้ เช่ือท่ีได้บงัเกิดใหม่ และประสบการณ์ในการตายไปกบัพระคริสต์ไม่ได้ทําลายธรรมชาติของเนือ้หนงั เพราะคริสเตียนยงัคงต่อสู้

กบัธรรมชาติเนือ้หนังของตน (กาลาเทีย 5:16-17) สิ่งท่ีถูกทําให้ตายคืออํานาจและการครอบงําของธรรมชาติความบาปท่ีมีอยู่

เหนือผู้ ท่ีไม่ได้รับความรอด (โรม 6:12-14) เม่ือเราได้รับความรอด การครอบงําของความบาปและซาตานท่ีมีอยู่เหนือเราจะถกู

ทําลาย เน่ืองจากอํานาจความบาปเหนือเราถกูทําลายไปเม่ือเราตายไปกบัพระคริสต์ เราควรจะปฏิบติักบัความบาปเหมือนเช่น

ความบาปตายแล้ว ความบาปไม่สามารถบงการหรือควบคมุเราได้อีกต่อไป เราไม่สามารถเอาชนะสิ่งล่อลวงและไม่รับรู้อํานาจ

ของความบาป แม้ว่าเราอาจทําบาปได้ถ้าเราต้องการ เราต้องไม่ยอมจํานนต่อความบาป แต่ทําเหมือนว่าความบาปนัน้ไม่มีอยู่อีก

ตอ่ไป 

 เปาโลอธิบายเก่ียวกบัเสรีภาพของเราจากอํานาจของความบาปแก่ชาวโรมเม่ือเตือนพวกเขาถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือพวกเขา

ได้รับความรอด “ถ้าเช่นนัน้แล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป เพ่ือให้พระคณุมีมากย่ิงขึน้หรือ อย่าให้เป็นอย่างนัน้

เลย พวกเราท่ีตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้...เราทัง้หลายรู้แล้วว่า ตวัเก่าของเรานัน้ได้ถกูตรึงไว้กบัพระองค์ 

[พระคริสต์] แล้ว เพ่ือตวัท่ีบาปนัน้จะถกูทําลายให้สิน้ไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะว่าผู้ ท่ีตายแล้วก็พ้นจาก
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บาป...เหมือนกนัเช่นนัน้แหละ ท่านทัง้หลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกบัพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ เหตฉุะนัน้

อยา่ให้บาปครอบงํากายท่ีต้องตายของทา่น ซึง่ทําให้ต้องเช่ือฟังตณัหาของกายนัน้...เพราะว่าบาปจะครอบงําท่านทัง้หลายต่อไปก็

หามิได้” (โรม 6:1-2, 6-7, 11-12, 14) นอกจากนี ้เปโตรยงักลา่วถึง การท่ีเรามีสว่นกบัการวายพระชนม์ของพระคริสต์ เขาเขียน

เก่ียวกบัพระคริสต์ไว้วา่ “พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในกายของพระองค์ ท่ีต้นไม้นัน้ เพ่ือว่าเราทัง้หลายจะได้ตายจาก

บาปได้ และดําเนินชีวิตตามคลองธรรม” (1เปโตร 2:24) 

 เม่ือศกึษาอยา่งละเอียด จะเหน็วา่ทัง้เปาโลและเปโตรอ้างถงึประสบการณ์เฉพาะเจาะจง และเวลาเฉพาะเจาะจงท่ีความ

ตายต่อบาปนีเ้กิดขึน้ ถ้อยคําภาษากรีกในโรม 6:2 แสดงถึงความเฉพาะเจาะจงนัน้ โดยเห็นได้ชดัเจนในวลีท่ีว่า “พวกเราท่ีตายต่อ

บาปแล้ว” ในฉบบั KJV ซึง่แปลวา่ “พวกเราตายตอ่บาปแล้ว” ในฉบบั NIV และ “พวกเราผู้ซึง่ตายตอ่บาปแล้ว” ในฉบบั TAB 

 ความตายนีเ้กิดขึน้เม่ือไร ความตายต่อบาปของแต่ละคน หรือการตายของมนษุย์เก่าเกิดขึน้เม่ือเขากลบัใจจากความ

บาป ความหมายของการกลบัใจใหมคื่อ การหนัไปจากความบาปและหนัไปหาพระเจ้า (ดบูทท่ี 5) เม่ือกลบัใจใหม่ มนษุย์สารภาพ

ความบาป ตดัสินใจท่ีจะละทิง้ความบาป หนัหลงัให้กบัความบาป และปฏิเสธไม่ยอมรับการครอบงําของความบาป เขาตายต่อ

ตณัหาและความปรารถนาของมนษุย์เก่า และตดัสินใจมีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้า ในเวลาจดุนัน้ การวายพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้

กางเขนกลายเป็นสิง่ท่ีมีผลในชีวิตของเขาเพ่ือช่วยให้เขาทําลายการเป็นทาสของความบาปได้ 

 การตัดสินใจท่ีจะกลบัใจใหม่ไม่ได้สมบูรณ์ในตวัของมันเอง เพราะให้อํานาจในการหนัไปจากความบาปท่ีจํากัดและ

ชัว่คราวเทา่นัน้ กระบวนการความรอดจะสมบรูณ์ได้จะต้องมีการฝังความบาปในอดีตเม่ือรับบพัติศมาด้วยนํา้ และการรับอํานาจที

จะคงชยัชนะเหนือความบาปไว้ด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เน่ืองจากการตายไปกบัพระคริสต์ไมไ่ด้ทําลายธรรมชาติความบาปในเรา 

เราต้องทําลายความปรารถนาของเนือ้หนงัอยู่เสมอ (โรม 8:13) และตายทกุวนั (1โครินธ์ 15:31) แต่กระนัน้ จดุเปล่ียน ซึง่คือ การ

ตายของมนษุย์เก่า เกิดขึน้เม่ือกลบัใจใหม่ เราจะต้องใช้ความตายของพระคริสต์กบัชีวิตของเราเม่ือเราใช้ความเช่ือพอท่ีจะกลบัใจ

จากความบาปของเรา 

 

การฝัง 
 ต่อมา เรามีสว่นกบัการฝังของพระคริสต์ เปาโลอธิบายไว้ว่าจะทําอย่างไร “ท่านไม่รู้หรือว่า เราทัง้หลายท่ีได้รับบพัติศมา

เข้ามาในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบพัติศมานัน้เข้าในความตายของพระองค์ เหตฉุะนัน้ เราจึงถกูฝังไว้กบัพระองค์แล้ว โดยการรับบพั

ติศมาเข้าสว่นในการตายนัน้” (โรม 6:3-4) เปาโลกลา่วถึงความจริงนีอี้กครัง้ว่า คริสเตียน “ถกูฝังไว้กบัพระองค์ [พระคริสต์] ในพิธี

บพัติศมาแล้ว” ในโคโลสี 2:12 โดยการบพัติศมาด้วยนํา้ เราจงึมีสว่นกบัพระคริสต์เม่ือพระกายของพระองค์วายพระชนม์และถกูฝั

ลงในหลมุฝังศพ 

 เราจะเห็นได้ชดัเจนย่ิงขึน้เม่ือเราศึกษาการบพัติศมาด้วยนํา้ในบทที่ 6 และ 7 ในการศึกษาของเรา เราจะพบว่าการบพั

ติศมาด้วยนํา้มีผลหลงัจากกลบัใจใหมเ่ทา่นัน้ การจุ่มเป็นวิธีการตามพระคมัภีร์และพระนามพระเยซเูป็นวิธีพดูตามพระคมัภีร์

เน่ืองจากการบพัติศมากระทําหลงัจากการกลบัใจใหม่ การบพัติศมาจึงเป็นสญัลกัษณ์ว่าผู้ ท่ีได้รับบพัติศมามีส่วนกบัสถานภาพ

การตายของพระคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนษุย์ เน่ืองจากการบพัติศมาเป็นการจุ่มลงไปทัง้ตวั จึงเป็นการฝังอย่างแท้จริง เน่ืองจาก

การบพัติศมากระทําในพระนามของพระเยซู จึงเป็นการมีส่วนเก่ียวข้องกบัพระองค์อย่างแท้จริง เม่ือมนษุย์ได้รับบพัติศมาด้วยนํา้

แสดงให้เหน็วา่ เขาได้ตายตอ่บาป และกําลงัฝังความบาปนัน้ เม่ือเขาขึน้มาจากการบพัติศมา วิถีชีวิตเก่าและความบาปของเขาถกู

ฝังและลืมไปชัว่นิรันดร์ การบพัติศมาจงึเป็นการใช้การฝังของพระคริสต์กบัชีวิตของเรา 

 

การฟ้ืนคืนพระชนม์ 
 นอกจากนี ้เปาโลยงัอธิบายถึงวิธีท่ีเราจะมีส่วนกบัการฟืน้คืนพระชนม์ของพระคริสต์ “เพ่ือว่าเม่ือพระคริสต์ได้ทรงถกูชบุ

ให้เป็นขึน้มา จากความตายโดยเดชพระสริิของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกนั เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิท
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กบัพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกบัพระองค์ ในการเป็นขึน้มาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึน้มาจากความ

ตายด้วย” (โรม 6:4-5) บางคนจะถือว่าข้อความนีห้มายถึงการท่ีกายจะฟืน้ขึน้จากความตายในอนาคตและชีวิตนิรันดร์เท่านัน้ แต่

ใจความสําคญัคือชีวิตใหม่ในโลกปัจจบุนันี ้เราควรสงัเกตว่าเปาโลเขียนว่า “เหมือนกนัเช่นนัน้แหละ ท่านทัง้หลายจงถือว่าท่านได้

ตายตอ่บาป และมีชีวิตสนิทกบัพระเจ้าในพระเยซคูริสต์” (โรม 6:11) 

 พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือพระวิญญาณของพระคริสต์ (โรม 8:9) ดังนัน้เม่ือเราได้รับพระวิญญาณ พระคริสต์เสด็จมา

อาศยัอยู่ในเราอย่างแท้จริง พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําอํานาจท่ีทําให้พระเยซูฟืน้ขึน้จากความตายมาแก่เรา (โรม 8:11) ผู้ ท่ี

ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณมีชีวิตอยูใ่นพระคริสต์ (โรม 8:2) “ชีวิตใหม่” ในโรม 6:4 คือ “ชีวิตใหม่ตามลกัษณะพระวิญญาณ” ใน

โรม 7:6 “ชีวิตใหม่ตามลกัษณะพระวิญญาณ” นีไ้ม่ใช่เพียงการฟืน้ฟูวิญญาณมนษุย์ใหม่ แต่เป็นการอาศยัอยู่ของพระวิญญาณ

ของพระเจ้า “วิถีใหม่ของพระวิญญาณ” (NIV) หรือ “พระวิญญาณในชีวิตใหม่” (TAB) พระวิญญาณนํามาซึ่งการบังเกิดใหม ่

(ยอห์น 3:5) และจะให้ชีวิตใหม ่(2โครินธ์ 3:6) ดงันัน้ การฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซคูริสต์จงึมีผลท่ีจะให้ชีวิตใหม่แก่เราเม่ือเรารับ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 ตอนนี ้เราจะวิเคราะห์ข้อความของผู้ เทศนาในพระคมัภีร์ใหม่ท่ีเด่นๆ เพ่ือดวู่าการกล่าวถึงพระกิตติคณุของพวกเขาตรง

กบั 1โครินธ์ 15 และโรม 6 หรือไม ่

 

ข้อความของยอห์นผ้ให้บัพตศิมาู  
 การรับใช้ของยอห์นเป็นการเตรียมการก่อนหน้าท่ีพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา เขาเทศนาให้กลบัใจใหม่และรับบพัติศมา

ด้วยนํา้เพ่ือความบาปจะทรงยกเสีย “ทา่นยอห์นผู้ให้รับบพัติศมา ก็ได้ปรากฏตวัในถ่ินทรุกนัดาร ทา่นได้ประกาศให้กลบัใจเสียใหม ่

และรับบพัติศมา เพ่ือพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปเสีย” (มาระโก 1:4) “จงพิสจูน์การกลบัใจของเจ้าด้วยผลท่ีเกิดขึน้” (ลกูา 3:8) 

นอกจากนี ้ยงัเลง็ถึงการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิด้วย์  “เราให้เจ้าทัง้หลายรับบพัติศมาด้วยนํา้ แสดงวา่กลบัใจใหมก่็จริง

แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลงัเรา ทรงมีอิทธิฤทธ์ิย่ิงกว่าเราอีก ซึง่เราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรง

ให้เจ้าทัง้หลาย รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและด้วยไฟ์ ” (มาระโก 3:11) ดงันัน้ เราจึงสามารถแยกสว่นประกอบท่ีเห็นได้

ชดัของคําเทศนาของยอห์นได้ ดงันี ้(1) กลบัใจใหม่ และแสดงถึงหลกัฐานของการกลบัใจใหม่ (2) หลงัจากกลบัใจใหม่ รับบพัติศ

มาด้วยนํา้เพ่ือแสดงการกลบัใจใหม ่(3) คอยพระองค์ผู้จะให้บพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและด้วยไฟ์  

 

ข้อความของพระคริสต์ 
 หนงัสือพระกิตติคณุส่ีเล่มบนัทึกคําสอนของพระคริสต์ไว้มากมายจนเราไม่สามารถกล่าวถึงได้ทัง้หมดในท่ีนี ้อย่างไรก็

ตาม เราจะกลา่วถงึคําสอนและบญัชาสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัความรอด ข้อความสามข้อความมีความโดดเด่นเพราะพระเยซูเองทรง

เน้นในข้อความเหล่านี ้ข้อความหนึ่งเก่ียวข้องกบัการท่ีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า “เราบอกท่านทัง้หลายว่า ท่านจะตายเพราะบาป

ของทา่น เพราะว่าถ้าท่านมิได้เช่ือว่าเราเป็นผู้นัน้ ท่านจะต้องตายในการบาปของตวั” (ยอห์น 8:24) ข้อความท่ีสองเป็นบญัชาของ

พระองค์ต่อชาวยิว “เราบอกท่านทัง้หลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทัง้หลายมิได้กลบัใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกนั” (ลกูา 13:3, 5) 

ข้อความท่ีสามเป็นถ้อยคําของพระองค์แก่นิโคเดมสั “ถ้าผู้ ใดไม่ได้บงัเกิดใหม่จากนํา้และพระวิญญาณ ผู้นัน้จะเข้าในแผน่ดินขอ

พระเจ้าไมไ่ด้” (ยอห์น 3:5) 

 นอกจากนี ้ควรจะให้ความสนใจกับบนัทึกในหนังสือพระกิตติคุณเล่มต่างๆ เก่ียวกับคําสัง่สดุท้ายท่ีพระคริสต์ตรัสแก่

สาวกของพระองค์ก่อนท่ีจะเสดจ็ขึน้สูส่วรรค์เป็นพิเศษ มทัธิว 28:19-20 บนัทกึพระบญัชาและพระสญัญาของพระองค์ดงันี ้(1) จง

ออกไปสัง่สอนชนทกุชาติ (2) ให้พวกเขารับบพัติศมา (3) เราจะอยู่กบัเจ้าทัง้หลายเสมอไป ซึ่งหมายถึงการท่ีพระวิญญาณจะทรง

สถิตอยู่ (ยอห์น 14:16-18) มาระโก 16:15-18 บนัทึกสว่นประกอบเหลา่นีเ้อาไว้ (1) จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่มนษุย์ทกุ

คน (2) ผู้ใดเช่ือและรับบพัติศมาแล้ว ผู้นัน้จะรอด (3) หมายสําคญัต่างๆ เช่น การพดูภาษาแปลกๆ จะบงัเกิดขึน้ในท่ีมีผู้ ท่ีเช่ือ พระ
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สญัญาสดุท้าย คือ การอ้างอิงถึงอํานาจท่ีจะเกิดขึน้พร้อมกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ (กิจการ 1:8; 2:4) บนัทึกของลกูา

เก่ียวกบัถ้อยคําสดุท้ายของพระเยซูมีประเด็นสําคญัดงันี ้(1) ท่านเป็นพยานถึงการตายและการฟืน้ขึน้ของเรา (2) ประกาศทัว่ทกุ

ประชาชาติ ให้เขากลบัใจใหม่รับการยกบาป (การยกบาปรวมอยู่ในการบพัติศมาด้วยนํา้ [กิจการ 2:38]) (3) จงคอยอยู่ในกรุง

จนกวา่ทา่นจะได้ประกอบด้วยฤทธิเดชท่ีมาจากเบือ้งบน์  พระสญัญาของพระบิดา ซึง่คือการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ (ลู

กา 24:46-49; กิจการ 1:4-5) จากหนงัสือพระกิตติคณุ เราสามารถสรุปพระบญัชาของพระคริสต์ในเร่ืองประสบการณ์ความรอดได้

ดงันี ้(1) เช่ือวา่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า (2) กลบัใจใหม่ (3) บงัเกิดใหม่จากนํา้และพระวิญญาณ พระบญัชาสดุท้ายนีส้อดคล้องกั

พระบญัชาของพระองค์ให้รับบพัติศมาและรอคอยการบพัติศมาของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

ข้อความของเปโตร 
 เปโตรเป็นผู้แทนท่ีกล่าวเพ่ือพระเจ้าสําหรับเหล่าสาวกและคริสตจกัรยคุแรกในหลายๆ ครัง้ เม่ือเขาสารภาพว่าพระเยซู

ทรงเป็นพระคริสต์และพระบตุรของพระเจ้า พระเยซูทรงประทานลกูกญุแจสูแ่ผ่นดินสวรรค์และอํานาจในการกลา่วห้ามและกลา่ว

อนญุาตสิ่งต่างๆ ในโลกและสวรรค์แก่เขา (มทัธิว 16:19) พระเยซูทรงประทานอํานาจในการกล่าวห้ามและกลา่วอนญุาตแก่เหล่า

สาวกของพระองค์ (มทัธิว 18:18) ซึง่เป็นอํานาจในการรับคําตอบในการอธิษฐาน (มทัธิว 18:19; ยอห์น 14:12-14) และอํานาจใน

การขยายความรอดไปแก่คนอ่ืนๆ ซึง่เป็นอํานาจท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัการเทศนาพระกิตติคณุ 

 อย่างไรก็ตาม ลกูกญุแจสูส่วรรค์หมายถึงอํานาจในการเปิดแผ่นดินของพระเจ้าแก่โลกด้วยการเทศนา เม่ือทรงประทาน

ลกูกญุแจแก่เปโตร พระเยซทูรงยอมรับวา่เปโตรจะมีคําเทศนาเร่ืองความรอดท่ีถกูต้อง ด้วยข้อความนี ้คนทัง้หลายจะสามารถเข้าสู่

แผน่ดินของพระเจ้าได้ การแตง่ตัง้เปโตรโดยเฉพาะแสดงถึงบทบาทท่ีสําคญัของเปโตรในการนําพระกิตติคณุไปยงัคนทกุชนชัน้ ใน

วนัเพน็เทคอสต์ เขาเทศนาเป็นครัง้แรกในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ และเปิดประตสููช่าวยิว (กิจการ 2:14-40) จากนัน้ เขาให้

คําแนะนําแก่ชาวสะมาเรีย (ผู้ ท่ีมีบรรพบรุุษทัง้ชาวยิวและชาวตา่งชาติ) เพ่ือรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นครัง้แรก (กิจการ 8:14-17) 

ท้ายท่ีสดุ เขาเป็นคนแรกท่ีเทศนาพระกิตติคุณแก่ชาวต่างชาติ (กิจการ 10:34-48) ชาวยิว ชาวสะมาเรียและชาวต่างชาติเป็น

ตวัแทนของคนทกุเชือ้ชาติและชนชาติ 

 เปโตรใช้ข้อความใดเพ่ือเปิดประตูของคริสตจักรแห่งพันธสญัญาใหม่แก่ชาวยิว ชาวสะมาเรีย และชาวต่างชาติ ใน

วนัเพ็นเทคอสต์ เขาประกาศว่า “จงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทุกคน เพ่ือพระเจ้าจะทรงยก

ความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 2:38) ถ้าผู้ เทศนาทกุวนันีมี้โอกาสเทศนา

คําเทศนาแรกแก่กลุ่มคนทัง้หลาย เขาจะเทศนาเช่นนีไ้หม ถ้าคนบาปท่ีรู้สึกผิดถามเขาว่าจะทําอย่างไร เขาจะตอบเช่นนีห้รือไม ่

เปโตรตอบเช่นนี ้

 ในกิจการ 3:19 เปโตรเทศนาว่า “เหตฉุะนัน้ท่านทัง้หลายจงหนักลบัและตัง้ใจใหม่ เพ่ือพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิด

บาปของทา่นเสีย เพ่ือวาระพกัผอ่นหยอ่นใจจะได้มาจากพระพกัตร์พระเจ้า” การลบล้างความบาปได้จะต้องมีการบพัติศมาด้วยนํา้ 

(กิจการ 2:38; 22:16) และวาระพกัผ่อนหย่อนใจหมายถึงการรับพระวิญญาณบริสทุธิโดย์ มีการพดูภาษาต่างๆ (อิสยาห์ 28:11-

12) 

 ในกิจการ 10 ชาวต่างชาติได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิในขณะท่ีเปโตรเทศนาอยู่ หลงัจากนัน้ เขาสัง่ให้คนเหลา่นัน้รับบพั

ติศมาในพระนามของพระเยซู (กิจการ 10:44-48) เม่ือเขาแจ้งให้ชาวยิวท่ีเป็นคริสเตียนทราบเร่ืองนี ้เขามีความยินดีท่ีพระเจ้าทรง

โปรดแก่คนตา่งชาติ “ให้กลบัใจใหม ่จนได้ชีวิตรอด” (กิจการ 11:16-18) 

 

ข้อความของฟีลิปผ้ประกาศู  
 ฟีลปินําพระกิตติคณุไปยงัชาวสะมาเรีย พระคมัภีร์เพียงแตก่ลา่ววา่ ฟีลปิ “ประกาศเร่ืองพระคริสต์” และ “ว่าด้วยแผ่นดิน

ของพระเจ้า และพระนามแห่งพระเยซูคริสต์” (กิจการ 8:5, 12) ข้อความของเขาคือการบพัติศมาเพราะเม่ือคนทัง้หลายได้เช่ือคํา
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เทศนาของฟีลิป พวกเขาได้รับบพัติศมา นอกจากนี ้การเทศนาพระคริสต์และแผ่นดินของพระองค์รวมถึงการบพัติศมาด้วยพระ

วิญญาณ เพราะชาวสะมาเรียแสวงหาของประทานนีแ้ละได้รับในท่ีสดุ เปโตรและยอห์น “อธิษฐานเผ่ือเขา เพ่ือให้เขาได้รับพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิ ด้วยว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิยงัไม่ได้เสด็จมาสถิตกับผู้ ใด เป็นแต่ได้รับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้า

เทา่นัน้ เปโตรกบัยอห์นจงึวางมือบนเขา แล้วเขาทัง้หลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 8:15-17) 

 

ข้อความของอานาเนีย 
 พระเจ้าทรงใช้อานาเนียชาวดามสักสัเพ่ือเทศนาพระกิตติคณุแก่เซาโล ชาวเมืองทาร์ซสั รู้จักกนัในเวลาต่อมาคืออคัร

สาวกเปาโล อานาเนียบอกให้เปาโลทําอะไร “องค์พระผู้ เป็นเจ้า คือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางท่ีท่านมานัน้ ได้ทรงใช้

ข้าพเจ้ามา เพ่ือทา่นจะเหน็ได้อีก และเพ่ือทา่นจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเต็มบริบรูณ์์ ” (กิจการ 9:17) และ “เด๋ียวนีท้่านจะรอช้า

อยูทํ่าไม จงลกุขึน้รับบพัติศมาด้วยออกพระนามของพระองค์ ลบล้างความผิดบาปของทา่นเสีย” 

 

ข้อความของเปาโล 
 เปาโลปฏิบติัตามข้อความท่ีเขาได้รับจากอานาเนีย เม่ือเขาพบเหลา่สาวกสิบสองคนของยอห์นผู้ ให้บพัติศมา และได้ยิน

ว่าพวกเขาเป็น “ผู้ ท่ีเช่ือ” เขาถามคําถามสองข้อดงันี ้(1) “เม่ือท่านทัง้หลายเช่ือนัน้ ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิหรือเปล่า์ ” 

(กิจการ 19:2) (2) “ถ้าอยา่งนัน้ทา่นได้รับบพัติศมาอนัใดเลา่” (กิจการ 19:3) ผู้ เทศนาทกุวนันีจ้ะถามสองคําถามนีห้รือไม่ถ้าพบกบั

ผู้ ท่ีอ้างตนว่าเช่ือ เปาโลถามเช่นนี ้เม่ือเขาพบว่าคนเหล่านัน้ไม่ทราบว่าพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธิ และ์ ได้เพียงแต่

รับบพัติศมาให้กลบัใจใหม่เท่านัน้ เขาบพัติศมาคนเหล่านัน้ในพระนามของพระเยซู (กิจการ 19:5) จากนัน้ เขาวางมือบนพวกเขา 

และพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ (กิจการ 19:6) 

 ในจดหมายหลายฉบบัของเปาโล เขาเตือนผู้อ่านว่าพวกเขาได้รับความรอดด้วยการกลบัใจใหม่ การบพัติศมาด้วยนํา้ใ

พระนามของพระเยซู และการได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ดงั์ เช่นในโรม 6:3-4 เขาบอกกบัชาวโครินธ์ว่า “แต่ท่านได้รับการชําระ

แล้วได้รับการทําให้บริสุทธิแล้ว์  ได้รับการทําให้เป็นผู้ ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า และพระวิญญาณแห่งพระ

เจ้าของเรา” (1โครินธ์ 6:11) เขาอธิบายถึงงานของพระเจ้าในความรอดไว้ดงันี ้“พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทํา

ท่ีชอบธรรมของเราเอง แตพ่ระองค์ทรงพระกรุณาชําระให้เรามีใจบงัเกิดใหม ่และทรงสร้างเราขึน้มาใหม ่โดยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” 

(ทิตสั 3:5) 

 

ข้อความจากฮีบรู 
 หนงัสือฮีบรูไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ เขียน แต่ตามธรรมเนียมแล้ว ถือว่าเปาโลเป็นผู้ เขียน ฮีบรู 6:1-2 กล่าวถึงคําสัง่สอน

พืน้ฐานของคริสตจักร ผู้ เขียนปรารถนาให้ผู้อ่านผ่านพ้นจากการเป็นทารกในทางฝ่ายวิญญาณ และเรียนรู้มากกว่าคําสัง่สอน

เบือ้งต้นเหล่านี ้“เหตฉุะนัน้ ขอให้เราผ่านหลกัธรรมเบือ้งต้นแห่งคริสตศาสนา ไปสูค่วามเป็นผู้ ใหญ่ ไม่วางรากฐานซํา้อีก...” (ฮีบรู 

6:1, NIV) อีกนยัหนึ่ง คําสัง่สอนท่ีกลา่วถึงในท่ีนีเ้ป็นคําสัง่สอนเบือ้งต้นและเป็นพืน้ฐานท่ีแม้แต่คริสเตียนท่ีเพิ่งบงัเกิดใหม่ก็เข้าใจ

ได้ คําสัง่สอนเหล่านีไ้ด้แก่ “การกลบัใจจากการประพฤติท่ีนําไปสูค่วามตาย” “ความเช่ือในพระเจ้า” “พิธีล้างชําระ [การบพัติศมา] 

(พหพูจน์)” 

 หนงัสือฮีบรูยงัสอนอีกว่าพระวิญญาณบริสทุธิเป็นพยาน์ ของพนัธสญัญาใหม่ (ฮีบรู 10:15-16) สองสามข้อถดัมา เราได้

รับคําเตือนให้เข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้า “มีใจท่ีได้รับการทรงชําระให้สะอาดแล้ว และมีกายท่ีล้างชําระด้วยนํา้บริสทุธ์ิ” (ฮีบรู 10:22) 

ซึง่เป็นการอ้างถงึการกลบัใจใหมแ่ละการบพัติศมาด้วยนํา้ 

 

ข้อความของยอห์นอัครสาวก 
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 หนงัสือ 1ยอห์นกลา่วถงึข้ออ้างอิงท่ีสําคญัเก่ียวกบัความรอด “ใครเลา่ชนะโลก ไม่ใช่คนอ่ืน คือผู้ ท่ีเช่ือว่าพระเยซูทรงเป็น

พระบตุรของพระเจ้านัน่เอง น่ีแหละคือผู้ ท่ีได้มาโดยนํา้และพระโลหิต คือพระเยซคูริสต์ ไมใ่ช่ด้วยนํา้สิง่เดียว แต่ด้วยนํา้และพระโลห

และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง...คือพระวิญญาณ นํา้ และพระโลหิต และพยานทัง้สามนี

สอดคล้องกนั...ผู้ ท่ีเช่ือในพระบตุรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตวั ผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าก็ได้กระทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมสุา เพราะเขา

มิได้เช่ือคําพยาน ท่ีพระเจ้าได้ทรงเป็นพยานอ้างถงึพระบตุรของพระองค์” (1ยอห์น 5:5-6, 8, 10) 

 ยอห์นกล่าวถึงส่วนประกอบท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได้สามประการ อนัเป็นพยานถึงความรอดและสอดคล้องกนั 

(ทํางานร่วมกนั) ในวตัถปุระสงค์เดียวเพ่ือความรอด นัน่คือ พระวิญญาณ นํา้ และโลหิต ผู้ ที่เช่ือในพระบตุรของพระเจ้าจะมีพยา

นีใ้นพวกเขา อีกนยัหนึง่ ผู้ เช่ือท่ีแท้จริงจะมีโลหิตของพระคริสต์อยูใ่นชีวิตของเขาเม่ือบพัติศมาด้วยนํา้และเม่ือรับพระวิญญาณ 

 

 

 

พระกิตตคุิณของผ้เทศนาู พระคัมภร์ีใหม่ 
 ผู้ เขียนและผู้ เทศนาพระคมัภีร์ใหมท่กุคนสอนเร่ืองความรอดข้อความเดียวกนัเพ่ือตอบคําถามว่าบคุคลคนหนึ่งจะต้องทํา

อยา่งไรจงึจะรอดได้ นอกจากความเช่ือแล้ว สว่นประกอบท่ีต้องทําเพ่ือให้ได้ความรอดแสดงอยูใ่นตารางด้านลา่ง 

 
ผ้เทศนาู  การกลับใจใหม่ การบัพตศิมา

ด้วยนํา้ 
การบัพตศิมาด้วย
พระวญิญาณ 

ยอห์นผู้ ให้บัพ

ติศมา 

มทัธิว 3:2,8;  

ลกูา 3:8 

มทัธิว 3:6; 

มาระโก 1:8; 

ลกูา 3:3 

มทัธิว 3:11; 

มาระโก 1:8; 

ลกูา 3:16 

 

พระเยซคูริสต์ มทัธิว 4:17; 

มาระโก 1:15; 

ลกูา 13:3-5 

มทัธิว 28:19; 

มาระโก 16:16; 

ยอห์น 3:5; 4:1 

ลกูา 11:13; 

ยอห์น 3:5; 

7:38-39; 20:22; 

กิจการ 1:4-8 

 

เปโตร กิจการ 2:38; 

3:19 

กิจการ 2:38; 

10:48 

กิจการ 2:38;  

11:15-17 

 

ฟีลปิ  กิจการ 8:12, 16 กิจการ 8:15-16 

 

อานาเนีย  กิจการ 22:16 กิจการ 9:17 

 

เปาโล กิจการ 17:30 กิจการ 19:3-5 กิจการ 19:2, 6 

 

ผู้ เขียนฮีบรู ฮีบรู 6:1 ฮีบรู 6:1; 10:22 ฮีบรู 6:1; 10:15 
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ย อ ห์ น อั ค ร

สาวก 

 1ยอห์น 5:8-10 1ยอห์น 5:8-10 

 

ข้อพระคัมภร์ีที่สอนเก่ียวกับ 
การบัพตศิมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ 

 
ข้อพระคัมภีร์ ข้อสังเกต 

มทัธิว 3:11 ถ้อยคําของยอห์นผู้ให้บพัติศมา 

มาระโก 1:8 ถ้อยคําของยอห์นผู้ให้บพัติศมา 

มาระโก 16: 15-17 ถ้อยคําของพระเยซู บอกเป็นนยัถึงการบพัติศมาด้วยพระ

วิญญาณในกิจการ 1:8; 2:4 

ลกูา 3:16 ถ้อยคําของยอห์นผู้ให้บพัติศมา 

ลกูา 24:46-49 ถ้อยคําของพระเยซู บอกเป็นนัยถึงการบพัติศมาด้วยนํา้ใ

กิจการ 2:38 

ยอห์น 3:5 ถ้อยคําของพระเยซ ูดบูทท่ี 4 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

กิจการ 1:4-8 ถ้อยคําของพระเยซ ู

กิจการ 2:38 ถ้อยคําของเปโตร 

กิจการ 3:19 ถ้อยคําของเปโตร บอกเป็นนัยถึงการบพัติศมาในอิสยาห์ 

28:11-12 และกิจการ 2:38 

กิจการ 8:15-17 การรับเช่ือของชาวสะมาเรีย 

กิจการ 8:36-39 การรับเช่ือของขนัทีเอธิโอเปีย บอกเป็นนยัถึงการบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณในโรม 14:17 

กิจการ 9:17-18 การรับเช่ือของเปาโล ดกิูจการ 22:16 

กิจการ 10:44-48 การรับเช่ือของโครเนลอิสั และชาวตา่งชาติคนอ่ืนๆ 

กิจการ 11:15-18 รายงานของเปโตรเก่ียวกบัการรับเช่ือของโครเนลอิสั 

กิจการ 16:31-34 การรับเช่ือของนายคกุชาวฟีลิปปี บอกเป็นนยัถึงการบพัติศ

มาด้วยพระวิญญาณในกิจการ 11:17 และโรม 14:17 

กิจการ 19:1-6 การรับเช่ือของเหลา่สาวกของยอห์นผู้ให้บพัติศมา 

โรม 6:34 บอกเป็นนัยถึงการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณในโรม 7:6 

และ 8:9-11 

1โครินธ์ 6:11 บอกเป็นนยัถงึการบพัติศมาด้วยนํา้ในกิจการ 22:16 

1โครินธ์ 10:1-2 แบบจากการเร่ร่อนในถ่ินทรุกนัดาร 

ทิตสั 3:5 ดบูทท่ี 4 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

ฮีบรู 6:1-2 คําสัง่สอนเบือ้งต้น 

ฮีบรู  10:15-23 พระวิญญาณ ใจท่ีได้รับการทรงชําระให้สะอาด (โลหิต) นํา้ 

1ยอห์น 5:8-10 โลหิต นํา้ และพระวิญญาณไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ 
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แบบของพระกิตตคุิณ 
 เน่ืองจากเรามีชีวิตอยู่ภายใต้พนัธสญัญาใหม่ เราจึงกําหนดข้อความพระกิตติคณุจากข้อพระคมัภีร์ใหม่ อย่างไรก็ตาม 

พระคัมภีร์เก่าควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมา (กาลาเทีย 3:24) และมีแบบ เงา และสัญลักษณ์ของความรอดของเราอยู่

มากมาย (โคโลสี 2:17; ฮีบรู 10:1) เราจะกลา่วสัน้ๆ เก่ียวกบัเงาจากพระคมัภีร์เก่าท่ีเลง็ถงึพระกิตติคณุในพระคมัภีร์ใหม ่

(1) การท่ีชาวอิสราเอลรอดออกจากอียิปต์เล็งถึงการท่ีเรารอดพ้นจากการเป็นทาสความบาป เราเห็นส่วนประกอบ

สําคญัสามประการในความรอดของพวกเขา ได้แก่ เลือดของลกูแกะปัสกา นํา้ในทะเลแดง และเมฆแหง่พระวิญญาณขององค์พร

ผู้ เป็นเจ้าซึ่งนําพวกเขา (อพยพ 12-14) พระเจ้าทรงใช้โลหิตเพ่ือช่วยพวกเขาให้รอดจากภัยพิบติัท่ีนําให้ฟาโรห์ปลดปล่อยชาว

อิสราเอล เหมือนเช่นท่ีโลหิตของพระคริสต์ช่วยเราให้รอด พระเจ้าทรงใช้นํา้เพื่อทําลายกองทพัของฟาโรห์แตช่่วยชาวอิสราเอลให

รอด เหมือนเช่นทรงใช้การบพัติศมาด้วยนํา้เพื่อทําลายอํานาจของความบาปแตช่่วยเราให้รอด พระเจ้าทรงใช้เมฆเพ่ือเป็นตวัแทน

ของพระองค์และการนําของพระองค์ ซึ่งการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิใ์ ห้กบัเราในวนันี ้เปาโลสอนเก่ียวกบัแบบนี ้โดย

บอกวา่ชาวอิสราเอล “ได้รับบพัติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกบัโมเสสทกุคน” (1โครินธ์ 10:1-2) 

(2) ก่อนหน้าท่ีพระเจ้าจะประทานธรรมบัญญัติแก่ชาวอิสราเอลท่ีภูเขาซีนาย พระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเขาชําระ

ตนเอง (แยกตนเองออกต่อพระองค์) และซกัเสือ้ผ้าของตนด้วยนํา้ พระองค์สญัญาวา่หลงัจากนัน้แล้วจะเสดจ็มาเยี่ยมเยียนพว

เขา (อพยพ 19:10-11) ในทนัทีหลงัจากพระเจ้าทรงประทานธรรมบญัญติั โมเสสยืนยนัพนัธสญัญานัน้โดยเอาเลือดและนํา้ประพร

คนทัง้หลาย (ฮีบรู 9:18-20) พนัธสญัญาเก่าเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการโดยการแยก โลหิต นํา้ และการสําแดงของพระวิญญาณขอ

พระเจ้า 

(3) พลบัพลาในถ่ินทรุกนัดารยงัเป็นแบบของความรอดของเราด้วย (ฮีบรู 9:8-9) เคร่ืองใช้ชิน้แรกในลานพลบัพลาคือ

แท่นบชูาทําด้วยทองสมัฤทธ์ิสําหรับเคร่ืองสตัวบชูา (อพยพ 27:1-8; 40:6) แท่นบชูาเป็นสถานท่ีโลหิตไหลและความตาย เป็นสิ่งท่ี

ชีใ้ห้เห็นความตายของพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นเคร่ืองบชูาสงูสดุสําหรับความบาป และชีถ้ึงการกลบัใจใหม่ของเรา ซึ่งเราตายต่อบาป

และใช้ความตายของพระคริสต์กบัชีวิตของเรา 

 เคร่ืองใช้ชิน้ต่อมาในลานพลบัพลาคือขนัหรืออ่างทองสมัฤทธ์ิท่ีใส่นํา้ไว้ (อพยพ 30:14-21; 40:7) สถานท่ีนีเ้ป็นสถานท่ี

ตรวจสอบตนเองและชําระล้าง หลงัจากปุโรหิตถวายเคร่ืองบูชาท่ีแท่นบูชา เขาล้างตนเองให้สะอาดจากโลหิต เถ้าถ่านและสิ่ง

สกปรกอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการชีถ้ึงการบพัติศมาด้วยนํา้ เพราะหลงัจากเราตายเมื่อกลบัใจใหม ่เรารับบพัติศมาด้วยนํา้เพื่อช ําระล้างคว

บาปของเรา ทิตสั 3:5 กล่าวถึง “[การ]ชําระให้เรามีใจบงัเกิดใหม่” หรือ “ขนัชําระให้เรามีใจบงัเกิดใหม่” (Conybeare) หลายคน

เหน็วา่เป็นการอ้างถงึขนัของพลบัพลา3 เน่ืองจากผู้อธิบายข้อพระคมัภีร์หลายคนเหน็พ้องวา่ทิตสั 3:5 บรรยายถึงการบพัติศมาด้วย

นํา้ (บทท่ี 4) เราจงึสามารถสนันิษฐานได้ถงึความเก่ียวข้องกนั คือ ขนัเป็นแบบและการบพัติศมาเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ตามแบบ 

 พลบัพลาประกอบด้วยห้องสองชัน้แยกออกจากกนัด้วยผ้าม่าน (อพยพ 26:33-35) และไม่มีปโุรหิตคนใดสามารถเข้าไป

ข้างในได้จนกว่าจะถวายเคร่ืองบูชาท่ีแท่นบูชาและชําระท่ีขนัก่อน ห้องแรกหรือวิสทุธิสถาน มีคนัประทีปทองคํา โต๊ะตัง้ขนมปัง

บริสทุธิ ์ (“ขนมปังตอ่พระพกัตร์”, NIV) และแท่นเผาเคร่ืองหอม (อพยพ 25:33-40; 30:1-10) คนัประทีปหมายถึงแสงสว่างของพระ

เจ้าในโลกนี ้ซึ่งในปัจจบุนัเกิดจากพระคริสต์ผ่านทางธรรมิกชนของพระองค์ (ยอห์น 8:12; มทัธิว 5:14) ขนมปังบริสทุธ์ิหมายถึง

อาหารฝ่ายวิญญาณ ซึง่เราพบในพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต และในพระวจนะของพระเจ้า (ยอห์น 6:51; ลกูา 4:4) แท่น

เผาเคร่ืองหอมหมายถึงการอธิษฐานของธรรมิกชนของพระเจ้า (วิวรณ์ 5:8; 8:3) ดงันัน้ ทัง้ห้องจึงเน้นการส่ือสารระหว่างพระเจ้า

และธรรมิกชนของพระองค์ 

 ห้องหลงัผ้าม่าน อภิสุทธิสถาน มีหีบพันธสญัญา ซึ่งมีธรรมบัญญัติสิบประการ หม้อมานา และไม้เท้าของอาโรนอยู ่

(อพยพ 25:10-22; ฮีบรู 9:1-5) หีบพนัธสญัญาเป็นพยานถึงการตกลงร่วมกนัระหว่างพระเจ้าและชาวอิสราเอล โดยสิ่งท่ีอยู่ในนัน้

เป็นสญัลกัษณ์ของหน้าท่ีของชาวอิสราเอลตอ่พระเจ้า การจดัหาของพระเจ้าเพ่ืออิสราเอล และอํานาจของพระเจ้าและผู้ มีอํานาจท่ี

ทรงมอบให้ มหาปโุรหิตเข้าไปในห้องนีปี้ละหนึ่งครัง้เพ่ือประพรมเลือดบนพระท่ีนัง่กรุณา (ฝาของหีบพนัธสญัญา) เพ่ือไถ่บาปของ
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ชาติอิสราเอล (ฮีบรู 9:7) ห้องนีจ้ึงแสดงถึงความสมัพนัธ์และส่ือสารกบัพระเจ้าท่ีสงูสดุเท่าท่ีจะเป็นได้ภายใต้ธรรมบญัญัติ (อพยพ 

25:22) 

 เม่ือโมเสสตัง้พลบัพลาขึน้ ปโุรหิตทัง้หลายถวายเคร่ืองบูชาโลหิตท่ีแท่นทองสมัฤทธ์ิ และชําระตวัท่ีขนั หลงัจากนัน้เมฆ

ปกคลมุพลบัพลาและพระสิริของพระเจ้าก็เต็มอยู่ (อพยพ 40:17-35) หลงัจากนัน้ พระเจ้าทรงสําแดงว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ และ

ให้การนําด้วยเสาเมฆในเวลากลางวนัและเสาเพลงิในเวลากลางคืนท่ีอยูเ่หนือพลบัพลานัน้ (อพยพ 40:36-38) 

 อาคารพลบัพลาและโดยเฉพาะอย่างย่ิงอภิสทุธิสถานชีถ้ึงการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ ในสมยัของเรา การท่ีพระเจ้า

สถิตอยู่ การนําของพระองค์ การส่ือสารกบัพระองค์ และการเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัพระองค์เกิดจากพระวิญญาณ (โรม 8) พระ

วิญญาณเป็นตราประทบั มดัจํา และเป็นพยานของพนัธสญัญาใหม ่(เอเฟซสั 1:13-14; ฮีบรู 10:15-16) 

(4) การอทุิศตนของปโุรหิตจะต้องใช้เคร่ืองบชูาโลหิต การชําระด้วยนํา้ และการเจิมด้วยนํา้มนั (อพยพ 29:1-7) การเจิม

ด้วยนํา้มนัเป็นสญัลกัษณ์ของการเจิมด้วยพระวิญญาณในปัจจบุนันี ้(เทียบ 1ยอห์น 2:20, 27 กบั ยอห์น 14:16-17, 26) 

(5) เม่ือชาวอิสราเอลถวายววัหนุ่ม แกะ หรือแพะ ปโุรหิตฆ่าสตัว์ ประพรมเลือดของสตัว์นัน้บนแท่นบชูา ชําระสตัว์ด้วย

นํา้ และจากนัน้เผาสตัว์ด้วยไฟ (เลวีนิติ 1:1-13) บนภเูขาคารเมล เอลียาห์เทนํา้สบิสองถงับนเคร่ืองบชูาโลหิต และพระเจ้าทรงเผ

ไหม้เคร่ืองบูชานัน้ด้วยไฟจากสวรรค์ (1พงศ์กษัตริย์ 18:33-39) ไฟเป็นอีกสญัลกัษณ์หนึ่งของพระวิญญาณของพระเจ้า (ฮีบรู 

12:29) โดยเฉพาะอยา่งย่ิงงานของพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (มทัธิว 3:11; กิจการ 2:3-4) 

(6) ผู้ ท่ีได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรือ้นได้รับการชําระด้วยพิธีท่ีเก่ียวข้องกบัโลหิต นํา้ และนํา้มนัก่อนที่เขาจะสามา

เข้าในท่ีประชมุได้ (เลวีนิติ 14) หลงัจากปโุรหิตประพรมเขาเจ็ดครัง้ด้วยเลือดของนกผสมกบันํา้ ผู้ ป่วยโรคเรือ้นที่หายจากโรคชําร

ตวัด้วยนํา้ และจากนัน้ ปโุรหิตทาเลือดและนํา้มนับนเขา และถวายเคร่ืองบชูา ก่อนหน้านี ้คนเป็นโรคเรือ้นจะถกูตดัออกจากสงัค

รวมทัง้ครอบครัวของตนเองด้วย การมีชีวิตอยู่เป็นเหมือนการตายแล้ว ในทํานองเดียวกัน คนบาปถูกตดัออกจากพระเจ้าและ

ประชากรของพระองค์ เขามีชีวิตอยูใ่นทางร่างกายแต่ตายในทางฝ่ายวิญญาณจนกระทัง่โลหิต นํา้ และพระวิญญาณนําเขากลบัม

เป็นหนึง่ในทางฝ่ายวิญญาณกบัพระเจ้าและคริสตจกัรของพระองค์ 

(7) ผู้ ท่ีเป็นมลทินตามระบบพิธีการ (ซึง่เป็นแบบของความบาป) ภายใต้ธรรมบญัญัติของโมเสสต้องผ่านพิธีชําระล้าง ท่ี

มีโลหิต นํา้ และไฟ (กันดารวิถี 19) ปุโรหิตฆ่าววัตวัเมียสีแดง ประพรมเลือดบางส่วนหน้าพลบัพลา และเผาเคร่ืองบูชาด้วยไฟ 

จากนัน้ มีผู้ผสมเถ้าถ่านกบันํา้ และทานํา้ช ําระนีก้บัผู้ ท่ีเป็นมลทิน 

(8) พระเจ้าทรงบญัชาชาวอิสราเอลให้ทําสงครามกบัชาวมิเดียนเพราะคนเหลา่นัน้เป็นเหตใุห้ชาวอิสราเอลจํานวนมาก
ทําบาป (กนัดารวิถี 31:1-18) หลงัจากนัน้ พระองค์ทรงตัง้พิธีการชําระนีสํ้าหรับของท่ีริบมาได้จากสงครามและเสือ้ผ้าของนกัรบ 

ทกุสิง่จะต้องล้างด้วยนํา้ และทกุสิง่ท่ีเอาผา่นไฟได้จะต้องได้รับการชําระด้วยไฟด้วย (กนัดารวิถี 31:21-24) 

(9) ในสมยัของโนอาห์ พระเจ้าทรงใช้นํา้เพื่อทําลายความบาปบนโลก และในเวลาเดียวกนั พระองค์ทรงช่วยประชาก

ของพระองค์ให้รอด เปโตรสอนวา่สิง่นัน้เป็นแบบของการบพัติศมา (1เปโตร 3:20-21) พระเจ้าจะทรงชําระโลกเป็นครัง้ท่ีสองก่อนท่ี

จะทรงสร้างโลกใหม่ แต่ครัง้นี ้พระองค์จะทรงชําระด้วยไฟ (2เปโตร 3:5-7) ในทํานองเดียวกนั เราได้รับการชําระด้วยนํา้ในการบั

ติศมา และด้วยไฟแหง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิ ก่อนท่ีจะเป็นคนใหมใ่นพระคริสต์ 

 

 

ความเช่ือที่ช่วยให้รอดและพระกิตตคุิณ 
 บทท่ี 2 กลา่วถงึความหมายของความเช่ือท่ีช่วยให้รอดวา่คือการยอมรับพระกิตติคณุของพระเยซูว่าเป็นวิธีเดียวท่ีนําไปสู่

ความรอดของเรา และการเอาใช้พระกิตติคุณนัน้มาใช้กบัชีวิตของเรา ในบทนี ้เราได้เรียนรู้ว่าพระกิตติคณุคือการวายพระชนม์ 

การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ เราใช้พระกิตติคุณกับชีวิตของเราโดยการกลบัใจใหม่ (การตายต่อบาป) การบัพติศมาด้วยนํา้ 

(การฝัง) และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ (ชีวิตใหม่ในพระคริสต์) ดงันัน้ เป็นการมีส่วนกบัการช่วยให้รอดของพระคริสต์ เรา
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เช่ือฟังพระกิตติคุณโดยการปฏิบัติตามพระบัญชาเหล่านี ้พระคัมภีร์เก่าเป็นแบบและผู้ เทศนาพระคัมภีร์ใหม่ทุกคนประกาศ

ข้อความหนึง่เดียวนี ้

 เม่ือเราศึกษาส่วนประกอบของข้อความนีใ้นบทต่อๆ ไป เราจะพบว่าพระกิตติคณุเป็นทางแก้ไขท่ีครอบคลมุผลทัง้ปวง

ของความบาปของมนุษย์ เราสามารถพูดเหมือนเช่นอัครสาวกเปาโลได้ว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเร่ืองข่าวประเสริฐ 

เพราะวา่ข่าวประเสริฐนัน้เป็นฤทธิเดชของพระเจ้า์  เพ่ือให้ทกุคนท่ีเช่ือได้รับความรอด” (โรม 1:16) 
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4 การบงัเกดิจากนํา้และพระวญิญาณ 
 

 “พระเยซตรสัวู่ า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถา้ผใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาู ณ ผน้ัน้จะเข้าในแผ่นดินขอู

พระเจ้าไม่ได”้ (ยอห์น 3:5) 

 

คาํส่ังสอนเร่ืองการบังเกดิใหม่ 
 พระเยซูทรงเร่ิมต้นสอนคําสัง่สอนเร่ืองการบงัเกิดใหม่ในยอห์น 3:5 ข้อความต่อๆ มาหลายข้อความเกิดขึน้จากคําสอนนี ้

เม่ือกล่าวถึงการบังเกิดใหม่ หรือชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ตามท่ีได้กล่าวถึงไปแล้วในบทท่ี 1 การบังเกิดใหม่เป็นเหมือนเช่น

ประสบการณ์ความรอดในรูปกาลอดีต ในยคุคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ การบงัเกิดใหม่เป็นสว่นสําคญัย่ิงในการรับความรอด

นิรันดร์ 

 เม่ือนิโคเดมสัมาหาพระเยซู องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า “ถ้าผู้ ใดไม่ได้บงัเกิดใหม่ ผู้นัน้จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้า

ไม่ได้” (ยอห์น 3:3) ถ้อยคําท่ีพระคริสต์ทรงใช้ในท่ีนีอ้าจหมายความถึง “บงัเกิดจากเบือ้งบน” ได้ด้วย แต่ในกรณีนี ้ความหมาย

สําคญัคือ “บงัเกิดใหม”่ 1 ดบัเบิลย ูอี ไวน์ กลา่วไว้วา่ “นิโคเดมสัไมไ่ด้ประหลาดใจเก่ียวกบัการเกิดจากสวรรค์ สิ่งท่ีเขาประหลาดใจ

คือว่าบุคคลหนึ่งจะต้องบงัเกิดเป็นครัง้ท่ีสอง” 2 นิโคเดมสัทลูถามพระเยซูว่า มนษุย์จะเข้าไปในครรภ์มารดาเป็นครัง้ท่ีสองและ

บงัเกิดใหม่ได้อย่างไร พระเยซูจึงทรงอธิบายว่าพระองค์หมายถึงการบงัเกิดจากนํา้และพระวิญญาณ นัน่คือ ไมใ่ช่การเกิดทางกา

เป็นครัง้ท่ีสอง แต่เป็นประสบการณ์ท่ีจะให้ชีวิตใหม่ทางฝ่ายวิญญาณ นิโคเดมสัไม่เข้าใจถ้อยคํานีเ้ช่นกนั จึงถามว่า “เหตกุารณ์

อย่างนีจ้ะเป็นไปอย่างไรได้” (ยอห์น 3:9) พระเยซูทรงแสดงความประหลาดใจท่ีผู้ เช่ียวชาญและผู้ นําศาสนาเหมือนเช่นนิโคเดมสั

ไมเ่ข้าใจวา่พระองค์หมายความวา่อยา่งไร 

 คําสัง่สอนของพระคริสต์เก่ียวกับการบังเกิดใหม่ไม่ควรจะเป็นสิ่งท่ีแปลกอย่างมากสําหรับชาวยิว พระองค์ทรงกล่าว

คําสัง่สอนตามพระสญัญาในเอเสเคียล 36:25-26 “เราจะเอานํา้สะอาดพรมเจ้า และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทัง้หลายของเจ้า

และเราจะชําระเจ้าจากรูปเคารพทัง้หลายของเจ้า เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจจิุตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนําใจหิน

ออกไปเสียจากเนือ้ของเจ้า และให้ใจเนือ้แก่เจ้า” 

 เน่ืองจากพระเยซทูรงแบ่งการบงัเกิดใหม่ออกเป็นสองสว่นเพ่ืออธิบาย เราจะทําเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม เราต้องระลกึ

วา่ การบงัเกิดใหม่เป็นประสบการณ์เดียวท่ีประกอบไปด้วยสองสว่น สว่นหนึ่งจะไม่สมบรูณ์ถ้าปราศจากอีกสว่นหนึ่ง มีการบงัเกิด

ใหมเ่ดียว ไมใ่ช่สอง 

 

การบังเกิดจากนํา้ 
 นักศาสนศาสตร์ได้ตัง้ทฤษฎีเก่ียวกับความหมายของประโยคนีไ้ว้มากมาย โดยท่ีเด่นๆ มีดังนี ้(1) การบังเกิดจากนํ ้

หมายถึงการเกิดตามธรรมชาติ ซึ่งมีของเหลวในถุงนํา้คร่ําไหลออกมาด้วย (2) การบงัเกิดจากนํา้เหมือนกบัการบงัเกิดจากพร

วิญญาณ (3) การบงัเกิดจากนํา้หมายถงึการชําระล้างทางฝ่ายวิญญาณด้วยพระวจนะของพระเจ้า (4) การบงัเกิดจากนํา้คือการบั

ติศมาด้วยนํา้ ไมใ่ช่แตเ่พียงพิธีการของมนษุย์ แตเ่ป็นการกระทําของพระเจ้าเม่ือพระองค์ทรงยกบาปเม่ือมีการรับบพัติศมาด้วยนํา้ 

ตอ่ไปเราจะวิเคราะห์ความคิดเหน็แตล่ะข้อ 

 

การบังเกิดจากนํา้หมายถงึ 
การเกิดตามธรรมชาตหิรือ 

 คําแปลนีไ้มน่่าจะถกูต้องมากท่ีสดุด้วยเหตผุลหลายประการได้แก่ (1) จะแปลกมากท่ีจะอธิบายถึงการเกิดตามธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงไมมี่การใช้เช่นนีใ้นท่ีใดๆ ในพระคมัภีร์ หรือในการพดูทัว่ไป (2) พระเยซูทรงแจ้งให้นิโคเดมสัทราบโดยเฉพาะว่า
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การบงัเกิดใหม่คือการบังเกิดจากนํา้และพระวิญญาณ ไมใ่ช่การเกิดตามธรรมชาติ เม่ือเทียบข้อ 3 และ ข้อ 5 จะเห็นว่า “การ

บังเกิดใหม่” มีความหมายเท่ากับ “การบังเกิดจากนํา้และจากพระวิญญาณ” (3) ถ้าการบังเกิดจากนํา้หมายถงึการเกิดตา

ธรรมชาติ พระเยซูได้ตรัสแก่นิเคเดมสัให้ทําในสิ่งท่ีเขาได้ทําแล้ว หรือทําในสิ่งท่ีร่างกายเขาทําไม่ได้ หากเป็นเช่นนัน้ คําถามของนิ

โคเดมัสก็มีเหตุเหมาะสม และพระเยซูก็คงจะไม่ว่ากล่าวเขา (4) ดูเหมือนไม่จําเป็นท่ีจะกล่าวว่าเราต้องบังเกิดเข้าในโลกนี ้

เน่ืองจากทกุคนได้เกิดเข้าในโลกนีอ้ยูแ่ล้ว (5) ถ้าการบงัเกิดจากนํา้เป็นการเกิดตามธรรมชาติจริงๆ แล้ว ทําไมพระเยซจูงึระบวุา่กา

บงัเกิดใหมมี่สว่นประกอบสองประการ นํา้ในการเกิดการตามธรรมชาติและการบงัเกิดใหมอ่าจมีความเหมือนกนั แตบ่ริบทในยอห์

 3 พิสจูน์วา่การบงัเกิดจากนํา้ไมใ่ช่การเกิดตามธรรมชาติ 

 

การบังเกิดจากนํา้เหมือนกับ 
การบังเกิดจากพระวิญญาณหรือ 

 ทฤษฎีนีเ้ห็นว่า พระเยซูทรงหมายความว่า “ท่านจะต้องบงัเกิดจากนํา้ ซึง่คือ พระวิญญาณ” จริงอยู่ว่าข้อพระคมัภีร์บาง

ข้อเปรียบพระวิญญาณเหมือนนํา้ (ยอห์น 4:14; 7:38) อย่างไรก็ตาม มีปัญหาหลายประการถ้าเราพยายามใช้สญัลกัษณ์นีก้บั

ยอห์น 3:5 ได้แก่ (1) เม่ืออ่านพระคมัภีร์ตามธรรมดาทัว่ไป มีความแตกต่างระหว่างนํา้และพระวิญญาณ และคําแปลที่สําคญัสว่

ใหญ่แสดงถงึความแตกตา่งนี ้(2) ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ อีกหลายข้อแสดงวา่นํา้และพระวิญญาณเป็นลกัษณะของข้อความพระกิตติคุ

ท่ีแตกต่างกนัสองประการ (ดบูทท่ี 3) (3) ในงานเขียนของยอห์น เขาได้แสดงความแตกต่างระหว่างนํา้และพระวิญญาณตามที

เก่ียวข้องกบัความรอด “คือพระวิญญาณ นํา้ และพระโลหิต และพยานทัง้สามนีส้อดคล้องกนั” (1ยอห์น 5:8) ถ้ายอห์น 3:5 ทําให้

นํา้และพระวิญญาณเทา่กนัแล้ว ยอห์นคงจะไมแ่ยกสองสิง่ออกจากกนัอยา่งชดัเจนใน 1ยอห์น 5:8 โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อพระ

คมัภีร์ทัง้สองข้อกลา่วถงึหวัข้อเดียวกนั (ความรอด) 

 

การบังเกิดจากนํา้หมายถงึ 
การชาํระด้วยพระวจนะหรือ 

 แนวความคิดนีข้ึน้อยู่กับเอเฟซสั 5:26 ซึ่งกล่าวว่าคริสตจักรได้รับการทําให้บริสทุธิและชําระด้วย์  “นํา้และพระวจนะ” 

อย่างไรก็ตาม ข้อพระคัมภีร์นีอ้าจมีความหมายสองอย่าง ถ้ายอห์น 3:5 หมายถึงการบพัติศมา เช่นนัน้เอเฟซสั 5:26 ก็อาจ

หมายถงึการบพัติศมาด้วยนํา้ท่ีกระทําตามพระวจนะของพระเจ้า อยา่งไรก็ตาม ไมมี่ความจําเป็นท่ีจะต้องเช่ือมข้อพระคมัภีร์ทัง้สอ

เข้าด้วยกนั เพราะข้อพระคมัภีร์หนึง่ไมจํ่าเป็นต้องให้คําแปลของอีกข้อหนึง่ 

 เอฟ เอฟ บรูซกลา่วว่า วลีจากเอเฟซสั 5:26 สามารถแปลได้เป็น “ชําระ [คริสตจกัร] ด้วยนํา้และพระวจนะ” หรือ ตามท่ี

เขาขยายออกไปวา่ “ชําระ [คริสตจกัร] ด้วยการล้างนํา้พร้อมด้วยคําที่กลา่วออกมา” 3 เขายงักลา่วต่อไปอีกว่า “ ‘คํา’ (ภาษากรีก เร

มา (rhema)) ท่ีกลา่วออกมาไมไ่ด้หมายถงึพระคมัภีร์ แตห่มายถงึถ้อยคําในการสารภาพ หรือการวิงวอนของผู้ ท่ีรับเช่ือ เหมือนเช่น

ถ้อยคําของอานาเนียท่ีพดูกับเปาโลว่า ‘จงลกุขึน้รับบพัติศมาด้วยออกพระนามของพระองค์ ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย’ 

(กิจการ 22:16)“4  

 มีข้อโต้แย้งสําคัญๆ หลายประการ เก่ียวกับความคิดเห็นว่านํา้ในยอห์น 3:5 จริงๆ แล้วหมายถึงพระวจนะ ได้แก่ (1) 

ความคิดเห็นนีล้ะเลยความหมายตามตวัอกัษรของคําว่า น้ํา และเลือกความหมายทางสญัลกัษณ์ซึ่งไม่มีข้อสนับสนนุใดๆ จาก

บริบท อนัก่อให้เกิดประเด็นอ่ืนๆ ขึน้ เช่น ทําไมพระเยซูจึงทรงเลือกสญัลกัษณ์ท่ีไม่ชดัเจนเม่ือทรงอธิบายเก่ียวกบัหวัข้อท่ีสําคญั

เช่นนี ้ทําไมพระองค์ไม่ทรงอธิบายสญัลกัษณ์นีแ้ก่นิโคเดมสัเม่ือเขาถามคําถามเพิ่ม ทําไมพระองค์จึงไม่ตรัสในทางสญัลกัษณ์ใน

เร่ืองพระวิญญาณด้วย ทําไมพระองค์จงึอธิบายการบงัเกิดใหมใ่นลกัษณะหนึง่ตามตวัอกัษรและอีกลกัษณะหนึง่ตามสญัลกัษณ์ 

 (2) สญัลกัษณ์นีไ้ม่มีอยู่ในท่ีอ่ืนในพระคมัภีร์เก่าหรือในคําสอนของพระเยซู เช่นนัน้แล้ว พระเยซูจะทรงคาดหวงัให้นิโค

เดมสัเข้าใจได้อย่างไร เน่ืองจากไม่เคยมีการเปรียบพระวจนะของพระเจ้ากบันํา้ในสมยัของนิโคเดมสัหรือสมยัก่อนหน้านัน้ แล้
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ทําไมพระเยซทูรงวา่กลา่วนิโคเดมสัวา่ขาดความเข้าใจ ดงัท่ี ดไวท์ เพ็นเทคอสต์ กลา่วไว้ว่า “การแปลนํา้วา่เป็นเพียงสญัลกัษณ์ขอ

พระวจนะของพระเจ้า...จะหมายความวา่องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราตอบคําถามนิโคเดมสัไมช่ดัเจน” 5  

 (3) เราไม่ควรจะใช้คําแปลทางสัญลักษณ์เม่ือบริบทไม่ได้ระบุว่าเป็นเช่นนัน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในท่ีนี  ้ท่ีซึ่งบริบท 

ไวยากรณ์ และการใช้ในภายหลงัแสดงให้เหน็วา่ข้อพระคมัภีร์นีมี้หมายความตามตวัอกัษร (ดสูว่นตอ่ไป) 

 (4) หากพดูกันตามหลกัศาสนศาสตร์แล้ว เหมาะสมกว่าท่ีจะอธิบายพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นเหมือนการปฏิสนธิ 

ไม่ใช่การบงัเกิดใหม่ “ท่านทัง้หลายได้บงัเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชท่ีจะเป่ือยเน่าเสีย แต่จากพืชอนัไม่รู้เป่ือยเน่า คือด้วยพระคําของ

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู ่และทรงตัง้ดํารงอยูเ่ป็นนิตย์” (1เปโตร 1:23, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) “ท่านทัง้หลายได้บงัเกิดใหม่

แล้ว ไม่ใช่จากพนัธุ์มตะ แต่จากพนัธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอนัทรงชีวิตและดํารงอยู่” (TAB) ในอปุมาเร่ืองหนึ่งของ

พระคริสต์ ผู้หวา่นพืชได้หวา่นเมลด็ลงบนดินส่ีประเภท มีเพียงประเภทเดียวเท่านัน้ท่ีก่อให้เกิดผล (ลกูา 8:14-15) เม่ือพระเยซูแปล

อปุมานัน้ พระองค์ตรัสวา่ “เมลด็พืชนัน้ได้แก่พระวจนะของพระเจ้า” (ลกูา 8:11) ดินส่ีประเภทหมายถึงคนประเภทต่างๆ ส่ีประเภท 

แม้วา่พระเจ้าทรงพยายามปลกูพระวจนะของพระองค์ในดินทัง้ส่ีประเภท สามประเภทมีผลลพัธ์ในตอนแรก และมีประเภทเดียวท่ีมี

ผลลพัธ์ท่ีคงอยู่นาน โดยสรุป พระวจนะของพระเจ้าเป็นจุดเร่ิมต้นของความรอด พระวจนะเป็นเมล็ดท่ีจะก่อให้เกิดการปฏิสนธิ 

อยา่งไรก็ตาม การบงัเกิดใหมป่ระกอบด้วยนํา้และพระวิญญาณ และเกิดขึน้เม่ือเราเช่ือ เช่ือฟัง และใช้พระวจนะ 

 

การบัพตศิมาด้วยนํา้ 
 เราเช่ือว่าความคิดเห็นสดุท้ายนีถ้กูต้อง นัน่คือว่า การบงัเกิดจากนํา้เกิดขึน้เม่ือพระเจ้าทรงยกความบาปในการบพัติศม

ด้วยนํา้ นกัศาสนศาสตร์หลายคนในประวตัิศาสตร์คริสตจกัรได้สนบัสนนุคําแปลนี ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผู้ นําคริสตจกัรยคุแรกแล

ชาวลเูธอแรนยคุแรก6 มีเหตผุลเหมาะสมมากมายวา่ทําไมเรายอมรับความคิดเหน็นี ้

(1) ความคิดเห็นนีเ้กิดจากการอ่านข้อความตรงๆ ตามตวัอกัษร การบพัติศมาเป็นการใช้นํา้ที่สําคญัเพียงอยา่งเดียวใ

คริสตจักรแห่งพนัธสญัญาใหม่ ดงันัน้ถ้าเราแปล น้ํา ตามตวัอกัษร ก็จะหมายถึงการบพัติศมาด้วยนํา้ คริสตจกัรยคุแรกใช้ น้ํา 

โดยทัว่ไปเพ่ือหมายถึงการบพัติศมาด้วยนํา้ เช่น เปโตรถามคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัโครเนลอิสัและครอบครัวของเขาวา่ “ใครอาจจะ

ห้ามคนเหล่านีท่ี้ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเหมือนเรา โด์ ยมิให้เขารับบพัติศมาด้วยนํา้ได้” (กิจการ 10:47 ยอห์นเองใช้ น้ํา ใน

ความหมายตามตวัอกัษรเม่ือพดูถึงพระวิญญาณ นํา้ และโลหิตสอดคล้องกนัในวตัถปุระสงค์เดียวในความรอด (1ยอห์น 5:8) ถ้า

พระวิญญาณและโลหิตมีความหมายตามตวัอกัษร นํา้ก็มีความหมายตามตวัอกัษรเช่นกนั The Pulpit Commentary เห็น

เช่นเดียวกนัว่า 1ยอห์น 5:6-8 หมายถึงการบพัติศมาด้วยนํา้7 นกัศาสนศาสตร์ชาวแบ๊บติสต์ บีสลีย์-เมอร์รี ให้ข้อคิดเห็นว่ายอห์น 

3:5 หมายถึงการบพัติศมาด้วยนํา้ “ในเวลาหนึ่ง เม่ือการใช้นํา้เพื่อชําระเม่ือพิจารณาถงึวาระสดุท้ายเป็นรูปแบบเฉพาะของการบั

ติศมา เป็นการยากท่ีจะถือข้ออ้างอ่ืนๆ นอกจากไปจากการบพัติศมา” 8  

(2) บริบทของยอห์น 3:5 หมายถึงการบพัติศมาด้วยนํา้อยา่งแท้จริง ยอห์น 1:25-34 และ 3:23 หมายถึงการให้บพัติศ

มาของยอห์นผู้ให้บพัติศมา ยอห์น 3:22 และยอห์น 4:1-2 อธิบายถึงการบพัติศมาโดยเหลา่สาวกของพระคริสต์ตามอํานาจของ

พระองค์ ความเข้าใจทัว่ไปของคําว่า น้ํา ในบริบทนี ้คือหมายถึงการบพัติศมาด้วยนํา้ ความคิดเหน็นีไ้ด้รับการสนบัสนนุจาก The 

Tyndale New Testament Commentaries “เม่ือพิจารณาถึงการอ้างถึงการกระทําโดยพระเยซูเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยนํา้ในข้

 22 เป็นการยากท่ีจะหลีกเล่ียงท่ีจะอธิบายคําว่า จากน้ํา และ จากพระวิญญาณ โดยเช่ือมโยงกนั และถือว่าเป็นคําบรรยายถึงการ

บพัติศมาของคริสเตียน ในการบพัติศมานัน้ การชําระล้างและของประทานเป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัทัง้สองอยา่ง” 9  

(3) เป็นความหมายเดียวท่ีทรงคาดหวงัให้นิโคเดมสัเข้าใจได้ นิโคเดมสัซึ่งเป็นผู้ นําศาสนาชาวยิว คุ้นเคยกบัการชําระ

ตามพิธีการของพระคมัภีร์เก่า เช่นเดียวกบัการบพัติศมาของผู้ ท่ีนบัถือศาสนายิว ท่ีสําคญัย่ิงกวา่นัน้ นิโคเดมสัเห็นพยานของยอห์น

ผู้ให้บพัติศมาเพราะผู้ นําศาสนาชาวยิวทกุคนในเวลานัน้คุ้นเคยกบัการบพัติศมาของยอห์นเป็นอยา่งดี (ลกูา 20:1-7) ทัง้การบพัติศ

มาของผู้ ท่ีนบัถือศาสนายิว และการบพัติศมาของยอห์นเป็นส่วนหนึ่งของการรับเช่ือและการกลบัใจใหม่ ดงันัน้ นิโคเดมสั ไม่ควร



 48 

จะสงสยัเม่ือพระเยซูตรัสถึงนํา้วา่เป็นสว่นหนึง่ของการเร่ิมต้นใหมสํ่าหรับพระเจ้า ตามจริงแล้ว ในเวลานัน้ พระเยซูอาจได้ให้

อํานาจแก่เหลา่สาวกเพ่ือบพัติศมา ตามท่ีบนัทกึไว้ในข้อพระคมัภีร์ก่อนหน้านัน้ (ยอห์น 3:22; 4:1-2) 

(4) การบงัเกิดจากพระวิญญาณหมายถึงการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ (ดสู่วนต่อไป) ดงันัน้ การพูดถึงการบงัเกิด

ใหมจ่ากนํา้จะต้องหมายถงึการบพัติศมาด้วยนํา้  

(5) มีการบพัติศมาเดียว (เอเฟซสั 4:5) แต่พระคมัภีร์สอนอย่างชดัเจนว่ามีการบพัติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ เร

สามารถอธิบายสิ่งท่ีดเูหมือนชดัแย้งกนัได้โดยการตระหนกัว่าการบพัติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณเป็นสองสว่นในการบพัติศม

เดียว การบพัติศมาจะไม่อาจสมบูรณ์ได้ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป พดูกนัตามคําสัง่สอนแล้ว ถ้าการบพัติศมาหนึ่งเป็นส่วนของ

การบงัเกิดใหมแ่ล้ว อีกการบพัติศมาหนึง่ก็จะต้องเป็น [สว่นของการบงัเกิดใหม]่ เช่นกนั 

(6) พระเจ้าทรงยกความบาปเม่ือเรารับบพัติศมาด้วยนํา้ (ดบูทท่ี 6) ดงันัน้ การบพัติศมาจะต้องเป็นสว่นของการบงัเกิด

ใหม ่เพราะเราจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณใหมไ่ด้อยา่งไรจนกว่าชีวิตเก่าแห่งความบาปจะถกูลบออกไปก่อน เราไม่อาจมีชีวิตนิรันดร์ใน

แผน่ดินของพระเจ้าได้จนกวา่ความบาปและการลงโทษจะถกูล้างออกไปก่อน 

(7) ทิตสั 3:5 เป็นข้อพระคมัภีร์ควบคู่กบัยอห์น 3:5 และเห็นได้ชดัว่าหมายถึงการบพัติศมาด้วยนํา้ “พระองค์ได้ทรงช่วย

เราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทําท่ีชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชําระให้เรามีใจบงัเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึน้มา

ใหม่ โดยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” การมีใจบงัเกิดใหม่หมายถึงการบงัเกิดใหม่ ดงันัน้จึงเป็นข้อพระคมัภีร์ท่ีสองท่ีเช่ือมโยงนํา้และพร

วิญญาณเข้าในการบังเกิดใหม่ ถ้อยคําของข้อพระคมัภีร์นีเ้ล็งถึงการบัพติศมาด้วยนํา้มากกวา่สิง่อื่นๆ เป็นการบรรยายถงึกา

กระทําในการชําระล้างโดยเฉพาะ แตกตา่งจากงานของพระวิญญาณ 

 คําแปลหลายฉบบัเน้นความหมายของการกระทําเฉพาะ ได้แก่ “ขนัในการสร้างใหม่” (Conybeare) “การชําระล้างใน

การบงัเกิดใหม่” (Rotherham) “การชําระล้างในการสร้างใหม่” (Weymouth) และ “นํา้แหง่การบงัเกิดใหม่” (New English Bible) 

การกระทําในการชําระล้างนีเ้ป็นการชําระจากความบาป ซึ่งทําให้เรานึกถึงคําสัง่ของอานาเนียท่ีให้กบัเปาโล “จงลกุขึน้รับบพัติศ

มาด้วยออกพระนามของพระองค์ ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย” (กิจการ 22:16) เปาโลเล่าเร่ืองนีอี้กครัง้ในกิจการ 22 และ

เขียนถ้อยคําท่ีอยูใ่นทิตสั 3 ดงันัน้ พอจะเหน็ได้วา่ เปาโลตระหนกัถงึแนวคิดท่ีเหมือนกนันี ้

 บทสรุปนีเ้ป็นสิ่งแน่นอน คือว่า “การชําระให้มีใจบังเกิดใหม่” ซึ่งหมายถึง “การบงัเกิดใหม่จากนํา้” เป็นการชําระล้าง

ความบาปในการบพัติศมาด้วยนํา้ ตามที่บลอสช์ กลา่วไว้ “นกัวิชาการท่ีศึกษาพระคมัภีร์เห็นพ้องกนัว่า การชําระให้มีใจบงัเกิด

ใหมห่มายถงึพิธีบพัติศมา” 10  

(8) ข้อความอ่ืนๆ อีกมากมายเช่ือมโยงการบพัติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณไว้ด้วยกนัในข้อความเกี่ยวกบัความรอด 

(ดบูทท่ี 3) และเน้นบทบาทท่ีสําคญัของการบพัติศมาในเร่ืองความรอด (ดบูทท่ี 6) 

 ผู้ ท่ีคดัค้านความคิดนีม้กัจะโต้เถียงว่าความคิดนีทํ้าให้ความรอดขึน้อยู่กบัการบพัติศมาด้วยนํา้ ด้วยเหตนุัน้ จึงปฏิเสธ

เร่ืองความรอดด้วยพระคุณและความเช่ือเท่านัน้ หากปราศจากการกลบัใจจากความบาปและความเช่ือในเคร่ืองบูชาของพระ

คริสต์ การบัพติศมาก็ไม่มีค่าอันใด ไม่มีอํานาจท่ีช่วยให้รอดในนํา้เอง หรือในการกระทําของมนษุย์ในการบพัติศมาด้วยนํา้ ก

บงัเกิดจากนํา้ไมใ่ช่การกระทําของมนษุย์ แตเ่ป็นการกระทําของพระเจ้าในการยกความบาป การบพัติศมาด้วยนํา้ในตวัของมนัเ

ไม่ได้เป็นการกระทําท่ีช่วยให้รอด แต่การบงัเกิดจากนํา้ขึน้อยูก่บัพระคณุของพระเจ้าอยา่งแท้จริง ทิตสั 3:5 แสดงให้เห็นว่าคนๆ 

หนึ่งสามารถเช่ือว่าพระเจ้าเท่านัน้ทรงเป็นผู้ประทานความรอด และยงัคงเน้นบทบาทของการบพัติศมาด้วยนํา้ในการบงัเกิดใหม

ได้ 

 ตลอดประวติัศาสตร์ความรอด พระเจ้าทรงกําหนดให้มีการเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ดงัเป็นส่วนของความเช่ือ และ

ไม่ขดัแย้งกบัแผนการแห่งความรอดของพระองค์ด้วยพระคณุเพราะความเช่ือ (ดบูทท่ี 2) การบงัเกิดจากนํา้เป็นการทําการของพร

เจ้าในการบพัติศมาด้วยนํา้ ดงันัน้จงึไมไ่ด้ลดความสําคญัของพระคณุ หรือการท่ีพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพียงองค์เดียว

ของเรา 
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 ข้อคดัค้านท่ีสองว่า ธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาเก่าไม่ได้รับบพัติศมาด้วยนํา้เหมือนเช่นเราได้รับในปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม 

พวกเขาไม่ได้รับพระวิญญาณเหมือนเช่นท่ีเราได้รับด้วย (ยอห์น 7:38-39) (ดบูทท่ี 8) ธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาเก่าไม่ได้บงัเกิด

ใหมใ่นความหมายท่ีพระคริสต์บรรยายและกําหนดไว้ในคริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหม ่(ดสูว่นตอ่ไป) 

 

การบังเกิดจากพระวิญญาณ 
 การบงัเกิดจากพระวิญญาณเป็นการดําเนินการของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเพ่ือความรอดของมนษุย์ ทัง้นี ้เป็นการอ่าน

ยอห์น 3:5-8 ตามตัวอักษรและไม่มีใครโต้เถียงในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจัง แม้ว่าจะมีการเห็นพ้องว่าการบังเกิดจากพระวิญญาณ

หมายถึงการรับพระวิญญาณของพระเจ้าเพ่ือสถิตอยู่ในชีวิตของคนๆ หนึ่ง มีความคิดเห็นบางอย่างว่าการบังเกิดจากพระ

วิญญาณนีเ้หมือนกับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณหรือไม่ ชาวโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่เทียบการรับพระวิญญาณบริสุทธิว่า์

เหมือนกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ แม้ว่าจะปฏิเสธหมายสําคญัในการพดูภาษาต่างๆ ก็ตาม บลอสช์กลา่วว่า “เรา

ยืนยนัว่าการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณจะต้องไม่ถกูแยกออกจากการบงัเกิดใหม่”11 ในทํานองเดียวกนั อาดมั คลาร์ก เทียบการ

บงัเกิดจากพระวิญญาณกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ ของประทานแห่งพระวิญญาณ การรับพระวิญญาณ และการบพัติศ

มาด้วยพระวิญญาณเป็นสิง่เดียวกนัทัง้หมด ตามท่ีเราอธิบายดงัตอ่ไปนี ้

(1) พระเยซูทรงคาดหวงัว่านิโคเดมสัจะเข้าใจว่าพระองค์หมายความเช่นไรเก่ียวกบัการบงัเกิดจากพระวิญญาณ ใน

เร่ืองคําพยากรณ์ตามพระคมัภีร์เก่าเก่ียวกบัการเทพระวิญญาณ (ดบูทท่ี 8) โดยเฉพาะอย่างย่ิง นิโคเดมสัควรจะทราบเก่ียวกบัคํา

พยากรณ์ของโยเอล ซึง่เปโตรกลา่วถงึวา่เป็นการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณในวนัเพน็เทคอสต์ (กิจการ 2:16-18) 

(2) ยอห์นผู้ให้บพัติศมาสญัญาอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการบพัติศมาแห่งพระวิญญาณ (มาระโก 1:8) ไม่ต้องสงสยัว่านิโค

เดมสัคุ้นเคยกบัการรับใช้ของยอห์น และควรจะคาดหวงัวา่จะสําเร็จเช่นนัน้ 

(3) หนงัสือกิจการสอนว่าเราได้รับพระวิญญาณเม่ือเรารับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกให้รอ

คอยพระสญัญาของพระบิดาซึ่งพระองค์ทรงบรรยายว่าเป็นการ “รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 1:4-8) เหล่า

สาวกได้รับพระสญัญานีใ้นวนัเพ็นเทคอสต์เม่ือ “ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 2:4) เปโตรสญัญาถึงประสบการณ์

เดียวกนันี ้ซึ่งเขาเรียกว่า “ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” แก่ผู้ ท่ีกลบัใจใหม่ในวนันัน้ (กิจการ 2:38-39) เม่ือโครเนลิอสั

และครอบครัวของเขาได้รับประสบการณ์เดียวกนันี ้พระคมัภีร์กล่าวถึงประสบการณ์นีใ้นหลายทาง “พระวิญญาณ...เสด็จลงมา

สถิตกบัคนทัง้ปวง” “พระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” และคนเหลา่นีท่ี้ “ได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 10:44-

48) เปโตรระบุว่าประสบการณ์นีเ้ป็นทัง้ของประทานและการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ (กิจการ 11:15-17) โดยสรุป 

กิจการถือวา่คําอธิบายทัง้หมดเก่ียวกบังานท่ีช่วยให้รอดของพระวิญญาณนี ้คือ การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ (ดบูทท่ี 8 

สําหรับตารางสรุปข้อมลูเหลา่นี)้ 

(4) บางคนกล่าวว่าการบงัเกิดใหม่จากพระวิญญาณหมายถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณโดยไม่มีการบพัติศมาด้วย
พระวิญญาณ อย่างไรก็ตาม เป็นการขัดแย้งในการกล่าวว่าพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ในคนๆ หนึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้รับพระ

วิญญาณ ถ้าคําว่า พระวิญญาณทรงสถิตอยู่ มีความหมายแล้ว ก็จะต้องหมายความว่า การสถิตของพระวิญญาณจะต้องเร่ิมต้น

ด้วยการได้รับ การประกอบไปด้วย หรือการรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ 

(5) 1โครินธ์ 12:13 แสดงว่างานของพระวิญญาณในความรอดคือการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ “เราทัง้หลายได้รับ

บพัติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกนั” 

(6) ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ อีกมากมายเน้นความจําเป็นในการรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ และเช่ือมโยงการรับบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณกบัการบพัติศมาด้วยนํา้วา่เป็นสว่นหนึง่ของความรอด (ดบูทท่ี 3) 
 

การบังเกิดใหม่เป็นเหตุการณ์เดยีว 
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 เราต้องเน้นว่าการบงัเกิดใหม่เป็นเหตกุารณ์เดียว คนๆ หนึ่งได้บงัเกิดใหม่หรือไม่ได้บงัเกิดใหม่ ไม่มีสิ่งท่ีเรียกว่าบงัเกิด

คร่ึงเดียว แม้ว่าพระเยซูทรงระบวุ่ามีส่วนประกอบสองอย่าง ได้แก่ นํา้และพระวิญญาณ พระองค์ตรัสเก่ียวกบัการบงัเกิดใหมเ่พีย

อย่างเดียว พระวิญญาณ นํา้ และโลหิตสอดคล้องกนัเป็นหนึง่เดียว (1ยอห์น 5:8) มีการบพัติศมาเดียว (เอเฟซสั 4:5) ประกอบไป

ด้วยนํา้และพระวิญญาณ พระคมัภีร์รวมการบพัติศมาด้วยนํา้และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเข้าไว้ด้วยกนัเม่ือสอนวา่เราฝัง

กบัพระคริสต์ในการบพัติศมาเพ่ือขึน้มาในชีวิตใหม่ (โรม 6:3-4) เราได้รับบพัติศมาเข้าสูพ่ระคริสต์ (กาลาเทีย 3:27) และเราได้รับ

การเข้าสหุนตัทางฝ่ายวิญญาณด้วยการบพัติศมา (โคโลสี 2:11-13) อยา่งไรก็ตาม การกลบัใจใหม ่การบพัติศมาด้วยนํา้และการบั

ติศมาด้วยพระวิญญาณสําเร็จเป็นอย่างๆ ไป เราต้องระลกึไว้เสมอว่างานแห่งความรอดทัง้หมดสมบรูณ์ด้วยสามอย่างรวมกนั เรา

ไมค่วรให้ความสําคญักบัสว่นประกอบหนึง่สว่นประกอบใดมากเกินไปจนเราเหน็วา่สว่นประกอบอ่ืนๆ ไมสํ่าคญั 

 แบบแผนของพระคัมภีร์คือ การมีประสบการณ์ทัง้สามอย่าง ได้แก่ การกลับใจใหม่ การบัพติศมาด้วยนํา้ และของ

ประทานแหง่พระวิญญาณ (กิจการ 2:38) แม้วา่ชาวสะมาเรียได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูแล้ว พวกเขายงัต้องได้รับพระ

วิญญาณด้วย (กิจการ 8:15-17) แม้ว่าโครเนลิอสัได้รับพระวิญญาณแล้ว เปโตรสัง่ให้เขารับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูด้วย 

(กิจการ 10:44-48) 

 ให้ดีแล้ว ทัง้สามอย่างควรจะเกิดขึน้ในเวลาเดียวกนัหรือในเวลาใกล้เคียงกัน กิจการ 2:38 สญัญาว่า เม่ือคนทัง้หลาย

กลบัใจใหม ่และรับบพัติศมา พวกเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิโดยไมต้่องรอคอยใดๆ  

 โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ถ้าคนทัง้หลายจะใช้ความเช่ือ พวกเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิทนัทีท่ีเขากลบัใจใหม่ และได้รับ

บพัติศมา นัน่คือสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัเหลา่สาวกของยอห์นท่ีเมืองเอเฟซสั (กิจการ 19:1-6) ทัง้ขนัทีชาวเอธิโอเปียและนายคกุชาวฟีลิปปี

ได้รับประสบการณ์ท่ีน่าปีติยินดีหลงัจากได้รับบพัติศมา ซึ่งประสบการณ์นัน้คือการรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ (กิจการ 8:36-

39; 16:31-34) พระเจ้าทรงกําหนดให้กระบวนการบงัเกิดใหมท่ัง้หมดสามารถเกิดขึน้ในเวลาเดียวได้ 

 

เปรียบเทยีบการบังเกิดครัง้แรกกับครัง้ที่สอง 
 การเปรียบการบงัเกิดใหม่กบัการเกิดตามธรรมชาติจะแสดงให้เห็นว่าการบงัเกิดใหม่เป็นหนึ่งเดียว เราสามารถเห็นการ

บงัเกิดครัง้แรกและครัง้ท่ีสองเป็นเป็นเหตุการณ์เดียวได้ อย่างไรก็ตาม การบงัเกิดแต่ละครัง้เป็นกระบวนการประกอบไปด้วย

สว่นประกอบหลายประการ ผู้ เขียนคนหนึง่ได้เปรียบเทียบการบงัเกิดทัง้สองครัง้ดงันี ้13  

 

 
การเกดิตามธรรมชาต ิ การบังเกดิใหม่ 

1. การปฏิสนธิ 1. การได้ยินพระกิตติคณุ จดุเร่ิมต้นของความเช่ือ 

2. ทารกออกจากครรภ์ 2. การบพัติศมาด้วยนํา้ 

3. ทารกหายใจเป็นครัง้แรก 3. การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
 

พระโลหติมีประโยชน์เม่ือใด 
 เน่ืองจากการบงัเกิดใหม่เป็นเหตกุารณ์เดียวท่ีไม่อาจแยกออกจากกนัได้ เราเช่ือว่าพระโลหิตของพระคริสต์มีประโยชน์

ตลอดทัง้กระบวนการ พระโลหิตไม่ได้เป็นสารวิเศษท่ีจะใช้แต้มบนวิญญาณของเรา เม่ือพระคมัภีร์กล่าวถึงพระโลหิตของพระเยซ ู

ก็หมายถึงการท่ีพระคริสต์วายพระชนม์แทนเรา ซึ่งพอต่อการพิพากษาของพระเจ้าและทําให้เราได้รับพระคณุของพระเจ้า พระ

โลหิตของพระเยซูซือ้ความรอดของเรา หากปราศจากการไถ่บาปของพระคริสต์แล้ว เราไม่สามารถแสวงหาพระเจ้าได้ ไม่สามารถ

กลบัใจใหมไ่ด้อยา่งแท้จริง ไมส่ามารถรับการยกบาปเม่ือรับบพัติศมาด้วยนํา้ หรือไมส่ามารถรับพระวิญญาณบริสทุธิได์ ้ อีกนยัหนึง่
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การท่ีพระเยซวูายพระชนม์แทนเราทําให้เราสามารถกลบัใจใหม ่รับบพัติศมาด้วยนํา้ และบพัติศมาด้วยพระวิญญาณได้ และทําให

สิง่เหลา่นีมี้ผล 

 พระโลหิตมีประโยชน์กบัใจของเราเม่ือได้ยินพระกิตติคณุเป็นครัง้แรกเพ่ือช่วยให้เราสามารถแสวงหาพระเจ้าได้ เม่ือกลบั

ใจใหม่เพ่ือช่วยให้เราหนัจากความบาปไปหาพระเจ้า เม่ือบพัติศมาด้วยนํา้เพื่อจะทรงยกบาป และเมื่อบพัติศมาด้วยพระวิญญา

เพ่ือช่วยให้เราสามารถรับพระวิญญาณของพระเจ้าได้ หลงัจากบงัเกิดใหม ่เราดําเนินชีวิตบริสทุธิท่ีมีชยัชนะต่อไปด้วยฤทธิเดชของ์ ์

พระโลหิต ดงันัน้ โลหิตจึงไม่ได้มีประโยชน์ในเวลาจุดเดียว แต่ตลอดทัง้กระบวนการแห่งความรอด จากการได้ยินพระวจนะครัง้

แรกจนกระทัง่พระคริสต์เสดจ็มารับคริสตจกัรของพระองค์ 

 

ลักษณะของผ้เช่ือที่บังเกดิใหมู่  
 หนงัสือ 1ยอห์นกลา่วถงึการบงัเกิดใหมจ่ากมมุมองของผู้ ท่ีมีประสบการณ์การบงัเกิดใหม่แล้ว ยอห์นไม่ได้เขียนจดหมาย

เพ่ือสอนคนบาปว่าจะรอดได้อย่างไร แต่สอนผู้ เช่ือท่ีได้รับบัพติศมาและประกอบด้วยพระวิญญาณว่าจะมีความเช่ือมั่นใน

สถานภาพการบงัเกิดใหม่ของตน และจะดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ีบงัเกิดใหม่แล้วได้อย่างไร ไม่มีสิ่งใดในจดหมายของยอห์นท่ีลบ

ล้างความจําเป็นในการบงัเกิดจากนํา้และพระวิญญาณเพราะในพระกิตติคณุยอห์นได้บนัทกึถงึความจําเป็นเอาไว้ หนงัสือ 1ยอห์

นกลา่วถงึลกัษณะดงัตอ่ไปนีท่ี้ผู้บงัเกิดใหมจ่ะแสดงออกถ้าเช่ือฟังการนําของธรรมชาติท่ีบงัเกิดใหม ่

 
ผ้เช่ือที่บังเกดิใหมู่ ... ข้อพระคัมภีร์ใน 1ยอห์น 

1. ยอมรับวา่พระเยซไูด้เสดจ็มาเป็นมนษุย์ 4:2 

2. มีความรัก 4:7 

3. ยอมรับวา่พระเยซทูรงเป็นพระบตุรของพระเจ้า 4:15 

4. เช่ือวา่พระเยซทูรงเป็นพระคริสต์ 5:1 

5. เอาชนะโลก 5:4 

6. ไมทํ่าความบาปอีกตอ่ไป 3:9; 5:18 

7. ปฏิบติัตามบญัญติัของพระเจ้า 3:24 

8. มีพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 3:24; 4:13 

9. มีพระวิญญาณบริสทุธิ นํา้ โลหิตเป็นพยาน์  5:8-10 

 

 ดงันัน้ ผู้ เช่ือท่ีได้รับการบพัติศมาด้วยนํา้และวิญญาณ และใช้พระโลหิตของพระคริสต์ เขาได้การรับรองวา่ตนมีความรอ

ตราบเทา่ท่ีเขาคงยอมรับ รัก เช่ือ เอาชนะความบาปและโลก และยอมจํานนตอ่พระเจ้าตอ่ไป 

 

ธรรมกิชนแห่งพันธสัญญาเก่าไม่ได้ 
บังเกิดใหม่เหมือนที่เราได้บังเกิดใหม่ 

 ธรรมิกชนภายใต้พันธสัญญาเก่าไม่ได้บังเกิดใหม่ในความหมายท่ีพระเยซูทรงสอน เพราะการบังเกิดใหม่เป็น

ประสบการณ์ในพนัธสญัญาใหม ่ดงัเป็นสว่นหนึง่ของพนัธสญัญาใหม ่พระเจ้าทรงสญัญาท่ีจะเขียนบญัญัติของพระองค์ในใจของ

ธรรมิกชนของพระองค์ (เยเรมีย์ 31:31-34) และให้วิญญาณใหม่แก่พวกเขา (เอเสเคียล 11:19) พนัธสญัญาเก่าเปิดเผยบญัญัติ

ทางศีลธรรมของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ฤทธิเดชทางฝ่ายวิญญาณในการ์ อยู่เหนือธรรมชาติความบาป และทําให้ธรรมบญัญัติสําเร็จได้ 

(โรม 7:7-25; 8:3) อย่างไรก็ตาม ภายใต้พนัธสญัญาใหม่ ธรรมิกชนของพระเจ้าได้รับธรรมชาติใหม่ ซึง่คือ พระวิญญาณของพระ
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เจ้า ซึง่แทนท่ีธรรมบญัญัติ และให้ฤทธิเดชเอาชนะความบาปในชีวิตประจําวนัได้ ์ (โรม 8:2-4; กาลาเทีย 5:16-18) ผลลพัธ์คือ เรา

รับใช้พระเจ้าใน “ชีวิตใหม”่ ไมใ่ช่ “ตวัอกัษรในประมวลธรรมบญัญติัเก่า” (โรม 7:6) 

 ในทํานองเดียวกัน ไม่มีการให้อภัยความบาปอย่างถาวรภายใต้ธรรมบญัญัติ แต่เป็นการเล่ือนความบาปออกไปใน

อนาคตเทา่นัน้ จนถงึการวายพระชนม์ของพระคริสต์ (โรม 3:25) เคร่ืองบชูาโลหิตจะต้องถวายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือกลิง้โทษของความ

บาปออกไปภายนอกเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่เคร่ืองบชูาของพระคริสต์ทําให้การยกบาปเป็นความจริงชัว่นิรันดร์ในพนัธสญัญาใหม ่

(ฮีบรู 10:1-8) ภายใต้ธรรมบญัญัติใหม่เท่านัน้ เราจึงสามารถได้รับการยกบาปชัว่นิรันดร์ในทนัที (เยเรมีย์ 31:31-34; ฮีบรู 10:14-

18) 

 โดยสรุป ธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาเก่าไม่ได้บงัเกิดใหม่ในความหมายของพนัธสญัญาใหม่ เพราะพวกเขา (1) ไม่ได้รับ

การยกบาปอย่างถาวร (2) ไม่ได้รับธรรมชาติใหม่ในลกัษณะของพระวิญญาณท่ีสถิตอยู่อย่างถาวร โดยสอดคล้องกบัข้อเท็จจริง

ท่ีวา่ ในพระคมัภีร์เก่า ไมมี่ (1) การบพัติศมาในพระนามของพระเยซเูพ่ือการยกบาป (2) การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

บทสรุป 
 จากการศกึษาของเราในบทนี ้เราสรุปว่า การบงัเกิดใหม่หมายถึงการรับบพัติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ ซึง่สอดคล้อ

เป็นอย่างมากกับบทสรุปของเราในสามบทแรกของหนังสือเล่มนี ้บทท่ี 1 ถามว่า “ข้าพเจ้าจะรอดได้อย่างไร” บทท่ี 2 ถามว่า 

“ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดคืออะไร” บทท่ี 3 ถามว่า “พระกิตติคณุของพระเยซูคริสต์คืออะไร และข้าพเจ้าจะใช้พระกิตติคณุนัน้กับ

ตวัเองได้อยา่งไร” บทท่ี 4 ถามวา่ “การบงัเกิดใหมคื่ออะไร” ในแตล่ะข้อ คําตอบคือคําตอบเดียวกนั 

 จากการศึกษาแนวคิดท่ีสําคญัส่ีประการของคริสตศาสนา ได้แก่ ความรอด ความเช่ือ พระกิตติคณุ และการบงัเกิดใหม ่

เราพบว่าพระกิตติคุณสมบูรณ์ คือ การกลบัใจใหม่ การบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซ ูและการรับบพัติศมาด้วยพร

วิญญาณบริสทุธ์ิ 
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5 การกลับใจใหม่ 
 

 “เราบอกท่านทัง้หลายว่า มิใช่ แต่ถา้ท่านทัง้หลายมิไดก้ลบัใจใหม่จะตอ้งพินาศเหมือนกนั”  (ลูกา 13:3) 

 “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลบัใจใหม่...” (กิจการ 2:38) 

 

 ในบทท่ี 3 เราอธิบายว่าการกลบัใจใหม่เป็นการตายต่อบาปและธรรมชาติเดิม ในบทท่ี 4 เราอธิบายว่าการกลบัใจใหม่

เป็นสิ่งจําเป็นต่อการบงัเกิดใหม่ และจะต้องตามด้วยการบพัติศมาด้วยนํา้ และของประทานแหง่พระวิญญาณ (กิจการ 2:38) 

จะต้องมีการตายก่อนท่ีจะมีการบงัเกิดใหมไ่ด้ การตายเหมือนเช่นการกลบัใจใหม่ และการบงัเกิดใหม่คือการบงัเกิดใหม่ด้วยนํา้แล

พระวิญญาณ 

 

ความหมายของการกลับใจใหม่ 
 ตามพจนานกุรม Webster’s Dictionary การกลบัใจใหม่ (to repent) หมายถึง “การหนัจากความบาปและอทุิศตนต่อ

การแก้ไขชีวิตของตน การรู้สึกเสียใจหรือสํานึกผิด การเปล่ียนใจของตน” 1 ภาษากรีกคือ เมะทานอเอะโอ (metanoeo) ซึ่งมี

ความหมายตามตวัอกัษรว่า “การเข้าใจในภายหลงั” และ “ดงันัน้ แสดงถึงการเปล่ียนใจหรือวตัถปุระสงค์ของคนๆ หนึ่ง” 2 ในพนัธ

สญัญาใหม ่คํานีแ้สดงถงึการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้เสมอ 

 นักศาสนศาสตร์หลายคนกล่าวถึงลกัษณะท่ีสําคญัของการการกลบัใจใหม่สามลกัษณะ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงทาง

ความคิด (การเปลี่ยนแนวความคิด) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ (การเปลี่ยนความรู้สกึ) และการเปล่ียนแปลงความตัง้ใจ (การ

เปล่ียนวตัถปุระสงค์อย่างตัง้ใจ)3 ซึ่งสอดคล้องกบัคําสัง่ตามพระคมัภีร์ให้รักพระเจ้าด้วยสดุจิต สดุใจ สดุความคิดและสดุกําลงั 

(มาระโก 12:30) โดยพืน้ฐาน การกลบัใจใหมจ่งึเป็นการเปล่ียนจิตใจและทิศทาง 

 ข้ออ้างอิงจากพระคมัภีร์หลายข้อยืนยนัเร่ืองนี ้พระเจ้าทรงเลือกเปาโลเป็นผู้ เทศนาแก่ชาวต่างชาติ “เพ่ือ...เบิกตาของเขา 

เพ่ือเขาจะกลบัจากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอํานาจของซาตานมาถึงพระเจ้า” (กิจการ 26:18) เปาโลทําสําเร็จตามนี ้

โดยเทศนาให้ทุกคน “กลบัใจใหม่ ให้หนัมาหาพระเจ้า และกระทําการซึ่งสมกับท่ีกลบัใจใหม่แล้ว” (กิจการ 26:20) คําสัง่สอน

พืน้ฐานของคริสตจกัรอย่างหนึ่งคือ “การกลบัใจจากการประพฤติท่ีนําไปสูค่วามตาย” (ฮีบรู 6:1) ในบริบทของคําเทศนาตามพระ

คมัภีร์ การกลบัใจใหมคื่อการหนัจากความบาป และการหนัไปหาพระเจ้า 

 ในความหมายกว้าง การกลับใจใหม่อาจหมายถึงทุกสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือมนุษย์หันจากความบาปและหันไปหาพระเจ้า 

รวมทัง้การบพัติศมาด้วยนํา้และของประทานแหง่พระวิญญาณด้วย เช่น เมื่อได้ยินวา่โครเนลอิสัและครัวเรือนของเขาได้รับพร

วิญญาณบริสทุธิ และได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู์  คริสเตียนชาวยิว “สรรเสริญพระเจ้าว่า ‘พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คน

ต่างชาติให้กลบัใจใหม่ จนได้ชีวิตรอดด้วย” (กิจการ 11:18) อย่างไรก็ตาม ข้อความสว่นใหญ่ใช้คํานีใ้นทางเฉพาะเจาะจงกว่าเพ่ือ

หมายถึงก้าวแรกจากความบาปและสู่พระเจ้า ก่อนหน้าการบพัติศมาด้วยนํา้และของประทานแหง่พระวิญญาณ (กิจการ 2:38) 

และเราจะใช้ความหมายนีใ้นบทนีก้นั 

 ในความหมายนี ้การกลบัใจใหม่คือการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของจิตใจ ทศันคติ การเช่ือถือ และทิศทาง การกลบัใจใหม่

เป็นการกระทําท่ีเต็มใจของมนุษย์เพ่ือตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า แสดงให้เห็นการหันอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียง

ความรู้สึกเสียใจหรือการขอโทษเท่านัน้ เป็นมากกว่าความตัง้ใจหรือการปฏิรูปทางศีลธรรม เป็นการตดัสินใจทางฝ่ายวิญญาณ

และการเปล่ียนแปลงทางฝ่ายวิญญาณ 

 การกลบัใจใหม่เป็นการกระทําแรกท่ีแสดงถึงความเช่ือ และมีส่วนประกอบสําคญัหลายประการ ได้แก่ การตระหนกัถึง

ความบาป การสารภาพความบาป การสํานกึผิดตอ่ความบาป และการตดัสนิใจท่ีจะละทิง้ความบาป 
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 คําวา่ กลบัใจใหม่ (repent) อาจใช้ในลกัษณะท่ีไม่เก่ียวข้องกบัความรอดได้ เช่น (1) พระเจ้าเสียพระทยัท่ีได้สร้างมนษุย์ 

(ปฐมกาล 6:6) ในท่ีนี ้คํานีมี้ความหมายว่า เสียใจ เศร้าใจ หรือสลดใจ (ดฉูบบั NIV และ TAB) (2) พระเจ้าทรงกลบัพระทยั ไม่

ลงโทษชาวนีนะเวห์ตามท่ีพระองค์ทรงวางแผนไว้ (โยนาห์ 3:10) พระเจ้าทรงเปล่ียนแผนการของพระองค์เพราะชาวนีนะเวห์

เปล่ียนวิถีท่ีชัว่ของตนและหนัไปหาพระองค์ (3) พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะไม่เปลีย่นพระทยัของพระองค์ท่ีตดัสินใจให้พระคริสต์เป็น

ปโุรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค (สดดีุ 110:4) พระองค์ทรงสญัญาว่าจะไม่เปล่ียนพระทยัของพระองค์ (4) เอซาวกลบัใจ แต่ก็ไม่

เกิดประโยชน์อนัใด (ฮีบรู 12:16-17) เขาพยายามเปล่ียนใจของบิดาเก่ียวกบัสิทธิบตุรหวัปีและการอวยพรท่ีให้แก่ยาโคบ แต่ก็ไม่

สําเร็จ (ปฐมกาล 27:34-38) ข้อความเหล่านีท้ัง้หมดไม่ได้หมายถึงความรอด แต่แสดงว่ามีการใช้การกลบัใจกบัสถานการณ์อ่ืนๆ 

ด้วย 

 

การตระหนักถงึความบาป 
 ก่อนท่ีคนๆ หนึ่งจะสามารถกลบัใจจากความบาปได้ เขาจะต้องตระหนกัก่อนว่าตนเป็นคนบาป พระเยซูตรัสว่า “เรามิได้

มาเพ่ือจะเรียกคนท่ีเห็นว่าตวัชอบธรรม แต่มาเรียกคนท่ีพวกท่านว่านอกรีตให้กลบัใจเสียใหม่” (มาระโก 2:17; ลกูา 5:32) มนษุย์

ทุกคนทําบาป ดังนัน้ พระเยซูจึงเสด็จมาเพ่ือมนุษย์ทัง้ปวง อย่างไรก็ตาม ถ้อยคําของพระองค์ชีใ้ห้เห็นว่าพระองค์จะช่วยผู้ ท่ี

ตระหนกัถงึความบาปของตนเทา่นัน้ 

 “บคุคลผู้ใดรู้สกึบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นัน้เป็นสขุ เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา” (มทัธิว 5:3) เราทกุคนเป็นผู้ขดัสน

ทางฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่มีพระเจ้า แต่ผู้ ท่ีตระหนักถึงความขดัสนดงักล่าวเท่านัน้จะแสวงหาพระเจ้า และพบความมัง่คัง่แห่ง

สวรรค์ คนท่ีดีทางศีลธรรมจํานวนมากและคนท่ีเคร่งครัดและอทุิศตนต่อศาสนา กลบัใจใหม่และรับพระวิญญาณบริสทุธิได้ยาก์  

เพราะพวกเขาไม่ตระหนักว่าตนมีความจําเป็น และไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วน การกลบัใจใหม่อาจเกิดขึน้เม่ือมนุษย์

ตระหนกัถงึความบาปของตน และตระหนกัวา่ตนจะต้องมีพระเจ้า 

 

การสารภาพความบาป 
 เม่ือคนๆ หนึ่งตระหนักว่าตนเป็นคนบาป เขาจะต้องสารภาพต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้ว แต่

พระองค์ทรงประสงค์การสารภาพอย่างจริงใจท่ีจะสารภาพต่อตนเองและต่อพระองค์ “บคุคลท่ีซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จําเริญ 

แต่บคุคลท่ีสารภาพและทิง้ความชัว่เสียจะได้ความกรุณา” (สภุาษิต 28:13) เม่ือคนทัง้หลาย “รับบพัติศมา...ให้กลบัใจใหม่” ของ

ยอห์น พวกเขาลงไปในนํา้ “สภาพความผิดบาปของตน” (มาระโก 1:4-5) หากคนๆ หนึ่งทําบาปหลังจากรับเช่ือ เขายังต้อง

สารภาพอยูเ่ม่ือกลบัใจใหม ่(1ยอห์น 1:9) 

 เราสารภาพความบาปของเราโดยตรงกบัพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ เดียวท่ีสามารถให้อภยัความบาปของเราได้ 

(อิสยาห์ 43:25; มาระโก 2:7) เราไมจํ่าเป็นต้องมีผู้กลางท่ีเป็นมนษุย์ เพราะพระเยซทูรงเป็นผู้กลางและมหาปโุรหิตของเรา (1ทิโมธี 

2:25; ฮีบรู 4:15-16) เป็นสิ่งเหมาะสมท่ีจะสารภาพการกลบัใจใหม่อย่างเปิดเผย (กิจการ 19:18) นอกจากนี ้มีเวลาท่ีจะสารภาพ

ต่อกนัและกนั เช่นเม่ือเราขอให้ผู้ อ่ืนอธิษฐานเพ่ือเรา หรือเม่ือเราได้ทําผิดต่อผู้ อ่ืนและแสวงหาการให้อภยัของเขา (ลกูา 17:9-4; 

ยากอบ 5:16) 

 ถ้าคนหนึ่งทําบาปอย่างเปิดเผย ก็ควรจะสารภาพอย่างเปิดเผยเช่นกนั การสารภาพไม่จําเป็นต้องหมายถึงการกล่าวถึง

ความบาปทกุอยา่งท่ีกระทําตลอดทัง้ชีวิต แม้วา่คนๆ หนึง่ควรขอให้พระเจ้าให้อภยัความบาปทกุอย่างท่ีเขาจําได้ อย่างไรก็ตาม สิ่ง

สําคญัในการสารภาพ คือ การยอมรับต่อตนเองและต่อพระเจ้าว่าตนเป็นคนบาป ขอให้พระเจ้าทรงให้อภัย และขอให้พระเจ้า

ช่วยเหลือเพ่ือเอาชนะความบาปในอนาคต 

 

การสาํนึกผิดต่อความบาป 
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 เม่ือมีการสารภาพ ต้องมีการสํานึกผิด ซึง่เป็นการเสียใจอย่างแท้จริงต่อความบาปท่ีกระทําไป คนบาปจะต้องรู้สกึเสียใจ

ตอ่การกระทําท่ีผิด และใจของเขาจะต้องแตกหกัเพราะความบาปของเขา “เคร่ืองบชูาท่ีพระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจท่ีชอกชํา้ จิตใจที

สํานกึผิดและชอกชํา้นัน้ ข้าแตพ่ระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดถูกู” (สดดีุ 51:17) คนบาปจะต้องรู้สกึในตวัเองถึงความไม่พอพระทยัของ

พระเจ้า ไม่ใช่เพียงแค่ความเศร้าใจหรือเสียใจของมนษุย์ “เพราะว่าความเสียใจอย่างท่ีชอบพระทยัพระเจ้า ย่อมกระทําให้กลบัใจ

ใหม ่ซึง่นําไปถงึความรอดและไมเ่ป็นท่ีน่าเสียใจ แตค่วามเสียใจอยา่งโลกนัน้ยอ่มนําไปถงึความตาย” (2โครินธ์ 7:10) 

 คนจํานวนมากเสียใจต่อความบาปของตน แต่ไม่ได้กลบัใจใหม่อย่างแท้จริง พวกเขาเสียใจต่อผลของความบาป แต่ไม่

หนัจากความบาป บางครัง้ ความบาปทําให้พวกเขาต้องประสบกับสถานการณ์ท่ีเลวร้าย และพวกเขาเสียใจท่ีต้องประสบกับ

สถานการณ์เหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม เม่ือได้รับโอกาสในการหลีกเล่ียงสถานการณ์เหล่านัน้ พวกเขาจะคงดําเนินชีวิตอยู่ในความ

บาปตอ่ไป 

 บางครัง้ คนทัง้หลายร้องไห้ท่ีแท่นบูชา เพราะรู้สึกสงสารตนเอง และหงุดหงิดต่อสถานการณ์ท่ียากลําบากของตน แต่

พวกเขาไมเ่ตม็ใจท่ีจะให้ชีวิตของตนตอ่พระเจ้าอยา่งแท้จริง ตวัอย่างเหลา่นีเ้ป็นการเสียใจตามอย่างโลก ซึง่ไม่นํามาซึง่การกลบัใจ

ใหม ่การกลบัใจใหมท่ี่แท้จริงเกิดจากการเสียใจอยา่งชอบพระทยัพระเจ้า ซึง่จะทําให้บคุคลเสียใจต่อความบาปของตน ตดัสินใจท่ี

จะเปล่ียนวิถีชีวิตท่ีเป็นบาปของตน และไมเ่สียใจท่ีจะทําการเปล่ียนแปลงแก้ไข 

 

การตดัสินใจละทิง้ความบาป 
 สภุาษิต 28:13 กล่าวว่า เราต้องสารภาพและละทิง้ความบาปเพ่ือได้รับพระเมตตา จะต้องหนัไปจากความบาปและหนั

ไปหาพระเจ้าอย่างแท้จริง การกลบัใจใหม่ไม่ใช่แค่การเสียใจต่อความบาป แต่รวมถึงการตดัสินใจท่ีจะทําบางสิ่งเก่ียวกบัความ

บาปเหลา่นัน้ การกลบัใจใหมไ่มใ่ช่แคก่ารสารภาพบาป แตย่งัรวมถงึการละทิง้ความบาปโดยการช่วยเหลือจากพระเจ้า 

 ยอห์นผู้ให้บพัติศมาเน้นสว่นประกอบนีข้องการกลบัใจใหม ่เม่ือฝงูชนมาเพ่ือรับบพัติศมา เขากลา่วว่า “เจ้าชาติงรู้าย ใคร

ได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาชญาซึง่จะมาถงึนัน้ เหตฉุะนัน้ จงพิสจูน์การกลบัใจของเจ้าด้วยผลท่ีเกิดขึน้” (ลกูา 3:7-8) ยอห์นไม่ให้

บพัติศมาหลายคนท่ีมาหาเขาจนกว่าคนเหล่านัน้จะแสดงหลกัฐานของการกลบัใจใหม่ สําหรับเขา การกลบัใจใหม่ไม่ได้เป็นเพียง

การตดัสินใจด้วยความคิด แต่เป็นการตดัสินใจในฝ่ายวิญญาณท่ีนําไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงชีวิต เหมือนเช่นยอห์น เปาโลเทศนาว่า

มนุษย์ควรจะ “กลบัใจใหม่ ให้หนัมาหาพระเจ้า และกระทําการซึ่งสมกับท่ีกลบัใจใหม่แล้ว” (กิจการ 26:20) การกลบัใจใหม่ท่ี

แท้จริงจะทําให้เกิดการเปล่ียนการกระทําอยา่งแท้จริง 

 ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าการกลบัใจใหม่จะต้องใช้เวลาเฉพาะเจาะจงท่ีจะพิสจูน์ตวัเองกบัพระเจ้า พระเจ้าทรงทราบ

ในทนัทีว่าคนๆ หนึ่งได้มุ่งมัน่อย่างแท้จริงหรือไม่ท่ีจะละทิง้ความบาป ดงันัน้ การกลบัใจใหม่และการรับพระวิญญาณสามารถ

เกิดขึน้ในทนัที น่าเศร้าท่ีบางคนทรยศความมุ่งมัน่นีใ้นเวลาต่อมา แต่ในเวลาท่ีเขาได้รับพระวิญญาณ เขาได้ตดัสินใจอย่างแท้จริง

ท่ีจะละทิง้ความบาป 

 

การแก้ไขส่ิงผิด 
 ดงัเป็นสว่นหนึ่งของการละทิง้ความบาป ผู้ ท่ีกลบัใจใหม่อย่างแท้จริงจะพยายามแก้ไขผลกระทบของความบาปในอดีตท่ี

มีต่อผู้ อ่ืนเท่าท่ีจะทําได้ เรียกว่า การแก้ไขสิ่งผิด เช่น ถ้าเขาขโมยเงิน เขาจะจ่ายเงินคืน (ลกูา 19:8) ถ้าเขาได้ทําผิดต่อผู้ อ่ืน เขาจะ

ขอให้คนเหล่านัน้ยกโทษให้ ถ้าเขาทําร้ายคนอ่ืนด้วยการโกหกหรือการนินทา เขาจะพยายามแก้ไขความเสียหายท่ีเกิดขึน้ และ

แก้ไขเร่ืองราวให้ถกูต้อง 

 พระเยซูทรงสอนว่า “เหตฉุะนัน้ถ้าท่านนําเคร่ืองบชูามาถึงแท่นบชูาแล้ว และระลกึขึน้ได้ว่า พ่ีน้องมีเหตขุดัเคืองข้อหนึ่ง

ข้อใดกับท่าน จงวางเคร่ืองบูชาไว้ท่ีหน้าแท่นบูชา กลบัไปคืนดีกบัพ่ีน้องผู้นัน้เสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเคร่ืองบูชาของท่าน” 
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(มทัธิว 5:23-24) แผนการของพระเจ้าเก่ียวกบัการให้อภยัไม่ได้ปลอ่ยให้มนษุย์เพลิดเพลินกบัผลของความบาปต่อไปโดยไม่มีการ

ชดเชย หรือทําให้ไมมี่ความจําเป็นท่ีจะต้องขอการให้อภยัจากผู้ ท่ีเขาได้ทําผิดไป 

 

การกลับใจใหม่และอารมณ์ 
 การกลบัใจใหม่จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์เน่ืองจากเป็นความเสียใจอย่างชอบพระทัยพระเจ้าและความ

เสียใจอย่างมากต่อความผิดท่ีได้กระทําไป มกัจะก่อให้เกิดนํา้ตาและการแสดงออกทางร่างกายอื่นๆ อยา่งไรก็ตาม การแสดงออ

ถึงอารมณ์ไม่สามารถแทนท่ีการกลบัใจใหม่ได้ บางคนเสียนํา้ตาเพราะความสงสารตวัเอง แตไ่มใ่ช่ความเสียใจอยา่งชอบพระทั

พระเจ้า บางคนตอบสนองต่อพระวิญญาณของพระเจ้า แต่ไม่ได้กลบัใจใหม่อย่างแท้จริง พระเจ้ามกัจะอนญุาตให้พวกเขารู้สกึถึง

พระวิญญาณของพระองค์เพ่ือท่ีจะนําเขาไปสู่การกลบัใจใหม่ แต่เราต้องไม่เข้าใจว่าความรู้สกึนีคื้อการกลบัใจใหม่ในตวัของมนั

เอง 

 เม่ือคนๆ หนึ่งกลบัใจใหม่ เขาจะรู้สึกความปีติยินดีเพราะเขาได้กลบัคืนสู่การคบหากบัพระเจ้า เขาจะพบความโล่งอก

เพราะเขาได้ตดัสินใจ และไม่ต้องเผชิญกบัความบาปแต่เพียงลําพงั อย่างไรก็ตาม เขาไม่ควรปล่อยให้ความปีติยินดีและความโล่

งอกนีเ้ป็นอุปสรรคในการท่ีจะไปไกลกว่านัน้ เพราะพระเจ้าทรงมีมากย่ิงกว่านัน้ พระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือเขาในเร่ือง

ความบาปในอดีตของเขาอย่างถาวรด้วยการบพัติศมาด้วยนํา้ และพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่เข์ า

บางคนหยุดเม่ือพวกเขารู้สึกความปีติยินดีแห่งการกลับใจใหม่ แต่พวกเขาต้องดําเนินต่อไปในการบัพติศมาด้วยนํา้ ซึง่เป็

ประสบการณ์อนัน่าปีติยินดีอีกประการหนึง่ จากนัน้ในการสรรเสริญพระเจ้า เขาจะได้รับพระวิญญาณ 

 

ตวัอย่างของการกลับใจใหม่ 
 อปุมาเร่ืองบตุรท่ีหายไปแสดงถึงส่วนประกอบของการกลบัใจใหม่ (ลกูา 15:11-32) ในเร่ืองนี ้ลกูท่ีเร่ร่อนไปได้ตระหนกั

ถึงความบาปของตนและสภาพท่ีสิน้หวังของตน “เขารู้สึกสํานึกตัว” (ลูกา 15:17) จากนัน้ เขาได้ตัดสินใจท่ีจะกลับบ้านและ

แสวงหาการให้อภัย “จําเราจะลกุขึน้ไปหาบิดาเรา และพูดกับท่านว่า ‘บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย 

ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ช่ือว่าเป็นลกูของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลกูจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด’ “ (ลกูา 15:18-19) 

ในท่ีสดุ เขาออกจากท่ีท่ีเขาอยู ่กลบัไปยงับ้านของบิดา และสารภาพความบาปของตนด้วยความสํานกึผิด (ลกูา 15:20-21) 

 อปุมาอีกเร่ืองหนึง่แสดงให้เหน็ทศันคติท่ีถกูต้องในการกลบัใจใหม ่(ลกูา 18:9-14) ฟาริสียืนขึน้และอธิษฐานในพระวิหาร 

ขอบคณุพระเจ้าท่ีเขาไมไ่ด้ทําผิดบาปและอวดอ้างตอ่พระเจ้าถงึการกระทําท่ีดีของตน คนเก็บภาษีมาอธิษฐานเช่นเดียวกนั เขาเข้า

หาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ตีอกตนเองด้วยการแสดงออกอย่างสดุใจถึงความสํานึกผิด เขาอธิษฐานว่า “ขอทรงโปรดพระเมตตา

แก่ข้าพระองค์ผู้ เป็นคนบาปเถิด” พระเยซทูรงประณามฟาริสีผู้ เหน็วา่ตนชอบธรรม แตย่กยอ่งคนเก็บภาษีท่ีจริงใจและกลบัใจใหม ่

 คําอธิษฐานของดาวิดหลงัจากล่วงประเวณีกบับทัเชบาเป็นตวัอย่างท่ีดีของบุตรของพระเจ้าผู้ ได้ทําความบาปและการ

อธิษฐานของเขาเป็นลกัษณะของการกลบัใจใหมท่ี่แท้จริง “ข้าแตพ่ระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุณาตอ่ข้าพระองค์ตามความรักมัน่คง 

ของพระองค์ ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่ พระกรุณาอนัอดุมของพระองค์ ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความ

บาปผิดให้หมดสิน้ และทรงชําระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบถงึการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและ

บาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ ข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านัน้ และได้กระทําสิ่งท่ีชัว่ร้ายใน

สายพระเนตรพระองค์ ทัง้นีเ้พ่ือพระองค์จะทรงยติุธรรมในคําพิพากษาและไร้ตําหนิในการพิพาษานัน้...ขอทรงชําระข้าพระองค์

ด้วยต้นหสุบ ข้าพระองค์จงึจะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ...ขอทรงเบือนพระพกัตร์พระองค์จาก

บาปทัง้หลายของข้าพระองค์เสีย และทรงลบบรรดาความบาปผิดของข้าพระองค์ให้สิน้ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาด

ภายในข้าพระองค์ และฟืน้นํา้ใจที่หนกัแน่นขึน้ใหมภ่ายในข้าพระองค์ ขออยา่ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบือ้งพระพกัตร
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พระองค์ และขออย่าทรงนําวิญญาณบริสทุธ์ิของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ ขอทรงคืนความช่ืนบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ 

และชขู้าพระองค์ไว้ด้วยเตม็พระทยั” (สดดีุ 51:1-4, 7, 9-12) 

 

ที่มาของการกลับใจใหม่ 
 การกลบัใจใหม่เป็นส่วนของความรอด ดงันัน้โอกาสและความสามารถในการกลบัใจใหม่มาจากพระคุณของพระเจ้า 

พระกรุณาคุณของพระเจ้านํามนุษย์ไปสู่การกลบัใจใหม่ (โรม 2:4) การกลบัใจใหม่เป็นของประทานท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ 

(กิจการ 11:18; 2ทิโมธี 2:25) พระเจ้าเทา่นัน้ทรงสามารถให้ความเสียใจท่ีนําไปสูก่ารกลบัใจได้ (2โครินธ์ 7:10) เม่ือคนๆ หนึ่งกลบั

ใจใหม ่เขาเพียงแตต่อบสนองตอ่การทรงเรียกของพระเจ้าและยอมรับงานในการช่วยให้รอดของพระเจ้า 

 การกลบัใจใหม่ไม่ได้ก่อให้เกิดความรอด แต่ทําให้บคุคลหนึ่งมีคณุสมบติัและเร่ิมงานแห่งความรอด การกลบัใจใหม่มา

จากพระคณุของพระเจ้าเพราะความเช่ือของมนษุย์ มนษุย์กลบัใจใหม่ในสถานการณ์ท่ีเน้นพระวิญญาณของพระเจ้า พระวจนะ

ของพระองค์ และความเช่ือในพระองค์ 

 พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นสิ่งจําเป็นย่ิงในการนํามนุษย์สู่การกลบัใจใหม่ พระเยซูตรัสว่า “เม่ือพระองค์นัน้ [พระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ] เสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทําให้โลกรู้แจ้งในเร่ืองความผิด ความชอบธรรม และการพิพากษา” (ยอห์น 

16:8) เคล็ดลบัและอปุกรณ์ทางจิตวิทยาจะไม่ก่อให้เกิดการกลบัใจใหม่ท่ีแท้จริง เพราะจะต้องใช้ฤทธิเดชในการก่อให้เกิดความ์

เช่ือถือของพระวิญญาณของพระเจ้า 

 แทนท่ีจะเน้นคําพดู เทคนิคท่ีดึงดดู หรือเคล็ดลบัท่ีทําให้ตกใจ เราควรให้ความสนใจในการเตรียมบรรยากาศทางฝ่าย

วิญญาณ การชกัชวนด้วยคําพดูและการเตือนเป็นสิง่มีประโยชน์ แตส่ิง่ท่ีเราสนใจมากท่ีสดุควรจะเป็นการอนญุาตให้พระวิญญาณ

มีเสรีภาพอยา่งแท้จริง เพ่ือพระเจ้าจะทรงสามารถนํามนษุย์มาสูพ่ระองค์ได้ (ยอห์น 6:44) 

 พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิเดชท่ีจะนํามนุษย์สู่การกลบัใจใหม่์ เม่ือพระวิญญาณทรงให้แก่ใจทัง้หลาย พระวจนะท่ี

เทศนาไปนัน้จะนํามนษุย์ให้ตระหนกัถึงความบาปของตน และความจําเป็นท่ีจะต้องมีพระเจ้า คําเทศนาของเปโตรในวนัเพ็นเท

คอสต์ก่อให้เกิดความเช่ือถือและความปรารถนาท่ีจะกลบัใจใหม่ “เม่ือคนทัง้หลายได้ยินแล้วก็รู้สกึแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เป

โตรและอคัรทตูอ่ืนๆ ว่า ‘พ่ีน้องเอ๋ย เราจะทําอย่างไรดี’ “ (กิจการ 2:37) คําเทศนาของโยนาห์นําให้เมืองนีนะเวห์ทัง้เมืองกลบัใจ

ใหม ่เราไมไ่ด้เน้นความคิดหรือเทคนิคของมนษุย์ แตเ่น้นพระวจนะท่ีบริสทุธิของพระเจ้า์  

 ผู้ รับใช้ต้องเทศนาไม่ให้ทําบาปและอธิบายให้ชดัเจนเพ่ือท่ีคนบาปจะตระหนกัถึงความบาปของตน นาธันกลา่วถึงความ

บาปของดาวิดอย่างชดัเจน และยอห์นผู้ให้บพัติศมากลา่วถึงความบาปของเฮโรด ยอห์นบอกกบัคนเก็บภาษีว่า “เจ้าทัง้หลายอย่า

เก็บภาษีเกินพิกดั” และบอกกบัเหลา่ทหารวา่ “อยา่กรรโชก อยา่ใสค่วามเพ่ือเอาเงิน แตจ่งพอใจในคา่จ้างของตน” (ลกูา 3:12-14) 

 ในยคุของเรา มีความคลมุเครือในการอ้างพระวจนะของพระเจ้า เม่ือพระวจนะของพระเจ้าเผยถึงความบาป เราจะต้อง

ระบุเฉพาะเจาะจงลงไป ถ้าเราจะเทศนาพระวจนะ พระเจ้าจะใช้พระวจนะกบัใจของแต่ละคน การได้ยินพระวจนะของพระเจ้า

นํามาซึง่ความเช่ือ (โรม 10:17) และความเช่ือจะทําให้มนษุย์เช่ือฟังคําสัง่ในการกลบัใจใหม ่

 การกลบัใจใหมเ่ป็นการตอบสนองตอ่ฤทธิเดชท่ี์ นําและก่อให้เกิดความเช่ือถือของพระวิญญาณของพระเจ้า ต่อการได้ยิน

พระวจนะของพระเจ้า และต่อแรงกระตุ้นของความเช่ือในพระเจ้า เม่ือมองตามอย่างพระเจ้า การกลบัใจใหม่เป็นของประทานท่ี

ช่วยให้มนษุย์สามารถได้รับความรอด เม่ือมองตามอย่างมนษุย์ การกลบัใจใหม่เป็นการกระทําท่ีแสดงออกถึงความเช่ือ อนักระทํา

ด้วยความเตม็ใจเป็นอยา่งแรก 

 

คาํส่ังให้กลับใจใหม่ 
 การกลบัใจใหม่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงต่อความรอด พระคมัภีร์สัง่ให้ทกุคนกลบัใจใหม่ เม่ืออาดมัทําความบาป พระเจ้า

ทรงถามคําถามเขาและคาดหวงัให้เขาสารภาพ (ปฐมกาล 3:9-13) ในสมยัของโนอาห์ พระเจ้าทรงทําลายทกุคนยกเว้นแปดคน 
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เพราะมนษุย์ไม่ยอมกลบัใจใหม่ พระองค์ทรงยกโทษให้เมืองนีนะเวห์ท่ีชัว่เพียงเพราะชาวเมืองกลบัใจใหม่ในการตอบสนองต่อคํา

เทศนาของโยนาห์ ในเอเสเคียล พระเจ้าทรงขอให้อิสราเอลกลบัใจใหม่ “เพราะฉะนัน้เราจะพิพากษาเจ้าทกุคนตามทางประพฤติ

ของคนนัน้ๆ จงกลบัใจและหนัเสียจากการกบฏทัง้สิน้ของเจ้า เกรงว่าความบาปชัว่ของเจ้าจะเป็นสิ่งสะดดุให้เจ้าพินาศ จงละทิง้

การกบฏทัง้สิน้ซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเรา จงทําตวัให้มีจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่ โอ พงศ์พนัธุ์อิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะตายเสียทําไมเล่า 

พระเจ้าตรัสว่า เราไม่มีความพอใจในความตายของผู้หนึ่งผู้ ใดเลย จงหนักลบัและดํารงชีวิตอยู่” (เอเสเคียล 18:30-32) “เรามีชีวิต

อยูแ่น่ฉนัใด เราไมพ่อใจในความตายของคนอธรรม แตพ่อใจในการท่ีคนอธรรมหนัจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ จงหนักลบั จงหนั

กลบัจากทางชัว่ของเจ้า โอ พงศ์พนัธุ์อิสราเอลเอย๋ ยอมตายทําไม” (เอเสเคียล 33:11) ข้อความเหลา่นีแ้สดงถึงพระเมตตาของพระ

เจ้า ความจําเป็นในการกลบัใจใหม ่และความหมายของการกลบัใจใหมว่า่คือ การหนัจากความบาปไปหาพระเจ้า 

 ยอห์นผู้ให้บพัติศมาเทศนาการกลบัใจใหม่อย่างมีอํานาจมาก (มทัธิว 3:1-11; มาระโก 1:4-5; ลกูา 3:3-9) และพระเยซู

ทรงทําเช่นนัน้เหมือนกนั พระเยซทูรงประกาศวา่ “จงกลบัใจเสียใหม ่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มทัธิว 4:17) “จงกลบัใจ

เสียใหม่ และเช่ือข่าวประเสริฐเถิด” (มาระโก 1:15) “เราบอกท่านทัง้หลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทัง้หลายมิได้กลบัใจใหม่จะต้อง

พินาศเหมือนกนั” (ลกูา 13:3, 5) เม่ือพระคริสต์ทรงประทบัอยูบ่นโลก พระองค์ทรงสง่เหลา่สาวกของพระองค์ออกไปเทศนาให้กลบั

ใจใหม่ (มาระโก 6:12)และก่อนหน้าท่ีพระองค์จะเสด็จขึน้สู่สวรรค์ พระองค์ทรงสัง่พวกเขาอีกครัง้ให้เทศนาการกลบัใจใหม่ (ลกูา 

24:47) เปโตรเทศนาการกลบัใจใหม ่(กิจการ 2:38; 3:19) และเปาโลก็เช่นกนั (กิจการ 26:20) 

 เปาโลบอกกับชาวเอเธนส์ “ในเวลาเม่ือมนุษย์ยงัไร้เดียงสา พระเจ้ามิได้ทรงถือโทษ แต่เด๋ียวนี ้พระเจ้าได้ตรัสสัง่แก่

มนษุย์ทัง้ปวงทัว่ทกุแห่งให้กลบัใจใหม่” (กิจการ 17:30) ในพระคมัภีร์เก่า พระเจ้าไม่ได้ทรงถือว่าชาวต่างชาติต้องปฏิบติัตามคํา

บญัชาทกุประการในธรรมบญัญติัของโมเสส เพราะพวกเขาไม่ทราบถึงสิ่งเหลา่นี ้อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขาด้วย

มาตรฐานใจสํานึกผิดชอบ และกฎตามธรรมชาติ และพบว่าพวกเขาผิดด้วยมาตรฐานนัน้ด้วย (โรม 2:12-16) ในสมยัพระคมัภีร์

ใหม่ ชาวยิวและชาวต่างชาติมีความเท่าเทียมกนั ทกุคนได้ยินการทรงเรียกให้กลบัใจใหม่เหมือนกนั พระเจ้า “ไม่ทรงประสงค์ท่ีจะ

ให้ผู้หนึง่ผู้ใดพินาศเลย แตท่รงปรารถนาท่ีจะให้คนทัง้ปวงกลบัใจเสียใหม”่ (2เปโตร 3:9) 

 

เกิดอะไรขึน้เม่ือกลับใจใหม่ 
 ในเวลาท่ีกลบัใจใหม่ มนษุย์เร่ิมอนญุาตให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเขา มนษุย์ตดัสินใจท่ีจะหนัจากความบาปไปหา

พระเจ้า และเขาอนญุาตให้พระเจ้าหนัมาหาเขา ในการหนัไปจากความบาป พระเจ้าทรงอนญุาตให้เขาถอนตวัจากนิสยัและความ

ปรารถนาท่ีเป็นบาป ในการหนัไปหาพระเจ้า พระเจ้าทรงอนญุาตให้มนษุย์เร่ิมความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระองค์ 

 ตัง้แต่เวลาท่ีอาดมัและเอวาทําความบาป ความบาปได้แยกมนษุย์ออกจากพระเจ้า เพราะมนษุย์ท่ีเต็มไปด้วยบาปไม่

สามารถอยูก่บัพระเจ้าผู้บริสทุธิได้์  เม่ือมนษุย์กลบัใจจากความบาป เขาจึงสามารถเร่ิมติดต่อกบัพระเจ้าเพราะการท่ีพระคริสต์วาย

พระชนม์แทนเรา การกลบัใจใหม่นําอปุสรรคท่ีความบาปสร้างขึน้มาออกไป และอนญุาตให้มนษุย์และพระเจ้าเร่ิมความสมัพนัธ์

สว่นตวัได้ ดงันัน้ ความบาปจงึทําให้บคุคลมีคณุสมบติัในการบพัติศมาด้วยนํา้และประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

ความสัมพันธ์กับการบัพตศิมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ 
 การกลบัใจใหม่เป็นก้าวแรกสู่พระเจ้า ดงันัน้การกลบัใจใหม่เพียงอย่างเดียวไม่นํามาซึ่งอํานาจท่ีสมบรูณ์ของความรอด 

แม้ว่าจะนํามาซึ่งความรู้สึกท่ีดี และให้กําลงัท่ีมีข้อจํากดัและเป็นการชัว่คราวเพ่ือถอนตวัจากความบาป การบพัติศมาด้วยนํา้แล

การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นสิง่จําเป็นท่ีจะทําให้งานท่ีการกลบัใจใหมไ่ด้เร่ิมต้นขึน้นัน้สมบรูณ์ได้ 

 การกลบัใจใหม่และการบพัติศมาด้วยนํา้ทําให้งานแหง่การให้อภยัสมบรูณ์ ในการบพัติศมา พระเจ้าทรงล้างความบา

โดยการนําบนัทกึและโทษของความบาปออกไปชัว่นิตย์นิรันดร์ (ดบูทท่ี 6) 
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 บางคนชอบพดูว่าพระเจ้าทรงให้อภยัความบาปเม่ือกลบัใจใหม่ และยกบาปเม่ือบพัติศมาด้วยนํา้ ซึง่เป็นคําบรรยายที

เหมาะสมดีตามถ้อยคําในภาษาอังกฤษในฉบับ KJV อย่างไรก็ตาม ข้อความต้นฉบับไม่ได้แสดงถึงการแยกท่ีชัดเจนอย่างนัน้ 

เพราะสองคํานี ้ใหอ้ภยั (forgive) และยกบาป (remit) มาจากคําภาษากรีกคําเดียวกนัว่า อาเฟะซิส (aphesis) (ดบูทท่ี 6) หากพดู

ตามหลกัศาสนศาสตร์แล้ว การให้อภยัและการยกบาปเป็นคําศพัท์ท่ีมีความเท่าเทียมกนั และการให้อภยั (หรือการยกบาป) มา

จากการกลบัใจใหมแ่ละการบพัติศมาด้วยนํา้รวมกนั เราไมค่วรจะแยกประสบการณ์ทัง้สองนัน้ 

 เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการศึกษาเท่านัน้ เราอาจแยกออกออกได้ดงันี ้เม่ือกลบัใจใหม่ พระเจ้าทรงทําลายการครอบงําของ

ความบาปในปัจจบุนัในชีวิตของบคุคลคนหนึง่ และพระองค์ทรงนําอปุสรรคท่ีขวางกนัความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระองค์ออกไป เม่ือ

บพัติศมาด้วยนํา้ พระเจ้าทรงนําบนัทกึความบาป และลบการลงโทษสําหรับความบาปนัน้ เช่น ความตาย พระเจ้าทรงจดัการกบัผ

ในปัจจุบนัของความบาปเม่ือกลบัใจใหม่ และผลในอนาคตของความบาปเม่ือบพัติศมาด้วยนํา้ ทัง้สองสิง่จําเป็นตอ่การให้อภยั

ดงันัน้ เปโตรจึงกล่าวว่า “จงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทกุคน เพ่ือพระเจ้าจะทรงยกความผิด

บาปของท่านเสีย” (กิจการ 2:38) (New International Version เน้นมากกว่านัน้ ว่า "จงกลบัใจใหม่ และรับบพัติศมาสิน้ทกุคนใน

พระนามของพระเยซคูริสต์เพ่ือความบาปของทา่นจะได้รับการให้อภยั”) 

 การกลบัใจใหม่ไม่เพียงพอหากปราศจากการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ การกลบัใจใหม่เพียงอย่างเดียวนํามา

ซึง่อํานาจชัว่คราวท่ีจํากดัเหนือความบาป อํานาจท่ีถาวรและไม่จํากดัเกิดจากการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเท่านัน้ (กิจการ 1:8) 

ธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาเก่ากลบัใจใหม่ แต่กระนัน้ พวกเขาก็ไม่ได้มีธรรมชาติท่ีบงัเกิดใหม่ด้วยฤทธิเดชท่ีเอาชนะได้อย่างถาวร ์

(ดูบทท่ี 8) ธรรมบัญญัติของโมเสสหรือจิตใจของมนุษย์ไม่สามารถให้อํานาจเหนือความบาปได้ (โรม 7:15-25) มีเพียงพระ

วิญญาณเท่านัน้ท่ีให้อํานาจเหนือความบาปและอํานาจท่ีจะทําให้ความชอบธรรมท่ีธรรมบญัญัติสอนแต่ให้ไม่ได้สมบูรณ์ (โรม 

8:2-4) เม่ือกลบัใจใหม่ พระเจ้าทรงให้ความสามารถเบือ้งต้นในการถอนตวัจากการยดึเกาะของความบาป แต่พระวิญญาณท่ีทรง

ประทบัอยูจ่ะทําให้เรามีชีวิตใหมใ่นพระคริสต์ได้ (โรม 8:10, 13) 

 พระเยซูทรงสอนว่าเม่ือวิญญาณท่ีสกปรกออกจากชายคนหนึ่ง วิญญาณนัน้จะหาท่ีพกัท่ีอ่ืน (ลกูา 11:24-26) เม่ือไม่พบ

ท่ีอ่ืนจะไป มนัก็กลบัมายงับ้านเดิม (ชายคนนัน้) ถ้ามนัพบท่ีนัน้ว่าง กวาดไว้เรียบร้อย และประดบัตกแต่ง (อยู่ในระเบียบ) มนัจะ

นําผีอ่ืนอีกเจ็ดผีมาด้วย และกลบัเข้าในบ้านอีกครัง้ เร่ืองนีแ้สดงถึงหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเราศึกษากนันี ้นัน่คือ การไล่สิ่งชัว่

ออกไปเพียงอยา่งเดียวไมเ่พียงพอ คนๆ หนึง่ต้องแทนท่ีสิง่ชัว่นัน้ด้วยสิง่ดี เพียงแคทํ่าความสะอาดชีวิตของคนๆ หนึ่งและทําให้เป็น

ระเบียบในเวลาหนึง่ไมเ่พียงพอ คนๆ หนึง่จะต้องได้รับอํานาจในการกนัสิง่ชัว่นัน้ออกไปด้วย 

 ผู้ ท่ีกลบัใจใหม่และไม่ไปไหนจะเป็นเหย่ือของวฏัจกัรการกลบัใจใหม่และความล้มเหลวท่ีไม่จบสิน้และน่าอึดอดั และใน

ท่ีสดุ เขาจะแย่ย่ิงกว่าตอนแรก สิ่งนีเ้ป็นปัญหาสําคญัในศาสนาคริสต์ในปัจจบุนั หลายกลุม่อ้างถึงความจําเป็นในการกลบัใจใหม่

และศีลธรรม แต่ไม่เทศนาการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ ซึ่งให้อํานาจในการเป็นคริสเตียนได้ ไม่ใช่ความล้มเหลว พระวิญญาณ

จะเติมเตม็ชีวิตท่ีวา่งเปลา่ รักษาชีวิตนัน้ให้สะอาด และตอ่ต้านผีมารเม่ือมนักลบัมา 

 

แนวทางสาํหรับการปฏิบัตกิารที่แท่นบชาู  
 ผู้ ท่ีอธิษฐานกับผู้ แสวงหาท่ีแท่นบูชาจะต้องมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการกลับใจใหม่ ต่อไปนีเ้ป็นแนวทางท่ีมี

ประโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองนี ้

(1) เราควรเน้นการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้า ไม่ใช่อุปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆ วลีหรือการเคล่ือนไหว

พิเศษไมอ่าจแทนท่ีการกลบัใจใหมไ่ด้ 

(2) เราควรพยายามท่ีจะสงัเกตว่าผู้แสวงหาอยู่ในฐานะเช่นใดในทางฝ่ายวิญญาณ ถ้าเขายงัไม่ได้กลบัใจใหม่อย่าง

แท้จริง เราไม่ควรบงัคบัให้เขาแสดงความปีติยินดีและคาดหวงัพระวิญญาณ เม่ือเขาได้กลบัใจใหม่ เราจึงสามารถหนนุใจเขาให้

สรรเสริญพระเจ้าและเช่ือวา่จะได้รับพระวิญญาณได้ 
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(3) เราอาจนึกถึงสถานะของผู้แสวงหา และอธิษฐานกับเขา ซึ่งจะแสดงให้เขาเห็นวิธีการอธิษฐาน และจะช่วยเราให้

อธิษฐานด้วยภาระหนกั 

(4) ถ้าผู้แสวงหาดเูหมือนว่าไม่เกิดความก้าวหน้าใดๆ อาจมีปัญหาหลายอย่าง แต่ละปัญหาจะต้องใช้วิธีการท่ีแตกต่าง

กนั ปัญหาอาจเป็นการไม่เข้าใจว่าการกลบัใจใหม่คืออะไร การปฏิเสธท่ีจะยอมจํานนทกุสิ่งต่อพระเจ้า การขาดความปรารถนา 

(ความหิวกระหาย ความสิน้หวงั ความรู้สกึกระตือรือร้น) การไมมี่การเสียใจอยา่งชอบพระทยัพระเจ้า หรือการขาดความเช่ือ 

(5) เราต้องไม่พยายามสอนเขาให้พดูภาษาต่างๆ หมายสําคญันีจ้ะเกิดขึน้ตามพระวิญญาณทรงโปรดให้ แทนท่ีจะเน้น

เพียงว่าเขาควรจะยอมจํานนลิน้ของตนต่อพระเจ้า เราควรเน้นว่าเขาควรยอมจํานนใจและชีวิตของเขาทัง้หมดต่อพระเจ้า เม่ือผู้

แสวงหายอมจํานนทกุสิ่งต่อพระเจ้า ตัง้ใจอยู่ท่ีพระองค์อย่างแท้จริง และใช้ความเช่ือ ผู้แสวงหาจะสามารถยอมจํานนลิน้ของตน

ตอ่พระเจ้าได้ 

(6) ขอให้เราหลีกเล่ียงการกระทําท่ีจะทําให้ไขว้เขว เช่น การเขย่าผู้ แสวงหา การทุบเขา การบังคับเขาให้ทําบางสิ่ง

บางอย่าง การให้คําแนะนําท่ีขดัแย้งกนั หรือการทําให้เขารําคาญ บ่อยครัง้คนทัง้หลายกลบัใจใหม่ และได้รับพระวิญญาณแม้ว่า

จะไมมี่ผู้ ทําการท่ีแทน่บชูา ไมใ่ช่ได้รับเพราะผู้ ทําการท่ีแทน่บชูา 

 ถ้าผู้แสวงหามีความจริงใจและพร้อมท่ีจะกลบัใจใหม่ เขาจะได้รับพระวิญญาณในเวลาอนัสัน้ ถ้าเขาไม่ได้รับ มีบางสิ่งท่ี

ขาดไปในการกลบัใจใหม่ หรือในความเช่ือของเขา ในกรณีดงักล่าว ผู้ ทําการท่ีแท่นบูชาจะต้องไวต่อพระวิญญาณและมีความ

เฉลียวฉลาดเพ่ือท่ีจะสามารถช่วยเขาให้เอาชนะปัญหาเหลา่นีไ้ด้ 

 

การกลับใจใหม่และคริสเตยีน 
 ถ้าเราทําบาปหลงัจากบงัเกิดใหม่ เรายงัคงมีทางท่ีจะขอการให้อภยัโดยสารภาพความบาปต่อพระคริสต์ (1ยอห์น 1:9; 

2:1) ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องบพัติศมาอีก เพราะมีเพียงการบพัติศมาเดียว และมีผลต่อความบาปทัง้ปวงท่ีได้กลบัใจใหม่ ไม่ว่า

จะกระทําก่อนหรือหลงัจากการบพัติศมา การให้อภยัของพระเจ้าในชีวิตนีไ้มมี่ข้อจํากดัตราบเท่าท่ีเรากลบัใจใหม่อย่างแท้จริง พระ

เจ้าทรงคาดหวงัให้เราให้อภยัผู้กลบัใจใหมอ่ยา่งแท้จริงโดยไมมี่ข้อจํากดั และพระองค์จะทรงทําเช่นนัน้กบัเรา (มทัธิว 18:21-22; ลู

กา 17:3-4) สิ่งสําคญัคือว่าเราเสียใจอย่างแท้จริงต่อความบาปของเรา และตัดสินใจอย่างจริงใจท่ีจะทําตัวให้ดีขึน้ด้วยความ

ช่วยเหลือของพระเจ้า 

 หลกัการแรกสําหรับผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่คือ “ไม่ทําบาป” (1ยอห์น 2:1) ถ้าเราทําบาป เราควรจะสารภาพบาป รับการให้

อภยั และไม่รับการลงโทษ (โรม 8:1) อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรจะต้องกลบัใจในสิ่งเดียวกนัซํา้ๆ เพราะพระวิญญาณทรงประทา

กําลงัในการเอาชนะ การกลบัใจใหม่เป็นคําสัง่สอนเบือ้งต้น แต่เราไม่ควรต้องอยู่ในขัน้เบือ้งต้นนีต้ลอดเวลา “เหตฉุะนัน้ขอให้เรา

ผ่านหลกัธรรมเบือ้งต้นแห่งคริสตศาสนา ไปสูค่วามเป็นผู้ ใหญ่ ไม่วางรากฐานซํา้อีก คือเร่ืองการกลบัใจจากการประพฤติที่นําไปสู

ความตาย...” (ฮีบรู 6:1, NIV) การกลบัใจใหม่มีอยู่เสมอสําหรับคริสเตียน แต่ในเวลาหนึ่ง เขาจะต้องเติบโตจนความจําเป็นในการ

กลบัใจจากความบาปกลายเป็นข้อยกเว้นแทนท่ีจะเป็นข้อบงัคบั 

 

ความจาํเป็นในการเน้นเร่ืองการกลับใจใหม่ 
 คริสตจกัรหลายแห่งได้ละเลยคําสัง่สอนและการกลบัใจใหม่ในปัจจุบนันี ้ถ้าเราคาดหวงัให้คนบาปได้รับความรอด เรา

ต้องเทศนาและสอนการกลบัใจใหมด้่วยการทรงเจิมของพระวิญญาณ ผู้ เทศนาต้องระบวุา่อะไรเป็นความบาปและอธิบายเร่ืองการ

กลบัใจใหม่อย่างเฉพาะเจาะจง ผู้ รับใช้จะต้องให้คําปรึกษาแก่ผู้ ท่ีต้องการรับบพัติศมาเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขากลบัใจใหม่อย่าง

แท้จริง เพราะหากไม่มีการกลบัใจใหม่แล้ว การบพัติศมาก็กลายเป็นสญัลกัษณ์ท่ีไร้ความหมาย ผู้ปฏิบติัการท่ีแท่นบูชาจะต้อง

แนะนําผู้แสวงหาให้กลบัใจใหม ่เพราะหากปราศจากการกลบัใจใหมแ่ล้ว จะไมมี่การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ 
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 วิธีการท่ีไม่เป็นไปตามพระคมัภีร์ไม่นํามาซึง่การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ การกลบัใจใหม่จะต้องเกิดขึน้ก่อน บางคน

สามารถและควรได้รับพระวิญญาณบริสทุธิอย่างรวดเร็ว์  โดยไม่ต้องรอ แต่เขาต้องกลบัใจใหม่ก่อน พระวิญญาณบริสทุธิจะไม่เข้า์

หรืออาศยัอยู่ในวิหารท่ีไม่สะอาดในทางฝ่ายวิญญาณ (2โครินธ์ 6:17-7:1) เป็นไปไม่ได้ท่ีจะหนัไปหาพระเจ้าโดยยงัไม่หนัไปจาก

ความบาปก่อน 

 ศาสนาคริสต์เต็มไปด้วยผู้คนท่ียอมรับพระคริสต์แต่ไม่กลบัใจใหม่อย่างนัน้หรือ คนจํานวนมากแสวงหาการอวยพร การ

อศัจรรย์ และประสบการณ์ท่ีเน้นอารมณ์โดยไมมี่การกลบัใจใหมอ่ยา่งนัน้หรือ คนของประชาชนและผู้ มีช่ือเสียงทัง้หลายอ้างตนว่า

บงัเกิดใหม่ แต่ยงัคงดําเนินกิจกรรมท่ีไม่สะอาดและไม่บริสทุธิ แต่การอ้าง์ และการสารภาพของพวกเขาไม่มีผล ด้วยวิธีการใดก็

ตาม เราจะต้องตระหนกัวา่ หากปราศจากการกลบัใจและความบริสทุธิแล้ว์  ประสบการณ์ทางฝ่ายวิญญาณทกุอยา่งก็ไร้คา่ 

 ผู้ ท่ีไม่กลบัใจใหม่เอาแผนการของตนเองมาแทนท่ีแผนการของพระเจ้า เหมือนเช่นคาอินกระทําเม่ือถวายพืชแทนท่ีจะ

ถวายเคร่ืองบูชาโลหิต พวกเขาอาจมีการอวยพรชัว่ครัง้ชัว่คราว แต่เหมือนเช่นผู้ ท่ีไปงานสมรส แต่ไม่ใส่เสือ้ผ้าสําหรับงานสมรส 

เขาจะถกูนําออกไปเม่ือกษัตริย์เสดจ็มา (มทัธิว 22:11-14) 

 บางคนดูเหมือนจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า และดําเนินชีวิตท่ีไม่พอพระทยัพระองค์ ไม่บริสทุธิ และอยู่ฝ่ายโลก ์

เพราะพระเจ้าไม่ได้พิพากษาอย่างรวดเร็ว พวกเขาคิดว่าพวกเขาหลบหนีได้ (ปัญญาจารย์ 8:11) ไม่ตระหนกัว่าพระเจ้าทรงขยาย

พระกรุณาคณุ ความอดกลัน้พระทยั และความอดทนเพ่ือท่ีพวกเขาจะมีเวลาในการกลบัใจใหม ่(โรม 2:4; 2เปโตร 3:9) เป็นคําสัง่ท่ี

จะต้องกลบัใจใหมแ่ละดําเนินชีวิตท่ีกลบัใจใหม ่

 

 

 

บทสรุป 
 การกลบัใจใหมเ่ป็นการหนัจากความบาปและหนัไปหาพระเจ้า เป็นการตอบสนองแรกของความเช่ือต่อการทรงเรียกของ

พระเจ้า การกลบัใจใหม่รวมถึงการตระหนกัถึงความบาป การสารภาพความบาป การสํานึกผิดต่อความบาป และการตดัสินใจท่ี

จะละทิง้ความบาป เป็นการตายตอ่บาป และเปิดโอกาสให้มีความสมัพนัธ์ท่ีถาวรกบัพระองค์ 

 การกลบัใจใหม่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้งานแห่งความรอดสมบูรณ์ การบพัติศมาด้วยนํา้ทําให้หนัไปจากความบา

ถาวรโดยการฝังมนุษย์เก่า และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณทําให้หนัไปหาพระเจ้าอย่างถาวรโดยการให้ธรรมชาติใหม่ด้วย

อํานาจท่ีจะเอาชนะความบาปได้ทกุคน หากปราศจากการกลบัใจใหม ่ไมมี่ใครสามารถได้รับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณได้ 

 ถ้าเราปรารถนาท่ีจะรักษาพระวิญญาณบริสุทธิของพระเจ้าในชีวิตของเรา เราต้องดําเนินชีวิตท่ีกลับใจใหม่์  ถ้าเรา

ปรารถนาท่ีจะเหน็คนอ่ืนได้รับความรอด เราต้องเทศนาและสอนการกลบัใจใหมท่ี่แท้จริง 



 63 

เชิงอรรถ 
 1Webster’s, p. 1924. 

 2Vine, pp. 961-62. 

 3Henry Thiessen, Lectures in Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), p. 265. 
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6 การบพัตศิมาด้วยนํา้ 
 

 “ผใ้ดเชือ่และรบับพัติศมาู แลว้ผน้ัน้จะรอดู ” (มาระโก 16:16) 

 “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซคริสต์ส้ินทกุคน เพือ่พระเจ้าจะทรงู

ยกความผิดบาปของท่านเสีย...” (กิจการ 2:38)  

 

ความหมายของการบัพตศิมาด้วยนํา้ 
 การบพัติศมาด้วยนํา้ของคริสเตียนเป็นพิธีที่คนๆ หนึง่ที่ได้กลบัใจใหมจ่ากความบาปของตน ถกูจุ่มลงในนํา้ในพระนามข

พระเยซเูพ่ือความบาปเหลา่นัน้จะได้ทรงยกเสีย เป็นการแสดงออกถงึความเช่ือในพระคริสต์ 

 ในบทนี ้เราจะศึกษาการบพัติศมาในพระคมัภีร์ พิสจูน์ว่าพระเจ้าทรงสัง่สาวกทกุคนของพระคริสต์ให้รับบพัติศมา และ

วิเคราะห์ความหมายของแตล่ะสว่นท่ีให้ไว้ข้างต้น 

 

การบัพตศิมาของยอห์น 
 ยอห์นผู้ให้บพัติศมาซึง่พระเจ้าทรงสง่ไปเพ่ือเตรียมหนทางขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเทศนาและให้บพัติศมาแสดงการกลบัใจ

ใหม่เพ่ือความผิดบาปจะได้ยกเสีย (มาระโก 1:2-4; ลกูา 3:3-4) เขามาบพัติศมาเพ่ือสําแดงพระคริสต์ต่ออิสราเอล (ยอห์น 1:31) 

การบพัติศมาของยอห์นเป็นการบพัติศมาชัว่คราวเพ่ือเตรียมชาวยิวสําหรับการเทศนาของพระคริสต์และการบพัติศมาของคริส

เตียน ยอห์นไมไ่ด้พยายามละทิง้ธรรมบญัญัติของชาวยิว แต่ทําให้ธรรมบญัญัตินัน้สมบรูณ์ โดยหวงัว่าผู้ ท่ีรับเช่ือนัน้จะดําเนินชีวิต

ท่ีกลบัใจใหม่และอยู่ในศีลธรรมดงัท่ีธรรมบญัญัติระบไุว้ และรอคอยพระองค์ผู้จะให้บพัติศมาพวกเขาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

การบพัติศมาของยอห์นเป็นการบพัติศมาก่อนหน้าท่ีจะมีคริสเตียน เพราะในเวลานัน้ คริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ยงัไม่ได้ก่อตัง้

ขึน้ (ดบูทท่ี 8) ตามจริงแล้ว เหลา่สาวกของยอห์นได้รับบพัติศมาอีกครัง้หลงัจากวนัเพน็เทคอสต์ (กิจการ 19:1-5) 

 การบพัติศมาของยอห์นมีไว้เพ่ือการกลบัใจใหม่ เป็นการบพัติศมาแห่งการกลบัใจใหม่ หรือเป็นการบตัพิศมาแสดงว่า

กลบัใจใหม่ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีวิธีพูดพิเศษใดในการบพัติศมา แต่บอกคนทัง้หลายว่า “เราให้เจ้าทัง้หลายรับบพัติศมาด้วยนํ ้

แสดงวา่กลบัใจใหมก็่จริง” (มทัธิว 3:11) การบพัติศมาของเขากระตุ้นและแสดงถึงการกลบัใจใหม่ ผู้ ท่ีเช่ือกลบัใจใหม่และสารภาพ

ความบาปของตนเม่ือรับบพัติศมา (มทัธิว 3:6; มาระโก 1:5) 

 เพราะการบพัติศมาของยอห์นนัน้ “เพ่ือพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปเสีย” แสดงว่าการบพัติศมาของยอห์นให้การยก

บาปหรือ ทัง้นี ้ไม่อาจให้การยกบาปได้ทัง้หมดอย่างแท้จริง หรือมีผลต่อความบาปในอนาคต เพราะก่อนท่ีพระคริสต์จะวายพระ

ชนม์ การยกบาปทุกประการขึน้อยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตนัน้ บางคนโต้เถียงว่าการบพัติศมาของยอห์นให้การยกบาปแบบมี

เง่ือนไข แต่การยกบาปแบบมีเง่ือนไขมีอยู่แล้วด้วยระบบเคร่ืองบูชา ซึ่งยอห์นไม่ได้พยายามท่ีจะนําการบพัติศมาเข้ามาแทนท่ี ดู

เหมือนวา่การบพัติศมาของเขาเพียงแตชี่ใ้ห้เหน็การยกบาปในอนาคตท่ีจะมายงัพระคริสต์และการบพัติศมาของคริสเตียน การบพั

ติศมาของยอห์น “จนกว่า” พระเจ้าทรงยกบาป ซึ่งเป็นคําแปลท่ีเหมาะสมของคํากรีก ว่า เอ่ส (eis) ซึ่งโดยปกติแปลว่า “เพ่ือ” 

Dictionary of the Bible ของแฮสติงส์ยืนยนัแนวความคิดนี ้1  

 

การบัพตศิมาของพระคริสต์ 
 พระเยซูเองทรงได้รับบพัติศมาจากยอห์น เน่ืองจากพระคริสต์ทรงปราศจากบาป (ฮีบรู 4:15) เราจึงรู้ว่าพระองค์ไม่ได้รับ

บพัติศมาเพ่ือแสดงการกลบัใจใหมห่รือเพ่ือแสดงถงึการยกบาป แตพ่ระองค์ทรงรับบพัติศมาเพ่ือสําแดงแก่อิสราเอลว่าพระองค์เอง

ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ผู้ทรงให้บพัติศมาด้วยพระวิญญาณ และทรงเป็นพระบตุรของพระเจ้า (ยอห์น 1:31-34) และพระองค์ทรง
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ยอมจํานนต่อการบพัติศมาเพ่ือ “กระทําตามสิ่งชอบธรรมทกุประการ” (มทัธิว 3:15) เราสามารถแบ่งวตัถปุระสงค์เหล่านีอ้อกเป็น

ข้อยอ่ยๆ ได้ดงันี ้

(1) พระคริสต์ทรงรับบพัติศมาเพ่ือแนะนําพระองค์เองแก่คนทัง้หลายและเพ่ือเร่ิมการรับใช้ของพระองค์ ทัง้นํา้ (การบพั

ติศมา) และพระวิญญาณ (ในรูปแบบของนกพิราบ) ปรากฏอยูใ่นเวลานี ้เป็นการเลง็ถึงข้อความของพระกิตติคณุท่ีพระองค์จะทรง

สอนในยอห์น 3:5) 

(2) ด้วยการกระทํานี ้พระคริสต์ทรงเห็นยอมกบัการบพัติศมาของยอห์น และคําเทศนาของเขาเก่ียวกบัการกลบัใจใหม ่

การบพัติศมาด้วยนํา้ และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ 

(3) พระคริสต์ทรงเป็นตวัอย่างสําหรับเราให้ปฏิบติัตาม พระองค์ไม่จําเป็นต้องรับบพัติศมาเพ่ือตวัของพระองค์เอง แต่

พระองค์ทรงยอมจํานนตอ่การบพัติศมาเพ่ือประโยชน์ของพวกเรา ถ้าพระคริสต์ผู้ ไม่มีบาปทรงรับบพัติศมา เราควรจะรับบพัติศมา

มากย่ิงกวา่นัน้เพียงใด ถ้าเราจะปฏิบติัตามพระคริสต์ (โรม 8:29) เราจะต้องรับบพัติศมาเหมือนพระองค์ 

(4) เน่ืองจากพระคริสต์ได้รับบพัติศมาเพ่ือกระทําตามสิ่งชอบธรรมทกุประการ พระองค์ไม่ได้ถือว่าการบพัติศมาเป็น
เพียงพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดการรับใช้ของพระองค์ พระคริสต์ทรงเน้นความบริสทุธิทางศีลธรรม ไม่ใช่ความบริสทุธิทาง์ ์

ระบบพิธีการ และทรงบรรยายวา่การชําระล้างตามธรรมเนียมของฟาริสีเป็นสิ่งไม่จําเป็น (มทัธิว 15:1-20; มาระโก 7:1-23) ในทาง

ตรงกนัข้าม พระองค์ทรงตระหนกัวา่การบพัติศมามีความสําคญัทางศีลธรรมและเป็นสิง่จําเป็นสําหรับพวกเขา 

 

การบัพตศิมายุคแรกโดยเหล่าสาวก 
 ในระหว่างท่ีพระคริสต์ทรงประทบัอยู่บนโลกนี ้เหล่าสาวกของพระองค์ให้บพัติศมาผู้ ท่ีมาเช่ือตามอํานาจของพระองค์ 

(ยอห์น 3:22; 4:1-3) พระคมัภีร์กลา่วเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้เพียงเลก็น้อย และไม่ได้อธิบายวตัถปุระสงค์ของการบพัติศมานี ้ผู้ เขียนบาง

คนกล่าวว่าเป็นการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูในขณะท่ีบางคนเช่ือว่าเป็นการบพัติศมาของยอห์น2 ผู้สนบัสนนุทฤษฎีแรก

มกัจะกลา่ววา่เป็นรูปแบบท่ีแฝงอยูข่องการบพัติศมาของคริสเตียนท่ีจะมีผลในการยกบาปหลงัจากพระคริสต์ทรงไถ่บาป อย่างไรก็

ตาม แนวความคิดหลงัอาจจะถกูต้อง ดงัเช่นพจนานกุรม Dictionary of the Bible ของแฮสติงส์ได้เขียนไว้3 แนวความเห็นนีมี้

เหตผุลสนบัสนนุส่ีประการดงันี ้(1) มีการกลา่วถึงการบพัติศมานีใ้นทางเก่ียวข้องกบัการบพัติศมาของยอห์น (2) เหลา่สาวกยงัไม่

เข้าใจข้อความเร่ืองพระกิตติคณุอย่างแท้จริง (3) พระคริสต์เทศนาคําเทศนาของยอห์นเก่ียวกบัการกลบัใจใหม่ แผ่นดินท่ีใกล้เข้า

มา และการบพัติศมาแหง่พระวิญญาณท่ีจะเกิดขึน้ (4) ไม่น่าจะมีการบพัติศมาของคริสเตียนแม้จะเป็นรูปแบบแฝง ในเวลาก่อนท่ี

พระคริสต์วายพระชนม์ เพราะการบพัติศมาเป็นการมีสว่นกบัการฝังของพระองค์ ไม่ว่าจะตีความหมายของการบพัติศมาก่อนหน้า

การบพัติศมาของคริสเตียนนีเ้ป็นอย่างไร จะต้องตระหนกัว่า ทัง้การบพัติศมาของยอห์นและการบพัติศมาของเหลา่สาวก เป็นการ

เตรียมการก่อนการบพัติศมาของคริสเตียน และไมไ่ด้ให้การยกบาปอยา่งแท้จริง 

 

พระบัญชาของพระคริสต์ 
 ในเวลาก่อนหน้าท่ีพระเยซจูะเสดจ็ขึน้สูส่วรรค์ พระองค์ทรงบญัชาเหลา่สาวกของพระองค์ให้ออกไปทัว่โลก เพ่ือประกาศ

พระกิตติคณุ ให้คนทัง้หลายเป็นสาวก และให้บพัติศมาพวกเขา (มทัธิว 28:19) พระองค์ทรงคาดหวงัให้ผู้ เช่ือทกุคนรับบพัติศมา

และพระองค์ทรงสญัญาว่าผู้ ท่ีเช่ือและได้รับบพัติศมาจะได้รอด (มาระโก 16:16) ฟาริสี “ไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้า” โดย

ปฏิเสธการบพัติศมาของยอห์น (ลกูา 7:30) และเราจะมีความผิดเดียวกนัถ้าเราปฏิเสธการบพัติศมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 

การบัพตศิมาของคริสเตยีนยุคแรก 
 คริสตจกัรในหนงัสือกิจการปฏิบติัตามความคาดหวงัและพระบญัชาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในเร่ืองการบพัติศมา ในคํา

เทศนาแรกของคริสตจกัร เปโตรสัง่ให้ทกุคนรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู(กิจการ 2:38) “คนทัง้หลายท่ีรับคําของเปโตรก็รับ
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บัพติศมา” (กิจการ 2:41) เม่ือชาวสะมาเรียเช่ือคําเทศนาของฟีลิป พวกเขาก็ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเช่นกัน 

(กิจการ 8: 12, 16) ขนัทีชาวเอธิโอเปีย เซาโลชาวเมืองทาร์ซสั โครเนลิอสั ลิเดียจากเมืองธิยาทิรา นายคกุชาวเมืองฟีลิปปี ชาวโค

รินธ์ และเหล่าสาวกของยอห์นท่ีเมืองเอเฟซสัได้รับบพัติศมาเม่ือพวกเขาได้ยินและเช่ือการเทศนาพระกิตติคณุ (กิจการ 8:35-38; 

9:18; 10:47-48; 16:15; 16:33; 18:8; 19:5) แม้ว่าโครเนลิอสัและครัวเรือนของเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว แต่เปโตร ์ “สัง่

ให้เขารับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์” (กิจการ 10:47-48) อานาเนียสัง่เปาโลให้รับบพัติศมาในพระนามขององค์พระผู้

เป็นเจ้า (กิจการ 22:16) 

 

วิธีการบัพตศิมาคือการจุ่ม 
 การบพัติศมาต้องใช้นํา้จริงๆ (ยอห์น 3:23; กิจการ 8:36; 10:47-48) คําว่า การบพัติศมา (baptism) มาจากภาษากรี

กวา่ บาพโท (bapto) ซึง่หมายถงึ “การจุ่ม” 4 ดบัเบิลย ูอี ไวน์ ให้ความหมายของการบพัติศมาว่า “กระบวนการของการจุ่ม การจุ่ม

ลงในนํา้ และการโผลอ่อกมา”5 คําอ่ืนๆ มีเพ่ือแสดงถงึการประพรม แตพ่ระเจ้าทรงเลือกคําหนึง่เพ่ือแสดงถงึการจุ่ม 

 การจุ่มเป็นวิธีบพัติศมาวิธีเดียวตามท่ีพระคมัภีร์บนัทึกไว้ ยอห์นให้บพัติศมาในแม่นํา้จอร์แดน (มาระโก 15:9) และ “ท่ี

อายโนนใกล้หมู่บ้านสาลิม เพราะท่ีนัน่มีนํา้มาก” (ยอห์น 3:23) เขาต้องมีนํา้พแุละแมนํ่า้ใหญ่พอที่จะจุ่มได้ ไมใ่ช่เพียงนํา้สองสาม

เพ่ือประพรม ยอห์นจุ่มพระเยซู “ในทนัใดนัน้ก็เสด็จขึน้จากนํา้” (มทัธิว 3:16) “พอพระองค์เสด็จขึน้มาจากนํา้ ในทนัใดนัน้ก็ทรงเห็

ท้องฟ้าแหวกออก” (มาระโก 1:10) ฟีลิปจุ่มขนัทีชาวเอธิโอเปีย “คนทัง้สองลงไปในนํา้ทัง้ฟีลปิกบัขนัที ฟีลปิก็ให้ทา่นรับบพัติศมา

เม่ือทา่นทัง้สองขึน้จากนํา้แล้ว พระวิญญาณบริสทุธิขององค์พระผู้ เป็นเจ้์ าทรงรับฟีลปิไปเสีย” (กิจการ 8:38-39) 

 เปาโลอธิบายวา่การบพัติศมาเป็นการฝังไปกบัพระคริสต์ (โรม 6:4; โคโลสี 2:12) ข้อความเหลา่นีถื้อว่าการบพัติศมาเป็น

การจุ่มและจะมีเหตผุลถ้าผู้อ่านเข้าใจเร่ืองนี ้ไม่มีใครถกูฝังโดยการประพรมหรือเทดินจํานวนน้อยไว้บนร่างกาย แต่ด้วยการจมลง

ไปทัง้หมดเท่านัน้ The Pulpit Commentary กลา่วเก่ียวกบัโรม 6:4 ไว้ว่า “การอ้างอิง...เป็นการอ้างอิงถึงรูปแบบการบพัติศมา 

กลา่วคือ โดยการจุ่มซึง่เข้าใจกนัวา่เป็นการแสดงถงึการฝัง และจงึแสดงถงึการตาย”6  

 ตัง้แตส่มยัพระคมัภีร์เป็นต้นมา มีวิธีการบพัติศมาด้วยนํา้วิธีอื่นๆ เกิดขึน้ โดยเฉพาะการประพรมและการเท อยา่งไรก็ตาม

พระคมัภีร์เองไมเ่คยอธิบายถึงวิธีเหลา่นี ้พิธีการชําระในพระคมัภีร์เก่าบางพิธีเก่ียวข้องกบัการประพรมนํา้ แตแ่ม้วา่สิง่เหลา่นีจ้ะเล็

ถงึการบพัติศมาของคริสเตียน เราไมส่ามารถคาดหวงัวา่สิง่เหลา่นีส้อนวิธีท่ีถกูต้องในการบพัติศมา ข้อพระคมัภีร์หลายข้อกลา่วถึง

การประพรมโลหิตของพระเยซ ูแตข้่อพระคมัภีร์เหลา่นีอ้ธิบายถงึเคร่ืองบชูาของพระคริสต์ในลกัษณะการเปรียบเทียบเพ่ือเช่ือมโยง

กบัเคร่ืองบชูาโลหิตในพระคมัภีร์เก่า (ฮีบรู 9:13; 10:22; 11:28; 12:24) ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ม่ได้หมายถึงวิธีการบพัติศมา แต่

แสดงให้เห็นว่าพระคมัภีร์อาจใช้คําอ่ืนสําหรับการบพัติศมาท่ีหมายถึง “การประพรม” ไม่ใช่ “การจุ่ม” ก็ได้ [แต่จริงๆ แล้ว พระ

คมัภีร์ใช้คําวา่ การจุ่ม สําหรับการบพัติศมา] 

 ตามประวติัศาสตร์แล้ว การประพรมและการเทเกิดขึน้เพราะความต้องการความสะดวก การจุ่มกลายเป็นเร่ืองไม่สะดวก

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลงัจากมีการบพัติศมาท่ีไม่เป็นตามพระคมัภีร์สามกรณีด้วยกนั ได้แก่ (1) การบพัติศมาเด็กทารก (2) การบพั

ติศมาสามครัง้โดยกลุ่มผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์บางกลุ่ม และ (3) การเล่ือนการบัพติศมาออกไปจนถึงเวลาท่ีใกล้จะเสียชีวิต 

(เพ่ือท่ีจะใช้ทัง้ชีวิตในความบาป และยงัได้รับความรอดได้) 

 

วิธีการบัพตศิมาสาํคัญหรือไม่ 
 บคุคลคนหนึง่ควรจะปฏิบติัตามวิธีการตามพระคมัภีร์ด้วยเหตผุลหลายประการดงันี ้

(1) การบพัติศมาเป็นคําสัง่ตามพระคมัภีร์ ดงันัน้เราควรปฏิบติัตามวิธีการตามพระคมัภีร์ เม่ือพิจารณาถึงความสําคญั
ท่ีพระคมัภีร์เน้นในเร่ืองการบพัติศมาด้วยนํา้ เราควรรับบพัติศมาด้วยนํา้ตามท่ีพระคมัภีร์ประกาศไว้ 
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(2) พระเยซูทรงได้รับการจุ่มเพ่ือเป็นตวัอย่างให้เราปฏิบติัตาม ถ้าพระองค์ผู้ ไม่จําเป็นต้องรับบพัติศมา ทรงยอมจํานน

ต่อการจุ่ม เราควรจะยอมจํานนมากย่ิงกว่านัน้เพียงใด ถ้าการบพัติศมาคุ้มค่าท่ีจะทําแล้ว ก็คุ้มค่าท่ีจะทําตามวิธีท่ีพระเยซูและ

เหลา่สาวกของพระองค์กระทํา 

(3) วิธีการบพัติศมาอ่ืนๆ เกิดจากธรรมเนียมท่ีไม่ได้เป็นตามพระคมัภีร์ และธรรมเนียมเป็นสิ่งทดแทนคําสอนพระคมัภีร์

ท่ีไม่ถกูต้อง พระเยซูทรงประณามธรรมเนียมเป็นอย่างมากเม่ือธรรมเนียมทําให้เกิดการหนัไปจากพระวจนะของพระเจ้า พระองค์

ตรัสแก่ฟาริสีว่า “เจ้าทัง้หลายละธรรมบญัญัติของพระเจ้า และกลบัไปถือตามถ้อยคําของมนษุย์ท่ีเขาสอนต่อๆ กนัมานัน้” (มาระ

โก 7:8) และ “อย่างนัน้แหละ ท่านทัง้หลายทําให้ธรรมบญัญัติของพระเจ้าเป็นหมนัไป เพราะเห็นแก่คําสอนของพวกท่าน” (มทัธิว 

15:6) 

(4) ข้อดีเพียงอยา่งเดียวของการประพรมคือความสะดวก ซึง่เป็นข้อแก้ตวัท่ีแย่ในการไม่ปฏิบติัตามพระคมัภีร์ เรามีสิทธ์ิ

อะไรท่ีจะยืนกรานใช้วิธีการท่ีสะดวกกวา่ท่ีพระเยซแูละคริสตจกัรบนโลกใช้ แน่นอนว่าคงจะสะดวกกว่าถ้ายอห์นประพรมฝงูชน ถ้า

อคัรสาวกประพรมคน 3,000 คนในวนัเพ็นเทคอสต์ ถ้าฟีลิปประพรมขันทีในถ่ินทุรกันดาร และถ้าเปาโลประพรมนายคุกตอน

กลางดึก แต่พวกเขาเลือกท่ีจะจุ่ม ทําไมเราจะหนัไปจากการบพัติศมาด้วยการจุ่มเพราะความสะดวก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเม่ือ

การบพัติศมาด้วยการประพรมซึง่เป็นสิง่ท่ีนิยมกนันัน้ไมถ่กูต้องตามพระคมัภีร์ 

(5) การจุ่มแสดงถึงการเช่ือฟังพระเจ้าและเคารพพระวจนะของพระองค์ ทําไมถึงต้องสร้างวิธีตามอําเภอใจและ

พยายามท่ีจะให้ข้อแก้ตัว ทําไมต้องโต้แย้งว่าวิธีต่างๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึน้นัน้ใช้ได้หรือไม่ การเคารพพระเจ้าและพระวจนะของ

พระองค์อยา่งแท้จริงจะทําให้เราพอใจกบัวิธีการตามพระคมัภีร์ แทนท่ีจะละเลยหรือปฏิเสธวิธีการนัน้ เราจะเช่ือฟังวิธีการนัน้ 

(6) ด้วยการจุ่มเทา่นัน้ เราจงึรักษาความหมายของการบพัติศมาวา่เป็นการฝังไปกบัพระคริสต์ได้ 

 

การยกบาปเม่ือบัพตศิมา 
 ยอห์นเทศนาให้ “รับบพัติศมาเพ่ือพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปเสีย” (มาระโก 1:4; ลกูา 3:3) เลง็ไปถึงเวลาท่ีพระเจ้า

จะทรงยกความผิดบาปเม่ือบพัติศมาด้วยนํา้ของคริสเตียน ก่อนหน้าการบพัติศมาของคริสเตียนเป็นครัง้แรก เปโตร กล่าวว่า “จง

กลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทุกคน เพ่ือพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย” (กิจการ 

2:38) การยกความบาปแสดงถงึการปลอ่ย การล้างทิง้ การยกเลกิ หรือการยกออกไป เม่ือบพัติศมา พระเจ้าทรงปลอ่ย ล้าง ยกเลิก 

และยกความบาปของเราออกไป 

 บางคนไม่เห็นด้วยกบัความเข้าใจนี ้โดยถือว่าการบพัติศมาเป็นสิ่งท่ีกระทําเพราะคนๆ หนึ่งได้รับการยกความบาปแล้ว 

สําหรับพวกเขาแล้ว คําว่า “for”ในกิจการ 2:38 หมายถึง “เพราะ” หรือ “เพ่ือ” อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดัเจนว่า for หมายถึง “เพ่ือ

รับ” หรือ “เพ่ือได้รับ” 

(1) ความหมายวา่ เพือ่ นีเ้ป็นความหมายตามตวัอกัษรเม่ืออ่านทัง้ข้อความภาษากรีกและภาษาองักฤษ ฉบบั NIV แปล

กิจการ 2:38 ว่า “ฝ่ายเปโตร จึงกลา่วแก่เขาว่า ‘จงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทกุคนเพ่ือท่ีความ

บาปของทา่นจะได้รับการให้อภยั...” 

(2) บริบทนําไปสูก่ารแปลนี ้คนบาปท่ีรู้สกึผิดถามวา่ “เราจะทําอย่างไรดี” (กิจการ 2:37) เปโตรตอบคําถามพวกเขาโดย

อธิบายว่าพวกเขาต้องทําอย่างไรเพ่ือท่ีจะได้รับการยกบาป ไม่ใช่อธิบายการกระทําท่ีเป็นทางเลือก เขาไม่ได้หมายความว่า “จง

กลบัใจใหมแ่ละรับบพัติศมาเพราะทา่นทัง้หลายได้รับการยกบาปแล้ว” 

(3) มทัธิว 26:28 บนัทกึถ้อยคําภาษากรีกเช่นเดียวกบัเม่ือพระเยซูตรัสว่า “ด้วยว่าน่ีเป็นโลหิตของเรา อนัเป็นโลหิตแห่ง

พนัธสญัญา ซึง่ต้องหลัง่ออกเพ่ือยกบาปโทษคนเป็นอนัมาก” พระคริสต์ทรงหลัง่โลหิตเพ่ือท่ีเราจะได้รับการยกบาป ไม่ใช่เพราะเรา

ได้รับการยกบาปแล้ว วลีนีอ้าจชีใ้ห้เห็นถึงการยกบาปในอนาคต (ดงัท่ียอห์นและพระเยซูทรงใช้) แต่ไม่เคยชีไ้ปถึงการยกบาปท่ีได้

มาแล้ว 
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(4) ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ อีกหลายข้อบรรยายถงึบทบาทของการบพัติศมาในการยกบาป 

 

พธีิบัพตศิมาสร้างเราขึน้ใหม่หรือ 
 ในเวลานี ้เราต้องเน้นว่าพระคมัภีร์ไม่ได้สอนวว่า “พิธีบพัติศมาสร้างเราขึน้ใหม่” เพราะนํา้และพิธีการไมม่ีอํานาจที่ช่ว

ให้รอดในตวัของมนัเอง การบพัติศมาด้วยนํา้ไมใ่ช่การกระทําวิเศษ ไม่มีคณุค่าทางฝ่ายวิญญาณนอกจากจะมีความเช่ือและการ

กลบัใจอย่างแท้จริง การบพัติศมาเป็นสิ่งสําคญัเพราะพระเจ้าได้ทรงกําหนดให้เป็นเช่นนัน้ พระเจ้าทรงสามารถท่ีจะเลือกยกบาป

โดยไมต้่องมีการบพัติศมาก็ได้ แต่ในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ พระองค์ทรงเลือกท่ีจะทําเช่นนัน้ในเวลาบพัติศมา การกระทํา

ของเราเม่ือบพัติศมาไมไ่ด้ทําให้เกิดความรอด หรือทําให้ได้มาซึง่ความรอดจากพระเจ้า พระเจ้าเท่านัน้ทรงเป็นผู้ยกบาปด้วยการท่ี

พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพ่ือไถ่บาป เม่ือเรายอมจํานนต่อการบพัติศมาด้วยนํา้ตามแผนการของพระเจ้า พระเจ้าทรงให้เกียรต

ความเช่ือท่ีเช่ือฟังของเรา และยกความบาปของเรา 

 

การบัพตศิมาเป็นส่วนหน่ึงของการบังเกิดใหม่ 
 พระเยซตูรัสวา่เราต้องบงัเกิดใหม่จากนํา้และพระวิญญาณเพื่อจะเข้าในแผน่ดินของพระเจ้า (ยอห์น 3:5) เราได้รับความ

รอดโดย “พระองค์ทรงพระกรุณาชําระให้เรามีใจบงัเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึน้มาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (ทิตสั 3:5) (บท

ท่ี 4 อธิบายว่าข้อพระคัมภีร์ทัง้สองหมายถึงการบัพติศมาด้วยนํา้) ข้อพระคัมภีร์เหล่านีแ้สดงว่าการบัพติศมาด้วยนํา้อยูใ่

กระบวนการการบงัเกิดใหม่ แต่ไม่ได้สอนว่าพิธีบพัติศมาสร้างเราขึน้ใหม่ พระเยซูทรงกล่าวว่าการบงัเกิดใหม่เดียวประกอบด้วย

การบงัเกิดจากนํา้และพระวิญญาณ 

 

 

 

ความเช่ือและการบัพตศิมานํามาซึ่งความรอด 
 พระเยซูตรัสว่า “ผู้ ใดเช่ือและรับบพัติศมาแล้วผู้นัน้จะรอด แต่ผู้ ใดไม่เช่ือจะต้องปรับโทษ” (มาระโก 16:16) พระเยซูทรง

เช่ือมโยงความเช่ือและการบพัติศมาเข้าไว้ด้วยกนัในพระสญัญาเร่ืองความรอด โดยแสดงให้เห็นว่าทัง้สองเป็นสิ่งจําเป็น ถ้าเรา

กล่าวว่าการบพัติศมาไม่จําเป็น เราได้เปล่ียนแปลงถ้อยคําขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็น “ผู้ ใดเช่ือและ [ไม่] รับบพัติศมาแล้วผู้นัน้จะ

รอด” 

 พระเยซไูมไ่ด้ตรัสถงึการท่ีคนๆ หนึง่ “เช่ือ” แตไ่มรั่บบพัติศมา เพราะเป็นการขดัแย้งกนั พระองค์ทรงทราบว่าถ้าคนๆ หนึ่ง

ไมไ่ด้เช่ือ เขาจะไมรั่บบพัติศมา หรือถ้าเขาได้รับบพัติศมา การบพัติศมาปราศจากความเช่ือของเขาก็จะไม่มีค่าอนัใด พระองค์ทรง

ทราบว่าผู้ เช่ือท่ีแท้จริงจะรับบพัติศมา เม่ือตรัสว่า “ผู้ ใดไม่เช่ือจะต้องปรับโทษ” พระเยซูทรงหมายถึงผู้ ท่ีไม่ยอมบพัติศมาก็จะต้อง

ปรับโทษด้วย 

 

การล้างความบาป 
 กิจการ 22:16 กล่าวว่า “เด๋ียวนีท้่านจะรอช้าอยู่ทําไม จงลุกขึน้รับบัพติศมาด้วยออกพระนามของพระองค์ ลบล้าง

ความผิดบาปของท่านเสีย” พระเจ้าทรงล้างความบาปเม่ือบพัติศมาเม่ือเราออกพระนามของพระองค์ “แต่ท่านได้รับการชําระแล้ว

ได้รับการทําให้บริสทุธิแล้ว์  ได้รับการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา” 

(1โครินธ์ 6:11) ผู้อธิบายข้อพระคมัภีร์หลายคนเห็นว่าข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นข้ออ้างอิงอีกข้อหนึ่งถึงการล้างความบาปท่ีเกิดขึน้เม่ือ

คนๆ หนึง่ได้รับการบพัติศมาในพระนามขององค์พระเยซเูจ้า 
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ส่วนของความรอด 
 เปโตรกล่าวถึงสมยัของโนอาห์ว่า “ทางนํา้นัน้แปดคนรอดชีวิตจากนํา้ทว่ม” (1เปโตร 3:20) เขากลา่วต่อไปอีกว่า “บดันีมี้

พิธีบพัติศมาก็ช่วยท่านทัง้หลายให้รอดเช่นเดียวกนั มิใช่เป็นการชําระมลทินทางกาย แต่ให้มี [answer] จิตสํานึกว่าชอบจําเพาะ

พระพักตร์พระเจ้า โดยท่ีพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึน้มาจากความตาย” (1เปโตร 3:21) คําแปลอีกฉบับหนึ่งอาจช่วยอธิบาย

ความหมายของข้อนีไ้ด้ “มีทัง้หมดแปดคนได้รับความรอดทางนํา้ และนํา้นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการบพัติศมาที่ช่วยทา่นให้ร

ในตอนนีด้้วย ไม่ใช่เป็นการนําสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย แต่ขอให้มี [pledge] จิตสํานึกว่าชอบจําเพาะพระพกัตร์พระเจ้า โดยท่ี

พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึน้มาจากความตาย” (NIV) คําภาษากรีกท่ีแปลว่า answer (KJV) หรือ pledge (NIV) ยงัหมายถึง 

“สอบถาม” (inquiry) (Strong’s Exhaustive Concordance) หรือ “อ้อนวอน” (appeal) (W.E. Vine, An Expository Dictionary) 

พระคมัภีร์ฉบบัอ่ืนๆ แสดงถึงความหมายอ่ืนๆ ของคําว่า answer ว่า “การร้องต่อพระเจ้าเพ่ือจิตสํานึกท่ีสะอาด” (RSV) และ “การ

อธิษฐานเพ่ือจิตสํานกึท่ีสะอาดตอ่พระพกัตร์พระเจ้า” (Moffat) และ “คําขอตอ่พระเจ้าเพ่ือจิตสํานกึท่ีดี” (Rotherham) 

 นํา้ทว่มเดียวกนัที่ฆา่คนทัง้หลายในสมยัของโนอาห์เป็นเคร่ืองมือแหง่ความรอดสําหรับแปดคนในนาวา เพราะนาวาลอ

อยูบ่นนํา้ พวกเขาได้รับความรอดทางนํา้ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของการบพัติศมาในปัจจบุนั การบพัติศมากลายเป็นวิถีทางแหง่ความร

สําหรับเรา ไม่ใช่เพราะล้างสิ่งสกปรกจากร่างกายของเรา แต่เพราะให้เรามีจิตสํานึกท่ีดีต่อพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงล้างความ

บาปเม่ือบพัติศมา จงึเป็นคําขอร้องหรือการขอร้องตอ่พระเจ้าเพ่ือทรงให้จิตสํานกึท่ีเป็นอิสระจากการปรับโทษ 

 อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรคิดว่านํา้ในการบพัติศมามีลกัษณะท่ีช่วยให้รอดในตวัของมนัเอง นํา้เพียงอยา่งเดียวไมไ่ด้ช่วยใ

บคุคลหนึง่รอด เหมือนเช่นนํา้ทว่มเพียงอยา่งเดียวไมไ่ด้ช่วยคนแปดคน ความรอดอยูใ่นนาวา และผู้ ที่เช่ือฟังแผนการของพระเจ้าซึ่

เข้าในนาวาเท่านัน้ได้รับความรอด ในทํานองเดียวกัน การเช่ือฟังพระเจ้าในการบัพติศมาด้วยนํา้ทําให้บคุคลอยูใ่นสถานที

ปลอดภยั นัน่คือวา่ การบพัติศมาคือนํา้ท่ีทําให้เราได้รับความรอด แตพ่ระเยซเูองทรงเป็นนาวาแหง่ความรอด 

 The Pulpit Commentary สนบัสนนุคําอธิบายนีเ้ก่ียวกบั 1เปโตร 3:21 “คําแปลตามตวัอกัษรจะเป็น ‘สิ่งท่ีเกิดตามแบบ

ช่วยท่านทัง้หลายให้รอดด้วย นัน่คือ การบพัติศมา‘ นํา้ที่ช่วยทา่นเป็นสิง่ที่เกิดขึน้ตามแบบของนํา้ทว่มนัน้” 7 และสรุปว่า “การบพั

ติศมาช่วยเราให้รอด แต่ไม่ใช่เพียงพิธีกรรมภายนอกเท่านัน้...หมายสําคญัภายนอกและมองเห็นได้ไม่ช่วยให้รอดถ้าแยกออกจาก

พระคณุภายในและทางฝ่ายวิญญาณ การบพัติศมาเป็นสิ่งจําเป็น เพราะเป็นหมายสําคญัภายนอกตามท่ีพระคริสต์กําหนด แต่จะ

ไมช่่วยให้รอดได้ถ้าไมมี่ พระคณุ ” 8  

 

การฝังไว้กับพระคริสต์ 
 เปาโลสอนวา่การบพัติศมาเป็นการฝังไว้กบัพระคริสต์ (โรม 6:3-4; โคโลสี 2:12) มนษุย์เก่าถกูฝังเม่ือบพัติศมา มนษุย์เก่า

คือวิถีท่ีไม่ได้บงัเกิดใหม่ บนัทกึเก่ียวกบัความบาปในอดีต และการครอบงําของความบาป หลงัจากบพัติศมา เราไม่ต้องเผชิญกบั

บนัทกึความบาปในอดีตของเราอีก เอฟ เอฟ บรูซ กลา่วถึงโรม 6:3 ไว้ใน The Tyndale New Testament Commentaries ว่า 

“จากข้ออ้างอิงนีแ้ละข้ออ้างอิงอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบพัติศมาในงานเขียนของเปาโล แสดงให้เห็นชดัเจนว่า เขาไม่ได้ถือว่าการบพัติศ

มาเป็น ‘ทางเลือกพิเศษ’ ในชีวิตคริสเตียน และเขาจะไมใ่ห้มี ‘ผู้ เช่ือท่ีไมเ่ช่ือวา่ต้องรับบพัติศมา’ ” 9  

 

การบัพตศิมาเข้าในพระคริสต์ 
 เปาโลยงัสอนว่าเราได้รับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์ “เพราะเหตวุ่าคนท่ีรับบพัติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็จะสวม

ชีวิตพระคริสต์” (กาลาเทีย 3:27) เราเข้าใจว่าหมายถึงการบพัติศมาเดียวแห่งนํา้และพระวิญญาณซึง่นําเราเข้าเป็นกายเดียวกั
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พระคริสต์ การบัพติศมาด้วยนํา้เป็นสิง่จําเป็นที่จะให้เรามีสว่นกบัพระคริสต์ และให้เราอยูใ่นครอบครัวทางฝ่ายวิญญาณขอ

พระองค์ 

 

การเข้าสุหนัตทางฝ่ายวญิญาณ 
 เปาโลเปรียบเทียบการบพัติศมากบัการเข้าสหุนตัในพระคมัภีร์เก่า “ในพระองค์ [พระคริสต์] นัน้ ท่านได้รับพิธีเข้าสหุนตั

ท่ีมือมนษุย์มิได้กระทํา โดยท่ีท่านได้สละกายเนือ้หนงัเสียในการเข้าสหุนตัแห่งพระคริสต์ และได้ถกูฝังไว้กบัพระองค์ในพิธีรับบพั

ติศมาแล้ว และในพิธีนัน้ ท่านได้ฟืน้ขึน้มาจากตายกบัพระองค์ด้วย โดยเช่ือในการกระทําของพระเจ้าผู้ ได้ทรงชบุพระองค์ให้เป็น

ขึน้มา และทา่นท่ีตายแล้วด้วยการละเมิดทัง้หลายของทา่น และด้วยเหตท่ีุเนือ้หนงัของท่านมิได้เข้าสหุนตั พระองค์ได้ทรงให้ท่านมี

ชีวิตร่วมกบัพระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทัง้หลายของทา่น” (โคโลสี 2:11-13) 

 ข้อพระคมัภีร์นีห้มายถึงการบพัติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ ซึง่คือการฝังมนษุย์เก่าและการเป็นขึน้ของมนษุย์ใหมใ่

พระคริสต์ การบัพติศมาด้วยนํา้เป็นการเข้าสหุนตัทางวิญญาณซึง่แยกจากความบาป นําการควบคมุของธรรมชาติความบา

ออกไป และก่อให้เกิดการให้อภัยบาป การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณทําให้กระบวนการเข้าสุหนัตสมบูรณ์โดยให้ชีวิตฝ่าย

วิญญาณใหม ่

 การเข้าสหุนตัในพระคมัภีร์เก่าเป็นวิธีท่ีชายชาวยิวกลายเป็นสว่นหนึ่งของศาสนายิวและเป็นทายาทของพระสญัญาของ

พระเจ้าต่ออบัราฮมั พระเจ้าตรัสกบัอบัราฮมัว่า “น่ีเป็นพนัธสญัญาของเราซึง่เจ้าจะต้องรักษาระหว่างเรากบัเจ้า และเชือ้สายของ

เจ้าท่ีจะสืบมา คือผู้ชายทกุคนจะต้องเข้าสหุนตั...ชายใดๆ ท่ีมิได้เข้าสหุนตั...จะต้องถกูตดัออกจากชนชาติของเขา เขาได้ละเมิด

พนัธสญัญาของเรา” (ปฐมกาล 17:10, 14) การเข้าสหุนตัเพียงอย่างเดียวไม่มีค่าถ้าไม่มีความเช่ือในพระเจ้าและเช่ือฟังพระวจนะ

ของพระองค์ (โรม 2:25; 4:12) แต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ชาวยิวเข้าสหุนตั (อพยพ 4:24-26; โยชวูา 5:2-9) ผู้ ท่ีไม่ได้เข้าสหุนตัไม่

สามารถมีสว่นในมือ้ปัสกา (อพยพ 12:43-44) ในทํานองเดียวกนั ในการบพัติศมาของคริสเตียน พระเจ้าทรงตดัความบาปเก่าของ

บุคคลหนึ่งทิง้ไปและนําเขาเข้าเป็นประชากรของพระองค์ หากไม่มีการเข้าสุหนัต ชายชาวอิสราเอลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

ประชากรของพระเจ้า เขาจะต้องโทษถงึตายและไมส่ามารถมีสว่นในแผนการแหง่ความรอดของพระเจ้าได้ 

 

แบบของการบัพตศิมา 
 ในบทท่ี 3 และบทนี ้เราได้กลา่วถึงข้ออ้างอิงท่ีเป็นแบบของการบพัติศมาด้วยนํา้ (1) การข้ามทะเลแดง (2) การล้างและ

ประพรมของอิสราเอลเม่ือประทานธรรมบญัญัติ (3) ขนัในลานพลบัพลา (4) การชําระของปโุรหิตเม่ืออทุิศตน (5) การชําระเคร่ือง

สตัวบชูา (6) การล้างและประพรมคนโรคเรือ้นท่ีได้รับการรักษา (7) การชําระผู้ ท่ีไม่สะอาดตามพิธีการ (8) การชําระของท่ีริบมา

จากสงครามและเสือ้ผ้าของนกัรบ (9) นํา้ทว่มสมยัโนอาห์ และ (10) การเข้าสหุนตั ตวัอย่างเพ่ิมเติมบางอย่างได้แก่ (11) ชาวเลวี

ซึ่งเป็นผู้ รับใช้ต่อพระเจ้า ได้รับการอทุิศด้วยการประพรมนํา้ในการชําระล้าง (กนัดาวิถี 8:7) (12) ในวนัไถ่บาป มหาปโุรหิตต้อง

ชําระตวัสองครัง้ (เลวีนิติ 16:4, 24) (13) นาอามานคนเป็นโรคเรือ้น ได้รับการรักษาหลงัจากจุ่มตวัลงในแม่นํา้จอร์แดนเจ็ดครัง้โด

เช่ือฟังคําสัง่ของเอลีชา (2พงศ์กษัตริย์ 5:10-14) 

 นาอามานคิดว่าเป็นสิ่งไร้เกียรติท่ีจะจุ่มตวัลงในแม่นํา้จอร์แดนที่เตม็ไปด้วยโคลน แตเ่ขาไมไ่ด้รับการรักษาจนกระทัง่เช่ื

ฟัง คนรับใช้ของเขาถามเขาวา่ “ถ้าทา่นผู้ เผยพระวจนะจะสัง่ให้ท่านกระทําสิ่งใหญ่โตประการหนึ่งท่านจะไม่กระทําหรือ ถ้าเช่นนัน้

เม่ือท่านผู้ เผยพระวจนะกล่าวแก่ท่านว่า ‘จงไปล้างและสะอาดเถิด’ ควรท่านจะทําย่ิงขึน้เท่าใด” หลกัการในท่ีนีใ้ช้ได้กบัคําสัง่ทกุ

ประการของพระเจ้า รวมทัง้การบพัติศมาด้วย เราไม่ควรสงสยัแผนการของพระองค์หรือเกลียดชงัแผนการนัน้ แต่ยอมจํานนต่อ

การบพัติศมาด้วยนํา้อยา่งเช่ือฟัง และรับการชําระฝ่ายวญิญาณท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ 

 เม่ือศกึษาแบบบางอยา่งโดยละเอียด จะเห็นบทบาทของการบพัติศมาในการชําระล้างความบาป ก่อนท่ีปโุรหิตจะเข้าไป

ในพลบัพลาได้ เขาต้องชําระตวัท่ีขนัก่อน มิฉะนัน้พระเจ้าจะทรงประหารเขา พระเจ้าทรงบญัชาว่า “เม่ือเขาจะเข้าไปในเต็นท์นดั
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พบเขาจะต้องชําระด้วยนํา้เพื่อจะไมต่าย” (อพยพ 30:20) ผู้ ท่ีเป็นมลทินตามระบบพิธีการต้องชําระด้วยนํา้ก่อนที่จะเป็นผู้ ที่สะอา

ได้ (เลวีนิติ 15; 17:15-16; กนัดารวิถี 19; เทียบกบัเอเสเคียล 36:25) นํา้นีเ้ป็น “นํา้ชําระมลทิน...การชําระบาป” (กนัดารวิถี 19:9) 

หรือ “นํา้ชําระล้าง...เพ่ือให้สะอาดจากบาป” (NIV) ถ้าผู้มลทินไม่ยอมชําระตวัในลกัษณะนี ้เขาจะมีความชัว่ของตนต่อไป (เลวีนิติ 

17:16) “ผู้ ใดแตะต้องคนตาย คือร่างกายของคนท่ีตายแล้ว และมิได้ชําระตน ผู้นัน้ก็กระทําให้พลบัพลาของพระเจ้ามีมลทิน ต้อง

อเปหิคนนัน้ออกจากอิสราเอล เพราะมิได้เอานํา้ชําระมลทินสาดเขา เขาจะเป็นมลทิน มลทินยงัค้างอยูที่่เขา” (กนัดารวิถี 19:13) 

“แต่คนท่ีเป็นมลทินและไม่ชําระตวั ให้อเปหิคนนัน้ออกเสียจากท่ามกลางท่ีประชุมเพราะเขาได้กระทําให้สถานนมสัการของพระ

เจ้าเป็นมลทิน คือวา่มิได้เอานํา้ชําระมลทินสาดเขา เขาจงึเป็นมลทิน” (กนัดารวิถี 19:20) 

 เม่ือศึกษาแบบบางอย่างโดยละเอียด จะเห็นว่ามีการใช้โลหิตทางนํา้ แสดงให้เหน็วา่ในการบพัติศมาด้วยนํา้ มีการใช้พ

โลหิตของพระคริสต์เพ่ือการยกบาป หลงัจากทรงประทานธรรมบญัญัติท่ีภเูขาซีนาย โมเสสผสมเลือดและนํา้ และประพรมลงบนค

ทัง้หลาย (ฮีบรู 9:19) เม่ือชําระคนท่ีเคยเป็นโรคเรือ้น ปโุรหิตผสมเลือดนกกบันํา้ และประพรมลงบนคนๆ นัน้ (เลวีนิติ 14:1-7) ใน

การเตรียมนํา้เพื่อชําระบคุคลที่เป็นมลทิน ปโุรหิตฆา่ววัและเผาเป็นเคร่ืองบชูา โดยที่ยงัมีเลือดอยูใ่นนัน้เป็นสว่นใหญ่ (กนัดารวิถี 

19:1-5) เถ้าถ่านจะเท่ากบัเลือดเพ่ือเป็นสิ่งท่ีใช้ชําระล้าง (ฮีบรู 9:13) และผสมเข้ากบันํา้เพื่อทําเป็นนํา้เพื่อช ําระล้าง (กนัดารวิถี 

19:9) ในทกุกรณี นํา้เป็นทางในการใช้โลหิตท่ีไถ่บาป 

 

ไม่ใช่แค่การประกาศต่อหน้าผ้อ่ืนู  
 ผู้ ท่ีไม่เช่ือว่าพระเจ้าทรงยกความบาปเม่ือเรารับบพัติศมาถือว่า การรับบพัติศมาเป็นเพียงการประกาศความเช่ือต่อหน้า

ผู้ อ่ืน การประกาศว่าความบาปได้รับการยกออกไปแล้ว หรือการประกาศการเข้าร่วมคริสตจกัรคณะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บนัทกึใน

พระคมัภีร์หลายท่ีแสดงให้เห็นว่า การบพัติศมาไม่ใช่แค่การประกาศต่อหน้าผู้ อ่ืน หรือเป็นหมายสําคญัของเหตุการณ์ทางฝ่าย

วิญญาณท่ีเกิดขึน้ไปแล้ว 

 ขนัทีชาวเอธิโอเปียได้รับบพัติศมากลางทะเลทรายโดยไมมี่ผู้ใดเหน็การบพัติศมาของเขา (กิจการ 8:26-39) นายคกุชาวฟี

ลปิปีได้รับบพัติศมาราวเท่ียงคืนโดยเปาโลและสลิาสผู้ซึง่ถกูเฆ่ียนตีอยา่งโหดร้าย (กิจการ 16:25-33) ถ้าการบพัติศมาเป็นเพียงพิธี

การตอ่หน้าผู้ อ่ืนโดยไมมี่ความจําเป็นใดๆ พวกเขาคงจะรอจนกวา่เปาโลและสิลาสหายจากบาดแผลก่อน หรืออย่างน้อยจนกระทัง่

ถงึเวลากลางวนั เหลา่สาวกของยอห์นได้รับบพัติศมาแล้วครัง้หนึ่งและได้ประกาศต่อหน้าผู้ อ่ืนแล้ว แต่การบพัติศมาของคริสเตียน

มีความสําคญัมากจนเปาโลให้บพัติศมาพวกเขาในพระนามของพระเยซู (กิจการ 19:1-5) โครเนลิอสัและครัวเรือนของเขาได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธิแล้ว และได้พดูภาษาต่างๆ ์ เป็นพยานหลกัฐานแก่คนทัง้หลาย แต่เปโตรยงัคงสัง่ให้พวกเขารับบพัติศมาด้วย

นํา้ (กิจการ 10:47-48) 

 

“พระคริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพตศิมา” 
 บางคนพยายามทําให้ความสําคญัของการบพัติศมาหมดไป โดยอ้างถ้อยคําของเปโตรว่า “พระคริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้า

ไปเพ่ือให้เขารับบพัติศมา” (1โครินธ์ 1:17) ก่อนหน้าข้อนี ้เปาโลตําหนิชาวโครินธ์เพราะพวกเขาถือคณะกนั บางคนอ้างว่าเป็นศิษย์

เปาโล บางคนเป็นศิษย์อปอลโล บางคนเป็นศิษย์เคฟาส และบางคนเป็นศิษย์พระคริสต์ (1โครินธ์ 1:11-13) เปาโลแสดงความโลง่

ใจวา่เขาไมไ่ด้ให้บพัติศมาคนมากมายนกั ไมมี่ใครสามารถกลา่วได้วา่เขาพยายามสร้างคณะของตนเองหรือให้บพัติศมาในช่ือของ

ตนเอง (1โครินธ์ 1:14-16) สําหรับเปาโลแล้ว เขาไม่ได้ใส่ใจว่าตนเองต้องให้บพัติศมาผู้ อ่ืนหรือไม่ เพราะเขามีการทรงเรียกพิเศษ

ให้เทศนา ไมสํ่าคญัวา่ใครทําพิธี ตราบเทา่ท่ีมีการเทศนาพระกิตติคณุ 

 เช่นนี ้เปาโลเน้นกบัชาวโครินธ์ว่า ความรอดมาจากพระคริสต์เท่านัน้ ไม่ใช่จากผู้ นําท่ีย่ิงใหญ่ แทนท่ีจะพึ่งพาผู้ ท่ีเทศนา

และให้บพัติศมาพวกเขา พวกเขาต้องพึ่งพระเยซูและพระกิตติคณุของพระองค์ ตามท่ีบรูซได้กล่าวไว้ใน The Tyndale New 

Testament Commentaries ว่า “การอ้างอิง [ของเปาโล] เก่ียวกบับพัติศมาใน 1โครินธ์ 1:14-17 ไม่ได้หมายความว่า เขาเห็นว่า
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พิธีนัน้เป็นสิง่ไมสํ่าคญั แตเ่หน็วา่ไมสํ่าคญัวา่ใครเป็นผู้ให้บพัติศมา เขาถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีสมาชิกทกุคนของคริสตจกัรโครินธ์

ได้รับบพัติศมา” 10 การท่ีเปาโลตําหนิชาวโครินธ์ไม่ได้ทําให้การบพัติศมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคณุหมดความสําคญัไป 

เพราะเขาสอนถงึความสําคญันีใ้นข้อความอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

หน้าที่ของมนุษย์ในการบัพตศิมา 
 บางคนโต้เถียงว่าการบพัติศมาไม่อาจเป็นสิ่งจําเป็นได้ เพราะอาจหมายถึงความรอดเป็นการกระทําของมนษุย์ เราต้อง

เข้าใจว่าการบพัติศมาเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือ เป็นโอกาสท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือกเพ่ือยกความบาปของผู้ ท่ีกลบัใจใหม่ เรา

ยืนยนัเช่นเดียวกบัมาร์ติน ลเูธอร์ ถงึการเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือและความสําคญัของการบพัติศมาด้วยนํา้ 

 บ่อยครัง้ พระเจ้าทรงประสงค์การตอบสนองความเช่ือท่ีเห็นได้ในส่วนของมนษุย์ก่อนท่ีพระองค์จะทรงกระทําการทาง

ฝ่ายวิญญาณ การท่ีพระคมัภีร์เก่าเรียกให้มีการเข้าสหุนตั เคร่ืองบชูาโลหิต และพิธีการชําระล้างไม่ได้เป็นการขดัแย้งกบัการเป็น

คนชอบธรรมโดยความเช่ือ ก่อนหน้าท่ีพระเยซูทรงเปล่ียนนํา้ให้เป็นเหล้าองุ่น พระองค์ทรงประสงค์ให้คนรับใช้เติมนํา้ให้เตม็โอ่ง 

(ยอห์น 2:7) ก่อนท่ีพระเยซูทรงชบุลาซารัสขึน้จากความตาย พระองค์ทรงประสงค์ผู้ ท่ีอยู่บริเวณนัน้เอาหินออกไป (ยอห์น 11: 39) 

พระองค์ทรงสามารถทําการอศัจรรย์ได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ แต่พระองค์ทรงประสงค์ให้มีการแสดงถึงความเช่ือและความเช่ือ

ฟัง 

 เพียงเพราะว่าคนๆ หนึ่งให้บพัติศมาอีกคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่ามนษุย์ทําให้มนษุย์รอด มนษุย์ไม่ได้ยกบาป พระเจ้า

เพียงแต่ทรงใช้เขาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดพระกิตติคณุ ด้วยหลกัการเดียวกนั พระเจ้าทรงใช้การเทศนาของมนษุย์เพ่ือทําให้

เกิดความรอด (1โครินธ์ 1: 18, 21) และไม่มีใครจะได้ยินคําเทศนาเร่ืองความรอดถ้าไม่มีผู้ เทศนา (โรม 10:13-17) เม่ือพระเจ้าทรง

หยดุเปาโลบนถนนไปดามสักสั พระองค์ไมไ่ด้ทรงเผยแผนการแหง่ความรอดแก่เขา แตพ่ระองค์ทรงชีเ้ขาไปยงัผู้ เทศนาช่ืออานาเนีย 

(กิจการ 9) ทตูสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้เทศนาแก่โครเนลิอสั แต่ชีเ้ขาไปยงัเปโตรเพ่ือฟังข้อความเร่ืองความรอด (กิจการ 10) พระ

เจ้าทรงใช้มนษุย์เพ่ือนําข่าวแหง่ความรอดไปยงัผู้ อ่ืน และการบพัติศมาด้วยนํา้เป็นเพียงตวัอยา่งอีกประการหนึง่ของข้อเทจ็จริงนี ้

 ถ้าเราสามารถละเลยคําสัง่ในการรับบพัติศมาเพราะการบพัติศมาเป็น “การกระทํา” เช่นนัน้ เราก็สามารถละเลยคําสัง่ให้

กลบัใจใหมไ่ด้ด้วย ซึง่จะนําไปสูแ่นวคิดท่ีไร้สาระวา่คนๆ หนึง่สามารถได้รับความรอดได้โดยไมต้่องกลบัใจใหม ่

 

การให้อภยัและการยกบาป 
 บางคนสอนวา่การให้อภยับาปและการยกบาปเป็นเหตกุารณ์สองเหตกุารณ์ท่ีแยกออกจากกนั โดยเหตกุารณ์แรกเกิดขึน้

เม่ือกลบัใจใหม ่และเหตกุารณ์หลงัเกิดขึน้เม่ือบพัติศมาด้วยนํา้ ตามคําสอนนี ้เม่ือกลบัใจใหม่ พระเจ้าทรงยอมรับการขออภยัของ

มนษุย์และรับเขาคืนสู่ความสมัพนัธ์สว่นตวั[กบัพระองค์] และเม่ือบพัติศมา พระเจ้าทรงนําบนัทกึและโทษของความบาปในอดีต

ออกไป การแยกนีมี้รากฐานมาจากความหมายและการใช้ถ้อยคําภาษาอังกฤษในฉบับ KJV เช่น พจนานุกรม Webster’s 

Dictionary ระบุว่า ให้อภยั (forgive) หมายถึง “การหยุดรู้สึกขุ่นเคืองใจ (ผู้ ท่ีกระทําผิด) การให้อภัย” และระบุว่า ยก (remit) 

หมายถึง “การปล่อยจากความรู้สกึผิดหรือโทษของ...เพ่ือระงบัจากการบีบบงัคบั...การยกเลิกหรือเลิกจากการลงโทษ” 11 การให้

อภยัแสดงถงึความคิดในการท่ีคนหนึง่ได้กลบัคืนดีกบัอีกบคุคลหนึง่ในขณะท่ีการยกบาปแสดงถงึการจดัการให้เรียบร้อย 

 อยา่งไรก็ตาม แม้แตใ่นภาษาองักฤษคําว่า forgive และ remit สามารถใช้แทนกนัได้ Webster’s Dictionary ระบวุ่า การ

ละเว้นโทษ (pardon) หมายถึง “การเป็นอิสระจากการลงโทษ...การยกโทษหรือการให้อภยั” 12 ท่ีสําคญัย่ิงกว่านัน้ ไม่มีความ

แตกต่างระหว่าง การให้อภยั และ การยกบาป ในภาษากรีก มีคําภาษากรีกเพียงคําเดียวคือ อาเฟะซิส (aphesis) ซึ่ง KJV 

บางครัง้แปลว่า “การให้อภยั” (กิจการ 5:31) และบางครัง้แปลว่า “การยกบาป” (กิจการ 2:38)๗ คําแปลท่ีทนัสมยัท่ีสดุ เช่น RSV 

                                                           
๗ ในภาษาไทย คําแปลของคําว่า อาเฟะซิส ในกิจการ 5:31 และกิจการ 2:38 ไมมี่ความแตกต่างกนั คือแปลไว้วา่ ยก [ความบาป]  
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และ NIV ใช้เพียงคําว่าการให้อภยั และไม่ใช้ การยกบาป Strong’s Exhaustive Concordance ระบุว่า อาเฟะซิส หมายถึง 

“เสรีภาพ (fig.) การให้อภยั” Vine’s Expository Dictionary กลา่วว่า “แสดงถึงการยกเลิก การปลอ่ย” และระบรูุปกริยา อาฟิเอมิ 

(aphiemi) ว่าเป็น “การสง่ออกไป การสง่ไป เป็นสําคญั...แสดงถึงการยกบาปหรือการให้อภยั นอกเหนือไปจากความหมายอ่ืนๆ” 

13  

 พระคมัภีร์เก่าแสดงความเก่ียวข้องกนัระหว่างการให้อภยัและเคร่ืองบูชาไถ่บาป ชาวอิสราเอลไม่เพียงแต่ต้องสารภาพ

ความบาปของตนต่อพระเจ้า และขอให้พระองค์ให้อภยัความบาปผิด แต่เขายงัต้องถวายเคร่ืองบูชาโลหิตเพ่ือได้รับการให้อภัย 

ข้อความต่อไปนีร้ะบุไว้ชดัเจนถึงสภาพท่ีการให้อภยัขึน้อยู่กบัเคร่ืองถวายบูชาโลหิต เลวีนิติ 4:13-35; 5:7-18; 6:1-7; 19:22 

กนัดารวิถี 15:22-28 และเฉลยธรรมบญัญติั 21:1-8 เม่ือถวายพระวิหาร ซาโลมอนอธิษฐานวา่พระเจ้าจะทรงสดบัฟังคําอธิษฐานท่ี

ถวายท่ีนัน่และทรงให้อภยั (1พงษ์กษัตริย์ 8:30-50; 2พงศาวดาร 6:21-39) พระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าให้ใช้คําอธิษฐานแทนเคร่ือง

บชูา แตก่ารอธิษฐานมีความเก่ียวข้องกบัการบชูาท่ีพระวิหาร 

 ในข้อพระคมัภีร์เก่าข้อความอ่ืนๆ พระเจ้าทรงสญัญาว่าจะให้อภยัถ้าประชากรของพระองค์จะกลบัใจใหม่ (2พงศาวดาร 

7:14; เยเรมีย์ 36:3) และประชากรของพระองค์มกัจะขอการให้อภยั (สดดีุ 25:18; ดาเนียล 9:19; อาโมส 7:2) แต่ไม่มีข้อพระ

คมัภีร์ใดปฏิเสธความจําเป็นในการถวายเคร่ืองบูชาโลหิตท่ีถวายด้วยความจริงใจและไม่ใช่ด้วยการหน้าซ่ือใจคด เราจึงสามารถ

สนันิษฐานได้วา่เม่ือใดก็ตามท่ีคนทัง้หลายกลบัใจใหม ่พวกเขาจะถวายเคร่ืองบชูาถ้าเป็นได้ ฮีบรู 9:22 กลา่วว่า “ถ้าไม่มีโลหิตไหล

ออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” แม้ว่าเคร่ืองสัตวบูชาไม่สามารถให้การอภัยบาปในตัวของมันเอง แต่ก็เล็งถึงพระคริสต์ 

ธรรมิกชนแหง่พนัธสญัญาเก่าแสดงความเช่ือโดยการเช่ือฟังแผนการของพระเจ้าเก่ียวกบัเคร่ืองบชูาโลหิต 

 ข้อความในพระคมัภีร์ใหม่หลายแห่งกล่าวโดยทัว่ไปถึงการให้อภยัท่ีคนๆ หนึ่งสามารถได้รับจากพระเจ้า (มทัธิว 12:31-

32; มาระโก 4:12; ลกูา 23:34; โรม 4:7) ในขณะท่ีท่ีอ่ืนๆ กลา่วถึงการให้อภยัท่ีมนษุย์ให้แก่มนษุย์ (มทัธิว 18:21; 2โครินธ์ 2:10; 

12:13) หลายคนกล่าวถึงการให้อภยัท่ีผู้ เช่ือสามารถได้รับสําหรับความบาปท่ีกระทําหลงัจากมาเช่ือพระเจ้า (มทัธิว 6:12-15; 

กิจการ 8:22; ยากอบ 5:15; 1ยอห์น 1:9; 2:1) ในกรณีท่ีได้รับบพัติศมาไปก่อนหน้านัน้ 

 ในพระคมัภีร์ใหม ่บคุคลสองคนได้รับการให้อภยัเป็นพิเศษนอกจากการบพัติศมาด้วยนํา้ นัน่คือ ชายง่อยและหญิงท่ีล้าง

เท้าของพระคริสต์ (มทัธิว 9:2-6; ลกูา 7:47-49) ทัง้สองกรณีเกิดขึน้ระหวา่งการเปล่ียนจากพนัธสญัญาเก่ามาเป็นพนัธสญัญาใหม ่

ก่อนท่ีจะก่อตัง้คริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหม ่และก่อนการบพัติศมาของคริสเตียน พระเยซูทรงคาดหวงัให้ผู้ ท่ีพระองค์ทรงให้อภยั

ปฏิบติัตามธรรมบญัญัติและรอคอยการสําแดงเพิ่มเติม แต่ไม่มีกรณีใดๆ ท่ีพระเจ้าทรงประทานการให้อภยัโดยท่ีไม่มีการเช่ือฟัง

แผนการของพระองค์สําหรับเวลานัน้ แม้แต่โจรท่ีกลบัใจใหม่บนไม้กางเขนก็ได้รับความรอดภายใต้พนัธสญัญาเก่า โดยพระคริสต์

ทรงเป็นทัง้มหาปโุรหิตของเขาและเคร่ืองบชูาของเขา 

 ตารางตอ่ไปนีส้รุปการใช้ภาษากรีก อาเฟะซิส  ในพระคมัภีร์ใหม ่

 

อาเฟะซสิ (การให้อภยั/การยกบาป)  
ในพระคัมภร์ีใหม่ 

 
ข้อพระคัมภีร์ ถ้อยคาํใน

ฉบับ KJV 
ถ้อยคาํใน
ฉบับ NIV 

บริบท 

มทัธิว 26:28 การยกบาป การให้อภยั  ทางพระโลหิตของ

พระเยซ ู

มาระโก 1:4 การยกบาป การให้อภยั ก า ร บั พ ติ ศ ม า

แสดงการกลับใจ
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ใหม่เ พ่ือ  อาเฟะ

ซิส 

มาระโก 3:29 การให้อภยั การให้อภยั สําหรับการดหูม่ิน

พระเจ้า 

ลกูา 1:77 การยกบาป การให้อภยั ทางพระเยซ ู

ลกูา 3:3 การยกบาป การให้อภยั ก า ร บั พ ติ ศ ม า

แสดงการกลับใจ

ใหม่เ พ่ือ  อาเฟะ

ซิส 

ลกูา 4:18ก การช่วยกู้  เสรีภาพ ทางพระเยซ ู

ลกูา 4:18ข เสรีภาพ การปลดปลอ่ย ทางพระเยซ ู

ลกูา 24:47 การยกบาป การให้อภยั เหล่าสาวกในการ

เทศนาการกลบัใจ

ใหม่และ  อาเฟะ

ซิส 

กิจการ 2:38 การยกบาป การให้อภยั การกลับใจใหม่

และการบพัติศมา

เพ่ือ อาเฟะซิส 

กิจการ 5:31 การให้อภยั การให้อภยั พระ เยซูท ร ง ใ ห้

การกลับใจใหม่

และ อาเฟะซิส 

กิจการ 10:43 การยกบาป การให้อภยั ผู้ เช่ือได้รับ อาเฟะ

ซิส ทางพระนาม

ของพระเยซ ู

กิจการ 13:38 การให้อภยั การให้อภยั ทางพระเยซ ู

กิจการ 26:18 การให้อภยั การให้อภยั หลงัจากหนัไปหา

พระเจ้า 

เอเฟซสั 1:7 การให้อภยั การให้อภยั ทางโลหิตของพระ

เยซ ู

โคโลสี 1:14 การให้อภยั การให้อภยั ทางโลหิตของพระ

เยซ ู

ฮีบรู 9:22 การยกบาป การให้อภยั คว าม จํ า เ ป็ น ท่ี

ต้องมีโลหิต 

ฮีบรู 10:18 การยกบาป การให้อภยั ไมมี่เคร่ืองบชูาอ่ืน 
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 ตารางดงักลา่วแสดงวา่ปัจจยัตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการให้อภยัตามพระคมัภีร์ใหม่ ได้แก่ พระโลหิตของพระเยซู ความ

เช่ือ การกลบัใจใหม ่พระนามของพระเยซู และการบพัติศมาด้วยนํา้ ในคริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหม ่เราได้รับการให้อภยัโดยกา

กลบัใจใหมแ่ละการบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซ ูทัง้สองสิง่เป็นไปได้และมีผลด้วยพระโลหิตของพระเยซ ู

สิ่งท่ีกลา่วมานัน้เป็นการอธิบายข้อความในยอห์น 20:23 พระเยซูตรัสแก่สาวกของพระองค์ “ถ้าท่านจะยกความผิดบาป

ของผู้ใด ความผิดบาปนัน้ก็จะถกูยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กบัผู้ ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กบัผู้นัน้” 

(ยอห์น 20:23) ถ้าการกลบัใจใหม่เกิดจากการสารภาพบาปเพียงอย่างเดียว แล้วอคัรสาวกให้อภยัความบาปได้อย่างไร 

พวกเขาไม่อาจเป็นพระเจ้าในการเป็นผู้ ให้อภัยความบาปได้ หรือดํารงตําแหน่งของพระคริสต์ในการเป็นผู้กลาง อคัร

สาวกไม่สามารถปฏิเสธท่ีจะให้บพัติศมาผู้ เช่ือได้ตามอําเภอใจ (กิจการ 10:47) ทุกคนท่ียอมรับการบพัติศมาของอคัร

สาวกได้รับการให้อภยับาปในขณะท่ีผู้ ท่ีปฏิเสธนัน้ไมไ่ด้รับการให้อภยั 

 

ความเช่ือเป็นส่ิงจาํเป็นในการบัพตศิมา 
 ความเช่ือท่ีแท้จริงในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์จะนําไปสูก่ารบพัติศมาด้วยนํา้ หากไมมี่ความเช่ือในพระเจ้าแล้ว

การบพัติศมาก็ไร้ผล หากไมมี่ความเช่ือ ก็ไม่อาจทําให้พระเจ้าพอพระทยัได้ และในการบพัติศมาก็เป็นเช่นนัน้ (ฮีบรู 11:6) การบพั

ติศมาในพระนามของพระเยซูไม่มีผลนอกจากว่าผู้ ท่ีจะรับบพัติศมามีความเช่ือในพระเยซูและฤทธิเดชในพระนามของพระองค์์

อยา่งแท้จริง (กิจการ 10:43) ฟีลิปบอกกบัชาวเอธิโอเปียว่าเขาต้องเช่ือในพระเยซูก่อนท่ีจะได้รับบพัติศมา (กิจการ 8:37) ในการท่ี

พระเจ้าจะทรงล้างความบาปในการบพัติศมา คนๆ หนึง่จะต้องมีความเช่ือว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เห็นว่าพระองค์ทรง

เป็นผู้ให้อภยั และไมใ่ช่ตวัพิธีการ นํา้ การกระทําของผู้ ท่ีจะรับบพัติศมา หรือความดีของผู้ให้บพัติศมาเป็นสิง่ท่ีจะให้อภยัได้ 

 

ทัง้การกลับใจใหม่และการบัพตศิมาเป็นส่ิงจาํเป็น 
 กิจการ 2:38 และข้อพระคัมภีร์อ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีทัง้การกลบัใจใหม่และการบัพติศมาด้วยนํา้เพื่อรับขอ

ประทานในการให้อภยัหรือการยกบาป “จงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทกุคนเพ่ือพระเจ้าจะทรง

ยกความผิดบาปของทา่นเสีย...” (กิจการ 2:38) เราสามารถกลา่วได้ว่าพระเจ้าทรงจดัการกบัผลลพัธ์ในปัจจบุนัของความบาปเม่ือ

เรากลบัใจใหม่ และผลลพัธ์ชัว่นิรันดร์เม่ือเรารับบพัติศมา (ดูบทท่ี 5) การกลบัใจใหม่มีบทบาทสําคญัในการรับการให้อภัย แต่

แทนท่ีจะกลา่ววา่เราได้รับการให้อภยัอยา่งแท้จริงเม่ือการกลบัใจใหมเ่ทา่นัน้ เป็นสิง่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ท่ีจะกลา่วว่าการให้อภยั

บาปเกิดขึน้หลงัจากการกลบัใจใหมแ่ละการบพัติศมาด้วยนํา้ 

 ควรมีการกลบัใจใหมก่่อนการบพัติศมา ยอห์นเทศนาการกลบัใจใหม่ก่อน และผู้ ท่ีเช่ือสารภาพความบาปต่อพระเจ้าเม่ือ

บพัติศมา (มทัธิว 3:6; มาระโก 1:5) เม่ือคนทัง้หลายมาเพ่ือรับบพัติศมา ยอห์นให้พวกเขากลบัใจใหม่ก่อนและแสดงหลกัฐานของ

การกลบัใจใหม่ (มทัธิว 3:8; ลกูา 3:8) การบพัติศมาเป็นการฝังความบาปในอดีต แต่การฝังนีจ้ะมีความหมายได้ ก็จะต้องมีการ

ตายตอ่บาปโดยการกลบัใจใหม ่ในการท่ีจะยกบาปเม่ือบพัติศมาได้ จะต้องมีการกลบัใจใหมจ่ากความบาปเหลา่นัน้ 

 

การบัพตศิมาโดยไม่กลับใจใหม่ก่อน 
 เน่ืองจากพระคมัภีร์สอนว่า ต้องมีการกลบัใจใหม่ก่อนการบพัติศมา ผู้ รับใช้ควรจะอธิบายเร่ืองการกลบัใจใหม่กบัผู้ ท่ีจะ

รับบพัติศมาอย่างละเอียด ถ้าผู้ ท่ีจะรับบพัติศมาแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการกลบัใจใหม่ ผู้ รับใช้อาจไม่ให้เขารับบพัติศมาได้เหมือน

เช่นยอห์นปฏิเสธไม่ให้รับบพัติศมา เขาไม่สามารถเรียกร้องให้บคุคลดงักล่าวมีความเป็นผู้ ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณในระดบัสงูมาก

ได้ เพราะต้องใช้เวลาและการสอนเพ่ือจะเป็นเช่นนัน้ แต่ละบคุคลมีความรับผิดชอบตวัเองต่อพระเจ้า ดงันัน้ โดยปกติ ผู้ รับใช้ควร

จะเคารพถ้อยคําท่ีจริงใจของบคุคลท่ีได้รับความรู้แล้ววา่เขาได้กลบัใจใหม ่
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 อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งถกูต้องตามพระคมัภีร์ท่ีผู้ รับใช้จะถามคําถามผู้ ท่ีจะรับบพัติศมาว่าเขามีความเช่ือในพระเยซูคริสต์

หรือไม ่ฟีลปิถามขนัธีชาวเอธิโอเปียวา่เขามีความเช่ือหรือไมก่่อนท่ีจะยินยอมบพัติศมาให้แก่เขา (กิจการ 8:37) และผู้ รับใช้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบท่ีจะรับการสารภาพนัน้ก่อนหน้าการบพัติศมา 

 พระคมัภีร์ไมไ่ด้กลา่วไว้เป็นพิเศษวา่จะต้องทําอะไรเม่ือบคุคลหนึง่สารภาพวา่เขาไมไ่ด้กลบัใจใหม่ จนกระทัง่หลงัจากบพั

ติศมาแล้ว ทางเลือกหนึง่คือให้บพัติศมาเขาอีกครัง้ แต่พระคมัภีร์ไม่ได้สอนในเร่ืองนีห้รือบนัทกึเก่ียวกบัการบพัติศมาอีกครัง้เพราะ

เหตุผลนัน้ เน่ืองจากการบพัติศมาเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือ จะเห็นว่าการบพัติศมาอีกครัง้ไม่จําเป็นถ้าการบพัติศมาเดิม

เกิดขึน้เพราะความเช่ือในพระเจ้าและความปรารถนาอย่างจริงใจท่ีจะใช้ชีวิตอยู่เพ่ือพระองค์ ความเช่ือและความปรารถนาในพระ

เจ้าแสดงถงึขนาดการกลบัใจใหม ่การบพัติศมาจะมีผลหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัความเช่ือ ซึง่รวมถึงการตระหนกัว่าตนเป็นคนบาปและ

การวายพระชนม์ของพระเยซบูนไม้กางเขนเป็นสิง่ท่ีช่วยเราให้รอด ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัวา่ต้องบอกความบาปทกุอยา่งท่ีได้กระทําไป 

 ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างแสดงถึงแนวความคิดนี ้(1) การบพัติศมาเด็กทารกไม่มีผลเน่ืองจากเด็กทารกไม่อาจใช้ความเช่ือได้ 

บคุคลนัน้ควรจะได้รับการบพัติศมาอีกครัง้เม่ืออายมุากขึน้ และหลงัจากแสดงว่ามีความเข้าใจ มีความเช่ือและการกลบัใจใหม่ (2) 

ถ้าผู้ใหญ่ได้รับบพัติศมาเพราะเหตผุลทางสงัคม ไม่ใช่เหตผุลทางฝ่ายวิญญาณ เขาควรจะรับบพัติศมาอีกครัง้หลงัจากมีความเช่ือ

และหลงัจากกลบัใจใหม่แล้ว (3) เม่ือผู้ ใหญ่เห็นว่าตนจําเป็นต้องมีพระเจ้าและรู้สกึปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้า และรับบพั

ติศมา แตเ่ขาตระหนกัหลงัจากนัน้วา่เขาไมไ่ด้กลบัใจจากวิถีชีวิตท่ีเตม็ไปด้วยบาปอย่างแท้จริง ไม่มีความจําเป็นสําหรับเขาท่ีจะรับ

บพัติศมาอีกครัง้ ในภายหลงั เขาต้องกลบัใจใหมจ่ากความบาปเหลา่นีแ้ละรับพระวิญญาณบริสทุธิ เขาไม่จําเป็นต้องได้รับการบพั์

ติศมาอีกเพราะการบพัติศมาของเขาเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือในพระคริสต์ แม้ว่าการบพัติศมาของเขาจะไม่ได้ยกความบาป

ท่ีไม่ได้กลบัใจใหม่ในเวลานัน้ แต่มีผลในเวลาต่อมาเม่ือเขาได้กลบัใจใหม่แล้ว (4) ผู้ ท่ีกลบัใจใหม่ ได้รับบพัติศมาและได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิ แตภ่ายหลงัเขากลบัไปใช้ชีวิตในความบาป เม่ือเขากลบัใจใหมจ่ากการหนัไปจากพระเจ้า เขาไม่จําเป็นต้องได้รั์ บ

บพัติศมาอีกเพราะการบพัติศมาของเขาครอบคลมุความบาปในภายหลงัเม่ือเขากลบัใจใหม ่

 โดยสรุป การบพัติศมาครัง้เดียวเพียงพอแล้วถ้ากระทําในพระนามของพระเยซูด้วยความเช่ือในพระคริสต์ แต่ไม่มีความ

บาปใด (ไม่ว่าก่อนหรือหลงับพัติศมา) จะได้รับการยกเสียถ้าไม่กลบัใจใหม่จากความบาปเหลา่นี ้การบพัติศมาจะมีผลหรือไม่นัน้

ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัความเช่ือ ศีลธรรม หรือการไมมี่ความเช่ือหรือศีลธรรมของครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ ให้บพัติศมา แต่ในการกลบัใจใหม่

และการมีความเช่ือในพระคริสต์ของผู้ ท่ีจะรับบพัติศมา 

 

การบัพตศิมาเดก็ทารก 
 บทเรียนนีแ้สดงให้เห็นว่า การบพัติศมาเด็กทารกไม่มีผลและไม่อาจมีผลต่อไปในภายในหลงัเน่ืองจากเด็กทารกไม่ได้มี

ความเช่ือโดยท่ีรู้ตวั บางคนกลา่ววา่พระเจ้าทรงประทานความเช่ือแก่เดก็ทารกเพ่ือทําให้การบพัติศมานัน้มีผล อยา่งไรก็ตาม แม้ว่า

พระเจ้าจะทรงเป็นแหลง่กําเนิดของความเช่ือ มนษุย์มีความรับผิดชอบในการใช้ความเช่ือนัน้ และมีทางเลือกท่ีจะทําเช่นนัน้หรือไม่

ก็ได้ ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดเป็นการตอบสนองอยา่งมีสติและเตม็ใจต่อพระเจ้า พระคมัภีร์สอนให้บพัติศมาผู้ ท่ีเช่ือ (มาระโก 16:16; 

กิจการ 8:37) และผู้กลบัใจใหม่เท่านัน้ (ลกูา 3:8; กิจการ 2:38) เด็กทารกไม่สามารถเช่ือหรือกลบัใจใหม่ได้ และพระคมัภีร์ไม่มี

บนัทกึเก่ียวกบัตวัอยา่งการบพัติศมาเดก็ทารก 

 บางคนชีใ้ห้เห็นการรับเช่ือของครอบครัวว่าเป็นหลกัฐานของการบพัติศมาเด็กทารก ตวัอย่างเช่น ครอบครัวของลิเดีย

และครอบครัวของนายคกุเมืองฟีลิปปีได้รับบพัติศมา (กิจการ 16:15; 31-33) อย่างไรก็ตาม ครอบครัวของโครเนลิอสัได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิและ์ พดูภาษาต่างๆ (กิจการ 10:24, 44-46; 11:14-17) แต่กระนัน้เห็นได้ชดัว่าเด็กทารกไม่ได้พดูภาษาต่างๆ 

ครอบครัวมีความหมายตามตัวรวมถึงสัตว์ในบ้านด้วย แต่ไม่มีใครกล่าวว่าสตัว์ได้รับบัพติศมา พระคัมภีร์บันทึกไว้ชัดเจนว่า

ครอบครัวของนายคกุเช่ือและครอบครัวของคริสปัสเช่ือ (กิจการ 16:34; 18.8) แต่เด็กทารกไม่มีความเช่ือโดยท่ีรู้ตวั เราต้องเข้าใจ
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ว่าการบพัติศมาครอบครัวหมายถึงผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมสําหรับการบพัติศมาเท่านัน้ นัน่คือ ผู้ ท่ีมีอายมุากพอท่ีจะกลบัใจใหม ่

มีความเช่ือและได้รับความรอด 

 บางคนสอนการบพัติศมาเด็กทารกด้วยเหตผุลท่ีว่าเด็กทารกเข้าสหุนตัในพนัธสญัญาเก่า อย่างไรก็ตาม การบพัติศมา

เป็นการเข้าสหุนตัทางฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ทางร่างกาย และเก่ียวข้องกบัการชําระทางฝ่ายวิญญาณและไม่ใช่ทางร่างกาย ความ

บาปในอดีตและวิถีชีวิตเก่าถกูตดัทิง้ไป ซึ่งจําเป็นต่อความเช่ือโดยท่ีรู้ตวัและการกลบัใจใหม่ โคโลสี 2:11-12 ข้อความท่ีแสดงว่า

การบพัติศมาเป็นการเข้าสหุนตัทางฝ่ายวิญญาณ สอนว่างานทางฝ่ายวิญญาณนีเ้กิดขึน้เพราะความเช่ือของเราในการทําการของ

พระเจ้า นอกจากนี ้การเข้าสหุนตัยงัเป็นแบบของการบพัติศมาด้วยนํา้และด้วยพระวิญญาณ ผู้ ที่จะรับบพัติศมาด้วยนํา้ควรจะพร้

ท่ีจะรับพระวิญญาณ 

 ในพระคมัภีร์เก่า พระเจ้าทรงพยายามช่วยเหลือชนชาติหนึ่งด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งแสดงออกและแยกออกจากโลกนีใ้นทาง

ร่างกาย ในปัจจบุนั พระเจ้าทรงช่วยเหลือบคุคลแต่ละคนไม่ใช่ตามชนชาติ ผู้ ท่ีพระองค์ทรงเลือกคือผู้ ท่ีได้บงัเกิดใหม่และแยกจาก

โลกนีใ้นทางฝ่ายวิญญาณ 

 

การบัพตศิมาสาํหรับคนตาย 
 การบพัติศมาเพ่ือคนท่ีตายแล้วไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ คนท่ีตายแล้วไม่สามารถมีความเช่ือท่ีช่วยให้รอดได้ พวกเขาไม่

สามารถกลบัใจใหม่ได้ เพราะสายเกินไปแล้วแล้วสําหรับคนเหล่านัน้ “มีข้อกําหนดสําหรับมนษุย์ไว้แล้วว่าจะตายครัง้เดียว และ

หลงัจากนัน้ก็จะมีการพิพากษา” (ฮีบรู 9:27) พระคมัภีร์ไมไ่ด้สอนวา่วิญญาณจะได้รับความรอดหลงัจากตายแล้ว โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงด้วยการกระทําของผู้ อ่ืนเพ่ือพวกเขา 

 การบพัติศมาเพ่ือคนท่ีตายแล้วเป็นการแปล 1โครินธ์ 15:29 อย่างผิดๆ ใน 1โครินธ์ 15 เปาโลสอนเก่ียวกบัการฟืน้คืน

พระชนม์ของพระเยซู และการเป็นขึน้จากความตายท่ีจะมีขึน้ในอนาคต เขาได้ถามว่า “ถ้าพระเจ้าไม่ทรงชบุคนตายให้เป็นขึน้มา 

เหตไุฉนจึงมีคนรับบพัติศมาสําหรับคนตายเล่า” มีทฤษฎีหลายอย่างเก่ียวกบัความหมายของเปาโล แต่ข้อนีไ้ม่ได้สอนหรือยอมรับ

การบพัติศมาเพ่ือคนตาย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเพราะจะเป็นการขดักบัเนือ้หาสว่นท่ีเหลือในพระคมัภีร์ 

 ต่อไปนีเ้ป็นคําอธิบายท่ีอาจเป็นได้เก่ียวข้อพระคมัภีร์นี ้(1) เปาโลหมายถึงผู้ รับเช่ือเพราะความตายของผู้ เป็นท่ีรักซึ่ง

เป็นคริสเตียน (2) เขาพดูถึงการบพัติศมาแทนผู้ อ่ืน ไม่ได้เห็นชอบให้ทําเช่นนัน้ แต่ใช้เพ่ือเป็นตวัอย่างเก่ียวกบัความเช่ือในการฟืน้

ขึน้จากความตาย บางที ชาวโครินธ์บางคนอาจสอนไม่ให้เช่ือเร่ืองการฟืน้ขึน้จากความตาย แต่ก็บพัติศมาเพ่ือคนตาย และเปาโล

ชีใ้ห้เห็นถึงความไม่เสมอต้นเสมอปลายของพวกเขา (3) เขาหมายถึงการบพัติศมาเข้าสู่การวายพระชนม์ของพระคริสต์ “คนตาย” 

อาจไมไ่ด้หมายถงึพระคริสต์เน่ืองจากคําในภาษากรีกเป็นคําพหพูจน์ แต่อาจหมายถึงตวัเก่าท่ีเต็มไปด้วยบาปท่ีตายในการกลบัใจ

ใหม่ การบพัติศมาฝังผู้ ท่ีตายแล้วไปกบัพระคริสต์เพ่ือท่ีพวกเขาจะเป็นขึน้มาในชีวิตใหม่เหมือนเช่นพระคริสต์เป็นขึน้มา (โรม 6:3-

5) เม่ือพิจารณาเช่นนีแ้ล้ว การบพัติศมาเป็นการยอมรับความเช่ือในการฟืน้คืนพระชนม์ของพระคริสต์ ซึง่เป็นสิ่งท่ีเปาโลยืนยนัใน

ข้อความทัง้หมดนี ้

 

ความบาปหลังจากบัพตศิมา 
 ในฐานะคริสเตียน เราสามารถรับการให้อภัยสําหรับความบาปท่ีกระทําหลงัจากบัพติศมาได้ (1ยอห์น 2:1) พระเจ้า

เพียงแตป่ระสงค์ให้เรากลบัใจใหม่และสารภาพความบาปของเรา “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสตัย์ซ่ือและเท่ียงธรรม 

ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทัง้สิน้” (1ยอห์น 1:9) พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้มีการบพั

ติศมาครัง้ท่ีสอง การบพัติศมาด้วยนํา้ครัง้แรกนัน้มีผลตอ่ความบาปที่กระทําในภายหลงัเม่ือเราสารภาพความบาปเหลา่นัน้เม่ือกลั

ใจใหมต่อ่พระเจ้า 
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ทาํไมพระเจ้าทรงเลือกการบัพตศิมา 
 พระเจ้าทรงมีความเดด็ขาดในแผนการของพระองค์ และเราไม่มีสิทธิท่ีจะ์ สงสยัแผนการของพระองค์ การท่ีเราไม่มีความ

เข้าใจไม่ได้ทําให้หน้าท่ีในการเช่ือฟังลดน้อยลงไป อย่างไรก็ตาม เราสามารถเข้าใจเหตผุลบางประการว่าทําไมพระเจ้าทรงเลือก

การบพัติศมาด้วยนํา้และทําให้การบพัติศมานัน้เป็นสิง่สําคญั 

 นํา้เป็นสญัลกัษณ์ของความตาย นํา้ก่อให้เกิดการท ําลายที่ร้ายแรงและความตายทางพายแุละนํ ้ าทว่ม และมนษุย์จะจม

เม่ือถกูจุ่มลงไปในนํา้เพียงสองสามนาที ในสมยัของโนอาห์ พระเจ้าทรงใช้นํา้เพ่ือน ําความตายมายงัมนษุย์ท่ีไมเ่ช่ือทกุคน 

 ประการท่ีสอง นํา้มีความเกี่ยวข้องกบัการชําระล้างและทําความสะอาด ด้วยเหตผุลหลายประการ นํา้เป็นสิง่ใช้ท ําคว

สะอาดท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด นํา้ทําให้สิง่สกปรกสลายไป หาได้ง่าย สามารถใช้กับเกือบจะทุกอย่างได้โดยไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย เน่ืองจากนํา้เป็นของเหลว จงึใช้ได้ง่าย และมีแรงมาก 

 สดุท้าย นํา้เป็นสญัลกัษณ์ของชีวิต ไมม่ีพืช สตัว์หรือชีวิตมนษุย์ใดที่จะคงอยูไ่ด้โดยปราศจากนํา้ มนษุย์สามารถรอดชีว

อยู่ได้หลายสปัดาห์ถ้าไม่มีอาหาร แต่อยู่ได้ไม่ก่ีวนัถ้าไม่มีนํา้ นํา้ละลายสารหลายอยา่ง ทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่จ ําเปํ ็ นในร่างกาย 

ส่วนประกอบประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ของร่างกายมนษุย์คือนํา้ และประมาณแปดสบิเปอร์เซน็ต์ของโลหิตคือนํา้14 โลหิต ซึ่งส่ง

ออกซิเจนและสารอาหารไปทกุสว่นของร่างกาย ไม่อาจไหลไปได้ถ้าไม่มีนํา้ [ถ้าไม่มีนํา้แล้ว] โลหิตจะไม่เป็น “ชีวิตของสตัว์ทกุตวั” 

(เลวีนิติ 17:14) อีกตอ่ไป แม้แตใ่นทางร่างกาย นํา้ขนถ่ายและใช้โลหิตท่ีให้ชีวติกบัร่างกาย 

 ความจริงเก่ียวกบันํา้ที่สําคญัสามประการนีทํ้าให้นํา้เหมาะท่ีจะเป็นสญัลกัษณ์ของสิง่ที่เกิดขึน้เม่ือบพัติศมา เม่ือเราได้ถ

จุ่มลงในนํา้แหง่การบพัติศมา พระเจ้าทรงทําลายมนษุย์เก่า ทําให้มนษุย์เก่านัน้จมลงและฝังมนษุย์เก่าเอาไว้ ในระหวา่งการบพัติ

มา พระเจ้าทรงใช้โลหิตท่ีให้ชีวิตของพระคริสต์เพ่ือทําให้สะอาดจากความบาป เม่ือขึน้มาจากนํา้ในการบพัติศมา เราพร้อมที่จ

ดํารงชีวิตใหมใ่นพระวิญญาณ 

 

ความแตกต่างระหว่างการบัพตศิมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ 
 แม้วา่การบพัติศมาด้วยนํา้และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณจะประกอบกนัเป็นการบพัติศมาเดียว เราต้องไมทํ่าให้สอ

เหตกุารณ์เป็นเหตกุารณ์เดียวกนัเหมือนเช่นท่ีบางคนทํา ถ้าให้ดีแล้ว คนๆ หนึ่งจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเม่ือเขา์ ขึน้มาจากบพั

ติศมาด้วยนํา้ แตไ่มไ่ด้เป็นเช่นนัน้เสมอไป เขาอาจขาดความรู้ ความเช่ือหรือการกลบัใจใหม่ ชาวสะมาเรียเป็นตวัอย่างท่ีเหมาะสม 

(กิจการ 8:12-17) ในกรณีอ่ืนๆ คนทัง้หลายกลบัใจใหม่และได้รับพระวิญญาณบริสทุธิก่อนท่ีจะได้รับบพัติศมาด้วยนํ ้์ า โครเนลอิั

เป็นตวัอยา่งในกรณีนี ้(กิจการ 10:44-48) พระคมัภีร์แสดงให้เหน็วา่การบพัติศมาด้วยนํา้และด้วยพระวิญญาณเป็นสองเหตกุารณ

ท่ีแยกจากกนั แม้วา่จะมีวตัถปุระสงค์อยา่งเดียวกนัก็ตาม 

 

การบัพตศิมาจาํเป็นหรือไม่ 
 คําตอบคือ การบพัติศมาเป็นสิ่งจําเป็น พระเจ้าทรงสามารถท่ีจะเลือกยกความบาปโดยไม่ใช้การบพัติศมาได้ แต่พระ

วจนะของพระองค์สอนวา่พระองค์ทรงเลือกยกความบาปเม่ือเรารับบพัติศมา คําถามไมใ่ช่วา่พระเจ้าสามารถทําอะไรได้ แต่ว่าพระ

เจ้าทรงทําอะไร เราไม่ได้สงสยัอํานาจสงูสดุของพระเจ้า และเราไม่มีอํานาจท่ีจะสอนการยกบาปในยคุนีด้้วยวิธีอ่ืนนอกไปจากการ

บพัติศมาของคริสเตียน พระคมัภีร์ไม่ได้กลา่วถึงวิธีอ่ืนท่ีอาจยกบาปได้ เราต้องหลีกเล่ียงการคาดเดาของมนษุย์เก่ียวกบัข้อยกเว้น

ท่ีอาจเป็นได้ หน้าท่ีของเราคือเทศนาและบพัติศมาเพ่ือพระเจ้าจะทรงยกบาปเสีย เรารู้ว่าพระคมัภีร์สอนเราว่าพระเจ้าทรงยกบาป

เม่ือบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูและเทา่นัน้ก็เพียงพอแล้ว 

 

ความสาํคัญของการบัพตศิมาด้วยนํา้ 
 เราสรุปสิง่ท่ีเกิดขึน้เม่ือบพัติศมาด้วยนํา้ได้ดงันี ้
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(1) พระเจ้าทรงยกความบาปเม่ือบพัติศมาด้วยนํา้ (กิจการ 2:38; 22:16) ความบาปได้รับการให้อภัยอย่างแท้จริง 

บนัทึกของพระเจ้าเก่ียวกบัความบาปของเราถกูล้างออกไป และโทษของความบาป ซึ่งคือความตายทางฝ่ายวิญญาณชัว่นิรันดร์ 

ถกูนําออกไป ความบาปของเราถกูล้างออกไปตลอดชัว่นิตย์นิรันดร์ การยกบาปนัน้เป็นการยกบาปทกุอย่างท่ีเราได้กลบัใจใหม่

แล้ว ไม่สําคญัว่าเราทําสิ่งเหล่านัน้เม่ือใด การยกบาปเกิดขึน้เพียงเม่ือบคุคลท่ีได้รับบพัติศมาเช่ือและกลบัใจใหม่ ไม่ได้ขึน้อยู่กบั

สภาพทางฝ่ายวิญญาณของคนอ่ืนๆ (เช่นผู้ให้บพัติศมา) 

(2) การบพัติศมาด้วยนํา้เป็นสว่นหนึง่ของการบงัเกิดใหม ่ผู้ ที่ได้รับบพัติศมาได้บงัเกิดใหมจ่ากนํา้ ซึง่หมายถงึงานทางฝ่

วิญญาณท่ีพระเจ้าทรงกระทําในเขา (ยอห์น 3:5; ทิตสั 3:5) 

(3) การบพัติศมาทําให้เรามีสว่นในการวายพระชนม์และการฝังของพระเยซู (โรม 6:1-4; โคโลสี 2:12) แสดงให้เห็นว่า

เราตายตอ่บาปโดยการกลบัใจใหมแ่ละฝังไม่เพียงแต่ความบาปในอดีตของเรา แต่ฝัง “มนษุย์เก่า” ซึง่คือการครอบงําของบาปและ

วิถีชีวิตท่ีเตม็ไปด้วยบาปด้วย 

(4) การบพัติศมาด้วยนํา้เป็นสว่นหนึง่ของการบพัติศมาเดียวแหง่นํา้และพระวิญญาณที่ทาให้เํ ราอยูใ่นพระกายของพ

คริสต์ (โรม 6:3-4; กาลาเทีย 3:27) เป็นการทําให้เรามีสว่นกบัพระเยซ ูและเป็นสว่นหนึง่ของการเข้าสูค่รอบครัวของพระองค์ 

(5) การบพัติศมาด้วยนํา้เป็นสว่นหนึง่ของการเข้าสหุนตัทางฝ่ายวิญญาณของเรา (โคโลสี 2:11-13) พระเจ้าทรงสําแดง

การผ่าตดัทางฝ่ายวิญญาณ โดยตดั “มนุษย์เก่า” ท่ีมีความบาปออกไป การบพัติศมาแสดงถึงการท่ีเราความสมัพนัธ์ตามพนัธ

สญัญาใหมก่บัพระองค์ 

 บทนีไ้ด้กล่าวถึงความสําคญัและความจําเป็นของการบพัติศมาด้วยนํา้ ในบทตอ่ไป เราจะกลา่วถงึวิธีพดูตามพระคมัภีร

สําหรับการบพัติศมาด้วยนํา้ ความหมายของวิธีพดูนัน้ และความสําคญัของวิธีพดูนัน้สําหรับเราในปัจจบุนั 
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7 วธีิพดในู การบพัตศิมา: 
ในพระนามของพระเยซู 

 

 “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซคริสต์ส้ินู ทกุคน เพือ่พระเจ้าจะทรง

ยกความผิดบาปของท่านเสีย...” (กิจการ 2:38) 

 

 การบพัติศมาของคริสเตียนจะต้องกระทํา “ในพระนามของพระเยซู” ซึ่งหมายถึงการออกพระนามพระเยซูเม่ือบพัติศมา

ด้วยนํา้ 

 

บันทกึตามพระคัมภร์ี 
 หนงัสือกิจการให้ตวัอย่างเก่ียวกับการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูห้าตวัอย่างด้วยกนั ไม่มีบนัทึกตามพระคมัภีร์

บนัทึกใดท่ีกลา่วถึงนามอ่ืนหรือวิธีพดูอ่ืนเม่ือทําการบพัติศมา ต่อไปนีเ้ป็นข้ออ้างอิงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้จากพระคมัภีร์ใหม่เก่ียวกบั

การบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

(1) หลงัจากคําเทศนาแรกในคริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหม ่เปโตรสัง่ให้บพัติศมา “ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์” ด้วย

การสนบัสนนุจากอคัรสาวกคนอ่ืนๆ (กิจการ 2:14, 37-38) ผู้ ท่ียอมรับข้อความนีไ้ด้รับบพัติศมาตามคําสัง่นี ้นัน่คือ ในพระนามของ

พระเยซ ู(กิจการ 2:41) 

(2) หลงัจากชาวสะมาเรียเช่ือคําเทศนาของฟีลิปในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั “พระนามของพระเยซู” พวกเขาได้รับบพัติศมา “ใน

พระนามแหง่พระเยซคูริสต์” (กิจการ 8:12, 16) 

(3) หลงัจากโครเนลิอสัและคนต่างชาติอ่ืนๆ ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เปโตร ์ “สัง่ให้เขารับบพัติศมาในพระนามของ

พระเยซูคริสต์” (กิจการ 10:48) ต้นฉบบัภาษากรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ ระบพุระนาม “พระเยซูคริสต์” ในข้อนี ้เหมือนเช่นคําแปลในฉบบั

ต่อไปนีร้ะบไุว้ว่า “ดงันัน้ เขาสัง่ให้คนเหล่านัน้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์” (NIV) “และเขาสัง่ให้คนเหล่านัน้รับบพั

ติศมาในพระนามของพระเยซคูริสต์ องค์พระเมสสยิาห์” (TAB) 

(4) เม่ือเปาโลพบสาวกบางคนของยอห์นผู้ ให้บพัติศมาท่ีเมืองเอเฟซสั เขาถามว่าคนเหล่านัน้ได้รับบพัติศมาอย่างไร 

เม่ือเขาพบวา่คนเหลา่นัน้ได้รับการบพัติศมาของยอห์นเทา่นัน้ เขาบพัติศมาคนเหลา่นัน้อีกครัง้ ครัง้นี ้“ในพระนามของพระเยซูเจ้า” 

(กิจการ 19:5) 

(5) เปาโลเองได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูเพราะอานาเนีย บอกเขาว่า “จงลกุขึน้รับบพัติศมาด้วยออกพระ

นามของพระองค์ ลบล้างความผิดบาปของทา่นเสีย” (กิจการ 22:16) 

(6) นอกจากบนัทึกห้าข้อนีใ้นกิจการ หนงัสือ 1โครินธ์ ยงัแสดงให้เห็นว่าผู้ เช่ือชาวต่างชาติในโครินธ์ได้รับบพัติศมาใน

พระนามของพระเยซ ูคริสตจกัรท่ีนัน่เกิดแตกแยกกนั ด้วยหลายกลุม่อ้างวา่เป็นศิษย์ของเปาโล เปโตร อปอลโล หรือพระคริสต์ เม่ือ

เปาโลว่ากล่าวเขาเพราะการแตกแยกกันนัน้ เขาถามว่า “พระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือ เขาได้ตรึงเปาโลเพ่ือท่าน

ทัง้หลายหรือ ทา่นได้รับบพัติศมาในนามของเปาโลหรือ” (1โครินธ์ 1:13) คําตอบท่ีชดัเจนของคําถามหลงันีคื้อ “ไม่ใช่ เราได้รับบพั

ติศมาในพระนามของพระคริสต์” เน่ืองจากชาวโครินธ์ได้รับบพัติศมาใน (ตามตวัอกัษรหมายถึง“เข้าใน”) พระนามของพระคริสต์ 

ไม่ใช่เปาโล พวกเขาเป็นของพระคริสต์ ไม่ใช่เปาโล เปาโลหมายความว่า พระคริสต์วายพระชนม์เพ่ือทกุคนในคริสตจกัร และทกุ

คนในคริสตจกัรได้รับบพัติศมาในพระนามของพระองค์ ดงันัน้ คริสตจกัรควรจะเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในการติดตามพระองค์ 

หากชาวโครินธ์ไมไ่ด้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูข้อโต้แย้งของเปาโลก็จะไมมี่ความหมาย 

 เราสรุปได้จากข้อความหกข้อความนีว้่า คริสตจกัรท่ีเช่ือแบบอคัรสาวกให้บพัติศมาในพระนามของพระเยซูเสมอ ผู้ เช่ือ

ทกุคน ได้แก่ ชาวยิว ชาวสะมาเรีย และชาวตา่งชาติ ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู
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การฝังไว้กับพระคริสต์ 
 การบพัติศมาเป็นการฝังไว้กบัพระคริสต์ เป็นการมีส่วนกบัการวายพระชนม์และการฝังของพระองค์ (โรม 6:4; โคโลสี 

2:12) มีเพียงพระเยซเูทา่นัน้ท่ีวายพระชนม์และถกูฝังเพ่ือเรา ดงันัน้ การบพัติศมาจงึกระทําในพระนามของพระเยซ ู

 

การมีส่วนในพระคริสต์ 
 การบพัติศมาเป็นการมีส่วนในพระเยซูคริสต์ เพราะเราได้รับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์ (โรม 6:3; กาลาเทีย 3:27) เรา

ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระองค์เพ่ือมีสว่นในพระองค์ และรับพระนามของพระองค์ การท่ีจะเป็นสว่นหนึ่งของพระกายของ

พระคริสต์ ซึง่คือคริสตจกัร เราจะต้องรับพระนามของพระคริสต์ 

 ในพระคมัภีร์เก่า พระเจ้าทรงแยกพระวิหารของพระองค์ออกโดยให้พระนามของพระองค์อยู่ท่ีนัน่ (1พงศ์กษัตริย์ 8:29) 

ในพระคมัภีร์ใหม ่คริสตจกัรเป็นพระวิหารของพระเจ้า (1โครินธ์ 3:16-17) และต้องรับพระนามของพระองค์ ธรรมิกชนของพระเจ้า

ในหนงัสือวิวรณ์มีพระนามของพระองค์เขียนไว้บนพวกเขาเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของการมีสว่นในพระองค์ (วิวรณ์ 3:12; 14:1; 22:4) 

 การท่ีพระนามทําให้เรามีสว่นกบัพระคริสต์ชดัเจนมากย่ิงขึน้เม่ือเราศกึษาคําภาษากรีก เอ่ส (eis) ซึง่ฉบบั KJV แปลว่า 

“เข้าร่วมใน” ในกาลาเทีย 3:27 คํานีป้รากฏอยู่ในกิจการ 8:16, กิจการ 19:5 และ 1โครินธ์ 1:13 ในข้อพระคมัภีร์ทัง้สามนี ้ฉบบั 

KJV แปลว่า “บัพติศมาในพระนาม” ดับเบิลยู อี ไวน์ อธิบายความสําคัญของวลีนีว้่า วลีนี  ้“แสดงว่าผู้ ท่ี รับบัพติศมามี

ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบั หรือกลายเป็นทรัพย์สมบติัของผู้ซึ่งเป็นเจ้าของช่ือท่ีเขาได้รับการบพัติศมาเข้าร่วมนัน้” 1 นกัเขียนชาว

โปรเตสแตนต์อีกคนหนึ่งเขียนว่า “พระนามแสดงถึงบคุคล สิทธิอํานาจและฤทธิเดช์  ดงันัน้การบพัติศมาในพระนามขององค์พระ

เยซูเจ้าคือเข้าสูก่ารเป็นพลเมืองหรือสมาชิกในพระองค์ สิทธิอํานาจ และฤทธิเดชของพระองค์์ ”2 “การรับบพัติศมาเข้าร่วมในพระ

นามของพระเยซูหมายถึงการบพัติศมาเข้าสู่พระกายของพระองค์ ชีวิตของพระองค์ เข้าสู่การเป็นพลเมืองและสมาชิกในแผ่นดิน

ของพระองค์” 3  

 การบพัติศมาทําให้เรามีสว่นในพระเยซ ูและการบพัติศมาในพระนามของพระองค์เทา่นัน้ท่ีทําให้เรามีสว่นในพระองค์ ทํา

ให้เราเป็นทรัพย์สนิของพระองค์ และให้เราอยู่ในพระกายของพระองค์ เราไม่ควรลงัเลท่ีจะมีสว่นในพระองค์ผู้วายพระชนม์เพ่ือเรา 

และเป็นทรัพย์สมบติัของพระองค์โดยการออกพระนามของพระองค์เม่ือบพัติศมา 

 

การใช้นามสกุล 
 พระคัมภีร์แสดงว่าความรอดเป็นทัง้การบังเกิดใหม่และการรับเป็นบุตร ไม่ว่าจะมองในทางใด เราต้องใช้ช่ือของ

ครอบครัวใหม่ของเรา ซึง่เกิดขึน้เม่ือบพัติศมาเน่ืองจากการบพัติศมาเป็นส่วนหนึ่งของการบงัเกิดใหม่ และเป็นส่วนของการมีสว่น

ในพระคริสต์ 

 เดก็ชายในสมยัพระคมัภีร์เก่าจะได้รับช่ือของตนอยา่งเป็นทางการเม่ือเข้าสหุนตั (ลกูา 1:57-63; 2:21) และการบพัติศมา

เป็นการเข้าสหุนตัทางฝ่ายวิญญาณของเรา (โคโลสี 2:11-12) ปโุรหิตบางคนในพระคมัภีร์เก่าถกูห้ามไม่ให้เป็นปโุรหิตเพราะไม่ได้

ลงทะเบียนอยูใ่นช่ือของบิดาตน และไม่สามารถพิสจูน์เชือ้สายของตนได้ (เอษรา 2:61-62) อย่างไรก็ตาม เราสามารถอ้างการเป็น

ปโุรหิตของเราและการรับมรดกทางฝ่ายวิญญาณของเราเม่ือเรา “ลงทะเบียน” ในนามของพระบิดา 

 พระเยซูเสด็จมาในพระนามของพระบิดา โดยได้รับพระนามของพระองค์ด้วยการเป็นทายาท (ยอห์น 5:43; ฮีบรู 1:4) 

ดงันัน้ พระเยซทูรงเป็นนามท่ีพระบิดาได้สําแดงพระองค์เองตอ่เรา ครอบครัวทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าใช้พระนามของพระเยซ ู

(เอเฟซสั 3:14-15) เห็นได้ชดัเจนว่า พระเยซูเป็นพระนามท่ีเรารับเม่ือบพัติศมา ถ้าเราคาดหวงัท่ีจะเป็นสว่นหนึ่งของครอบครัวเม่ือ

บพัติศมา เราต้องใช้พระนามของพระองค์ในการบพัติศมา 
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การยกบาปในพระนาม 
 การบพัติศมามีวตัถปุระสงค์เพ่ือการยกบาป (กิจการ 2:38) และพระนามของพระเยซูมีความเก่ียวข้องอย่างมากกบัการ

ยกบาป เปโตรประกาศเก่ียวกบัพระนามของพระเยซูไว้เช่นนี ้“ในผู้ อ่ืนความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอ่ืนซึ่งให้เราทัง้หลายรอดได้ 

ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนษุย์ทัว่ใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12) นอกจากนี ้เขายงัเทศนาอีกว่า “ทกุๆ คนท่ีเช่ือถือในพระองค์นัน้ พระ

เจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์” (กิจการ 10:43) และ “ทกุคนซึ่งได้ออกพระนามขององค์พระผู้

เป็นเจ้าจะรอด” (กิจการ 2:21) อานาเนียแสดงให้เห็นความเก่ียวข้องกนัระหว่างพระนามของพระเยซูกบัการชําระล้างบาปเม่ือบพั

ติศมา “เด๋ียวนีท้่านจะรอช้าอยู่ทําไม จงลุกขึน้รับบัพติศมาด้วยออกพระนามของพระองค์ ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย” 

(กิจการ 22:16, TAB) 

 

ฤทธิเดชและสิทธิอาํนาจในพระนาม์  
 นกัเขียนชาวโปรเตสแตนต์คนหนึ่งกล่าวว่า “การออกพระนาม...ก่อให้เกิดความช่วยเหลือและการปกป้อง” 4 เม่ือเรา

จําเป็นต้องได้รับการสําแดงฤทธิเดชของพระเจ้า เราสามารถออกพระนามพระเยซไูด้์  

 การออกนามแสดงถึงสิทธิอํานาจของนามนัน้ เม่ือนายอําเภอกลา่วว่า “เปิด [ประต]ู ในนามของกฎหมาย” เขาออกสิทธิ

อํานาจของกฎหมายเช่นเดียวกบัฤทธิเดชของกฎหมาย์  เม่ือเราเรียกพระนามของพระเยซู เราเช่ือมัน่ในฤทธิเดช์ และสิทธิอํานาจ

ของพระเยซู ตวัอย่างเช่น (1) พระเยซูตรัสว่า “ฤทธานภุาพทัง้สิน้ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตฉุะนัน้

เจ้าทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทกุชาติ...ให้รับบพัติศมาในพระนาม...” (มทัธิว 28:18-19) (2) สภาซานฮีดริน ถามเปโตรและ

ยอห์น เก่ียวกบัการรักษาชายง่อย “ทา่นทัง้สองได้ทําการนีโ้ดยฤทธิหรือในนามของผู้ใด์ ” (กิจการ 4:7) เปโตรตอบว่า “โดยพระนาม

ของพระเยซคูริสต์ชาวนาซาเร็ธ” (กิจการ 4:10) (3) องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงสญัญาวา่ “สิง่ใดท่ีทา่นขอในนามของเรา เราจะกระทําสิ่ง

นัน้” (ยอห์น 14:14) 

 พระเจ้าทรงให้ฤทธิเดชและสิทธิอํานาจของพระองค์แก่เราเม่ือเราออกพระนามของพระองค์ด้วยความเช่ือ ์ (กิจการ 3:6, 

16) เม่ือเราออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเม่ือบพัติศมา เราเช่ือมัน่ในสิทธิอํานาจของพระองค์ในการกระทําและในฤทธิเดช์

ของพระองค์ท่ีจะกระทําการทางฝ่ายวิญญาณ 

 

กระทาํทุกส่ิงในพระนาม 
 “และเม่ือท่านจะกระทําสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทําทกุสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า และขอบพระคณุ

พระบิดาเจ้า โดยพระองค์นัน้” (โคโลสี 3:17) การบพัติศมาประกอบไปทัง้วาจาและกาย ดงันัน้ข้อนีจ้ึงใช้ได้ แน่นอนว่า เราไม่ได้

ออกพระนามพระเยซูก่อนการพดูหรือกระทําทกุอย่างในชีวิตของเรา ข้อนีมี้ความหมายถึงการพดูหรือกระทําทกุสิ่งด้วยฤทธิเดช์

และสทิธิอํานาจของพระเยซเูป็นสําคญั ในฐานะตวัแทนของพระองค์ สาวกของพระองค์ และผู้ มีความวางใจในพระองค์ 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือเป็นการกระทําทางฝ่ายวิญญาณเฉพาะท่ีต้องออกพระนามของพระเจ้า ข้อนีก็้มีความหมายตาม

ตวัอกัษร เราอธิษฐาน ไล่ผีมาร และวางมือบนคนป่วยในพระนามของพระเยซู ทัง้หมดโดยออกพระนามของพระองค์ และการบพั

ติศมาด้วยนํา้ไมค่วรจะมีข้อยกเว้น ผู้ ท่ีมีชีวิตอยู่เป็นตวัแทนและสาวกของพระคริสต์ตามโคโลสี 3:17 จะรับบพัติศมาในพระนาม

ของพระองค์อยา่งแน่นอน 

 

พระเยซูเป็นนามสงสุดู  
 การบพัติศมาเป็นการกระทําทางฝ่ายวิญญาณท่ีสําคญัท่ีต้องออกพระนามของพระเจ้า นามท่ีสงูสดุ ย่ิงใหญ่ท่ีสดุ มีฤทธ์ิ

เดชมากท่ีสดุ และสําแดงตนมากท่ีสดุท่ีพระเจ้าได้เปิดเผยให้มนษุย์รู้คือ พระเยซู “เหตฉุะนัน้พระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึน้อย่าง
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สงู และได้ประทานพระนามเหนือนามทัง้ปวงให้แก่พระองค์” (ฟีลิปปี 2:9-10) สําหรับการบพัติศมา เราควรจะใช้นามท่ีสงูสดุอย่าง

แน่นอน ถ้าเราไมย่อมรับพระนามของพระเยซใูนตอนนีอ้ยา่งเตม็ใจ วนัหนึง่เราจะถกูบงัคบัให้รับความย่ิงใหญ่ของนามนีอ้ยูดี่ 

 

การยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผ้ช่วยให้รอดู  
 นกัเขียนคนหนึ่งเขียนไว้ว่า “การออกพระนามคือการวิงวอนพระเจ้าของคนๆ หนึ่ง...การออกพระนามคือเพ่ือปฏิญาณ

ความจงรักภกัดีต่อกษัตริย์และองค์พระผู้ เป็นเจ้าของคนๆ หนึ่ง” 5 การบพัติศมาในพระนามของพระเยซูแสดงถึงการยอมรับว่า

พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 

 หลงัจากเปโตรเทศนาว่าพระเยซูทรงเป็นทัง้องค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระคริสต์ เขาสัง่ให้บพัติศมาในพระนามของพระองค์ 

(กิจการ 2:36-38) เม่ือผู้ ฟังของเขายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า และพระเมสสิยาห์ พวกเขารับบพัติศมา (กิจการ 

2:41) เม่ือชาวสะมาเรียยอมรับคําเทศนาของฟีลิปเก่ียวกบัพระเยซู พวกเขารับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู (กิจการ 8:12, 

16) 

 การรับเช่ือของเหล่าสาวกของยอห์นมีความสําคญัเป็นพิเศษในเร่ืองนี ้เปาโลบอกพวกเขาว่า “ ‘ยอห์นให้รับบพัติศมา

สําแดงถึงการกลบัใจใหม่ แล้วบอกคนทัง้ปวงให้เช่ือในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลงัคือพระเยซู’ เม่ือเขาได้ยินอย่างนัน้ เขาจึงรับ

บพัติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้า” (กิจการ 19:4-5) ด้วยการบพัติศมาอีกครัง้ ครัง้นีใ้นพระนามของพระเยซู พวกเขาแสดง

ความเช่ือในพระเยซูและตระหนกัว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ องค์พระผู้ เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด และทําให้การรับใช้ของ

ยอห์นสมบรูณ์ 

 

การยอมรับว่าพระเยซูทรงดาํรง 
สภาพของพระเจ้าอย่างบริบรณ์ู  

 การบพัติศมาในพระนามของพระเยซูยงัแสดงความเช่ือว่าสภาพของพระเจ้าดํารงอยู่อย่างบริบรูณ์ในพระเยซู และทกุสิ่ง

ท่ีเราจําเป็นต้องมีนัน้อยู่ในพระองค์ “เพราะว่าในพระองค์นัน้ สภาพของพระเจ้าดํารงอยู่อย่างบริบรูณ์ และท่านได้บรรลถุึงความ

ครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้ เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ” (โคโลสี 2:9-10) เปาโลแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง

ความคิดนีก้บัการบพัติศมาด้วยนํา้ เพราะเพียงสองข้อตอ่มา เขากลา่ววา่ เรา “ได้ถกูฝังไว้กบัพระองค์ในพิธีบพัติศมาแล้ว” (โคโลสี 

2:12) เราไมเ่พียงแตต่ระหนกัวา่พระเยซทูรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเทา่นัน้ แตย่งัตระหนกัวา่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระ

ผู้ช่วยให้รอดของเรา (2เปโตร 1:1; ยดูา 25) เราตระหนกัว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวท่ีจะเข้าถึงพระเจ้าได้ (ยอห์น 14:6-11) การ

บพัติศมาในพระนามของพระเยซูเน้นการทรงสภาพพระเจ้าของพระเยซู และบทบาทท่ีเพียงพอทกุประการของพระองค์ในความ

รอดของเรา 

 

ไม่ใช่สตรวิเศษู  
 พระนามของพระเยซูไม่ใช่สตูรวิเศษ คล่ืนเสียงสัน่จากการออกนามท่ีกลา่วออกมานัน้ไม่ได้ยกความบาปหรือนําฤทธิเดช์

พิเศษอ่ืนๆ มา อย่างไรก็ตาม เม่ือเราออกพระนามของพระเยซูด้วยความเช่ือ พระเยซูทรงตอบสนอง พระนามแสดงถึงพระ

วิญญาณและการกระทําของพระองค์ เราต้องมีความเช่ือของเราในพระเยซูเพ่ือท่ีพระนามจะมีความหมาย และเป็นเหตใุห้เกิดสิ่ง

อ่ืนได้ (กิจการ 3:16; 10:43) 

 บุตรชายของเสวาไม่สามารถไล่ผีออกแม้ว่าจะใช้พระนามของพระเยซู เพราะพวกเขาไม่ได้มีความสมัพนัธ์ส่วนตวักับ

พระองค์ หรือมีความเช่ือในพระองค์ (กิจการ 19:14-17) การท่ีพระนามของพระเยซูไม่อาจถือเป็นคาถาวิเศษไม่ได้ทําลายความ

จําเป็นในการออกพระนาม เปโตรอธิษฐานเผ่ือชายง่อยโดยกล่าวว่า “ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด” 

(กิจการ 3:6) เม่ือชายคนนัน้เดิน เปโตรอธิบายว่า “พระนามนัน้จึงได้กระทําให้คนนีซ้ึ่งท่านทัง้หลายเห็นและรู้จักมีกําลังขึน้” 
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(กิจการ 3:16) เราจะต้องออกพระนามของพระเยซดู้วยความเช่ือ เราไมส่ามารถแยกความเช่ือภายในจากการเช่ือฟังพระวจนะของ

พระเจ้าได้ เม่ือบพัติศมา เม่ือเราออกพระนามของพระเยซูด้วยความเช่ือตามท่ีพระวจนะของพระองค์สัง่ไว้ พระองค์เสด็จมาและ

ยกบาปของเรา” 

 

ข้อมลเพิ่มเตมิู  
 สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสําคญัของพระนามของพระเยซู ดบูทท่ี 3 ใน The Oneness of God โดยเดวิด เบอร์

นาร์ด สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการทรงสภาพบริบรูณ์ของพระเยซคูริสต์ ดบูทท่ี 4 ในหนงัสือเลม่เดียวกนั 

 

สาํหรับทุกคน 
 มีผู้กล่าวถึงข้อโต้แย้งจํานวนมากด้วยความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงคําสอนของพระคมัภีร์ในเร่ืองการบพัติศมาในพระ

นามของพระเยซู เช่น บางคนโต้แย้งว่าคริสเตียนชาวยิวเท่านัน้ท่ีรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูเพ่ือเน้นว่าเขาได้ยอมรับว่า

พระเยซทูรงเป็นพระเมสสิยาห์ อย่างไรก็ตาม การโต้แย้งเช่นนัน้เป็นการละเลยคําสอนท่ีชดัเจนของพระคมัภีร์ ชาวสะมาเรียซึง่เป็น

ลกูหลานผสมระหวา่งชาวยิวและชาวตา่งชาติได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู โครเนลิอสั ญาติๆ ของเขา และเพ่ือนของเขา 

เป็นชาวตา่งชาติทกุคน ยงัได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

 โครเนลิอสัไม่ใช่ผู้นบัถือศาสนายิว (กิจการ 10:28, 45; 11:1-3, 18) ผู้นบัถือศาสนายิวอยู่ในวนัเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 

2:10) และมคันายกหนึ่งในเจ็ดคนเคยเป็นผู้นับถือศาสนายิว (กิจการ 6:5) ถ้าโครเนลิอสัเป็นผู้นับถือศาสนายิว ก็ไม่มีจะความ

ขดัแย้งท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการท่ีเปโตรไปเย่ียมโครเนลอิสั 

 ไมว่า่อยา่งไรก็ตาม ชาวตา่งชาติคนอ่ืนๆ เช่น ชาวโครินธ์ ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู โดยสรุป ผู้ เช่ือทกุชนชัน้

ทกุคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

 การพยายามอธิบายว่ามีวิธีพดูในการบพัติศมาท่ีแตกต่างกนัสองวิธีไม่ถกูต้อง จะมีรูปแบบการบพัติศมาของคริสเตียน

ตามพระคมัภีร์ได้เพียงรูปแบบเดียว ไม่อาจมีหนึ่งวิธีท่ีจะบพัติศมากลุ่มคนหนึ่งและอีกหนึ่งวิธีสําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะพระ

เจ้าไมเ่หน็แก่หน้าผู้ใด (กิจการ 10:34) ไมอ่าจมีวิธีบพัติศมาในเวลาหนึง่ในประวติัศาสตร์คริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหม่ และอีกวิธี

หนึ่งสําหรับอีกเวลาหนึ่งในประวติัศาสตร์คริสตจกัร หรือมีการบพัติศมาประเภทอ่ืนๆ อีกหลายประเภทในเวลาเดียวกนั มีการบพั

ติศมาเดียวสําหรับคริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหม ่

 

การออกพระนาม 
 บางคนโต้แย้งว่า “การบพัติศมาในพระนามของพระเยซู” หมายถึงเพียงแต่สิทธิอํานาจและฤทธิเดชของพระเยซู และ์

ไม่ได้หมายถึงว่าต้องออกพระนามเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของวิธีพดูในการบพัติศมา อย่างไรก็ตาม หลกัฐานต่อไปนีแ้สดงให้เห็นว่า “ใน

พระนามของพระเยซ”ู เป็นวิธีพดูจริงๆ 

(1) การบพัติศมาในพระนามของพระเยซูหมายถึงการบพัติศมาด้วยฤทธิเดชและสิ์ ทธิอํานาจของพระองค์ แต่วิธีเรียก

ฤทธิเดชและสิท์ ธิอํานาจของพระองค์คือการออกพระนามด้วยความเช่ือ สิทธิอํานาจท่ีมีอยู่ในนามหนึ่งจะเรียกออกมาโดยการใช้

นามอย่างถกูต้องจริงๆ เสมอ ข้อโต้แย้งทัง้หมดเก่ียวกบัฤทธิเดชและสิทธิอํานาจไม่อาจ์ ทําให้เกิดความสบัสนได้ นัน่คือ เม่ือเราใช้

พระนามในการบพัติศมา จะต้องเป็นพระนามของพระเยซ ู

(2) พระคมัภีร์เผยให้เห็นว่ามีการออกพระนามพระเยซูเม่ือบพัติศมา กิจการ 22:16 กล่าวว่า “เด๋ียวนีท้่านจะรอช้าอยู่

ทําไม จงลกุขึน้รับบพัติศมาด้วยออกพระนามของพระองค์ ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย” เป็นคําสัง่ตามพระคมัภีร์ให้ออกพระ

นามของพระองค์ (พระเยซ)ู เม่ือบพัติศมา 
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 บางคนโต้แย้งวา่ ในข้อนี ้ผู้ ท่ีจะรับบพัติศมาเทา่นัน้เรียกในพระนามของพระเยซู ไม่ใช่ผู้ ให้บพัติศมา สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีโต้เถียง

กนั แต่แม้เช่นนัน้ มีการออกพระนามของพระเยซู โดยทัว่ไป ผู้ ให้บพัติศมาเป็นผู้ออกนามนัน้ แต่ผู้ ท่ีจะรับบพัติศมาอาจออกนาม

ของพระเยซไูด้เช่นกนั เพราะผลของการบพัติศมาขึน้อยูก่บัความเช่ือของผู้ ท่ีจะรับบพัติศมา ไมใ่ช่ความเช่ือของผู้ให้บพัติศมา 

 มีการเรียกพระนามออกมาทางปาก เพราะคําภาษากรีกแปลว่า “การออก” คือ เอะพิคาเละโอไม (epikaleomai) ซึ่ง

หมายถึง “การเรียก” หรือ “การร้องออก” 6 ซึ่งเป็นคําเดียวกนักบัท่ีบรรยายถึงการอธิษฐานของสเทเฟนต่อพระเจ้า “เขาจึงเอาหิน

ขว้างสเทเฟน เม่ือกําลงัอ้อนวอนองค์พระผู้ เป็นเจ้าอยู่ว่า ‘ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย’ ” 

(กิจการ 7:59) 

 คํากริยาเดียวกนันีย้งัปรากฏอยู่ในกิจการ 15:17 ว่า “บรรดาคนต่างชาติซึง่เขาเรียกด้วยนามของเรา องค์พระผู้ เป็นเจ้า...

ได้ตรัสไว้” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) และในยากอบ 2:7 “ไม่ใช่เขาเหลา่นัน้หรือ ท่ีสบประมาทพระนามอนัประเสริฐซึง่ใช้

เรียกท่าน” ข้อความทัง้สองข้อความบอกเป็นนยัถึงเวลาเฉพาะเม่ือออกพระนามของพระเยซูเหนือผู้ ท่ีเช่ือ ซึง่เกิดขึน้เม่ือบพัติศมา

ด้วยนํา้ คําแปลอ่ืนๆ ของยากอบ 2:7 คือ “พวกเขาไม่ได้สบประมาทพระนามอนัประเสริฐซึง่ใช้เรียกท่านหรือ” (Interlinear Greek-

English New Testament) “พวกเขาไม่ได้ทําให้นามอนัมีเกียรติท่ีเรียกท่านเส่ือมเสียหรือ” (Rotherham) “ไม่ใช่พวกเขาหรือ ท่ีทํา

ให้นามอนัมีค่าท่ีท่านได้รับการแยกและเรียกเส่ือมเสียและสบประมาทนามนัน้ [พระนามของพระคริสต์ท่ีเรียกออกในการบพัติศ

มา]” (TAB) ดงันัน้ พระคมัภีร์กลา่วไว้ในข้อพระคมัภีร์เดียวและแสดงให้เห็นในข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ ว่าจะต้องออกพระนามของพระ

เยซเูม่ือบพัติศมา 

(3) เม่ืออ่านข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัการบพัติศมาอย่างชดัเจน คนๆ หนึ่งจะเช่ือว่า “ในพระนามของพระเยซู” เป็นวิธีพดู

ในการบพัติศมา นัน่คือคนนัน้ได้อ่านอย่างเหมาะสมและตีความหมายตามตวัอกัษร และบุคคลหนึ่งจะต้องใช้วิธีท่ีน่าสงสยัและ

บิดเบือนในการแปลตามพระคมัภีร์เพ่ือปฏิเสธว่าถ้อยคําเหล่านีไ้ม่ได้มีความหมายตามท่ีปรากฏอยู่ ถ้า “ในพระนามของพระเยซู” 

ไมใ่ช่วิธีพดูแล้ว น่าแปลกท่ีถ้อยคํานีป้รากฏหลายครัง้ราวกบัวา่เป็นวิธีพดูโดยไมมี่การอธิบายท่ีขดัแย้งใดๆ 

(4) ในสถานการณ์อ่ืนๆ “ในพระนามของพระเยซู” หมายถึงการพดูออกพระนามพระเยซู พระเยซูตรัสให้เหลา่สาวกของ

พระองค์อธิษฐานเพ่ือคนป่วยในพระนามของพระองค์ (มาระโก 16:17-18) และยากอบกล่าวว่าเราควรอธิษฐานเพ่ือคนป่วย “ใน

พระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” (ยากอบ 5:14) เม่ือเปโตรอธิษฐานเพ่ือชายง่อย เขาใช้พระนาม เพราะเขาพดูว่า “ในพระนามแห่ง

พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด” (กิจการ 3:6) จากนัน้ เขาอธิบายว่าชายคนนัน้ได้รับการรักษา “โดยพระนามของพระเยซู” 

(กิจการ 3:16; 4:10) อีกนยัหนึ่งคือ เม่ือคริสตจกัรยคุแรกอธิษฐานเพ่ือคนป่วยในพระนามของพระเยซู พวกเขาออกพระนามของ

พระเยซูจริงๆ ในทํานองเดียวกัน เม่ือคริสตจักรยุคแรกให้บัพติศมาในพระนามของพระเยซู พวกเขาออกพระนามของพระเยซู

เพราะพระนามพระเยซเูป็นสว่นหนึง่ของวิธีพดูในการบพัติศมา 

(5) ถ้า “ในพระนามของพระเยซ”ู ไมใ่ช่วิธีพดูแล้ว พระคมัภีร์ก็ไมไ่ด้ให้วิธีพดูในการบพัติศมาของคริสเตียนเลย วิธีพดูอีก

วิธีหนึ่งท่ีอาจเป็นได้คือถ้อยคําในมทัธิว 28:19 อย่างไรก็ตาม ถ้า “ในพระนามของพระเยซู” ไม่ใช่วิธีพดูแล้ว “ในพระนามแห่งพระ

บิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” ก็ไม่ใช่เช่นกนั เพราะโครงสร้างทางไวยากรณ์ของทัง้สองข้อเหมือนกนั ถ้า ”ในพระนาม” 

หมายถงึ “โดยสทิธิอํานาจของ” โดยไมต้่องมีการออกนาม ข้อพระคมัภีร์ทัง้สองข้อก็ไมไ่ด้กลา่วถงึวิธีพดูในการบพัติศมา 

 อย่างไรก็ตาม เราไม่เช่ือว่าพระเยซูไม่ทรงให้คําแนะนําในเร่ืองท่ีสําคญัเช่นนี ้ในบทท่ี 6 เราแสดงให้เห็นว่าการบพัติศมา

ด้วยนํา้เป็นสิง่สําคญัยิ่ง ดงันัน้ เป็นไปไมไ่ด้ที่พระคมัภีร์จะไมใ่ห้คําแนะนําที่เพียงพอเกี่ยวกบัการบพัติศมา ถ้าเราไมม่ีวิธีพดูแล้ว

อะไรจะเป็นสิ่งแยกการบพัติศมาของคริสเตียนจากการบพัติศมาของคนนอกรีต การบพัติศมาของผู้นบัถือศาสนายิว หรือการบพั

ติศมาของยอห์น ถ้าไมมี่วิธีพดู หรือถ้าวิธีพดูไมสํ่าคญัแล้ว ทําไมเปาโลจึงให้บพัติศมาเหลา่สาวกของยอห์นอีกในพระนามของพระ

เยซ ูไมมี่นกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงคนใดเหน็วา่ไมต้่องมีวิธีพดูในการบพัติศมา หรือพระคมัภีร์ไมใ่ห้ทิศทางเก่ียวกบัวิธีพดูในการบพัติศ

มา แม้กระนัน้ ถ้า “ในพระนามของ” ไมใ่ช่วิธีพดูแล้ว เราก็ไมมี่วิธีพดูอะไรเลย 
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(6) นักศาสนศาสตร์และนักประวัติศาสตร์คริสตจักรตระหนักว่าหนังสือกิจการกล่าวถึงวิธีพูดในการบัพติศมาของ
คริสตจกัรยคุแรก Encyclopedia of Religion and Ethics กลา่วว่าในเร่ืองการบพัติศมาในพระคมัภีร์ใหม่ “วิธีพดูท่ีใช้คือ “ในพระ

นามขององค์พระเยซูคริสตเจ้า” หรือวลีท่ีคล้ายคลึงกัน ไม่มีหลกัฐานเก่ียวกบัการใช้นามของพระเจ้าสามองค์ 7 Interpreter’s 

Dictionary of the Bible กลา่วว่า “หลกัฐานของกิจการ 2:38; 10:48 (cf. 8:16; 19:5) ด้วยการสนบัสนนุจากกาลาเทีย 3:27, โรม 

6:3 บอกเป็นนยัว่าการบพัติศมาในคริสตศาสนาในตอนต้นไม่ได้กระทํากนัในนามสามขัน้ [ได้แก่ องค์ พระเยซู คริสต์] แต่ ‘ในพระ

นามของพระเยซคูริสต์‘ หรือ ‘ในพระนามของพระเยซเูจ้า‘ ” 8  

 บางคนโต้แย้งว่า “ในพระนามของพระเยซู” ไม่ใช่วิธีพดูเน่ืองจากบนัทึกเก่ียวกบัการบพัติศมาหลายแห่งใช้วลีท่ีแตกต่าง

กนัไปเช่น “ในพระนามของพระเยซูคริสต์” “ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้า” และ “ในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” อย่างไรก็

ตาม วลีเหล่านีมี้ความเท่าเทียมกนั เพราะบรรยายถึงช่ือเดียวกนั นัน่คือ พระเยซู องค์พระผเ้ป็นเจ้าู และพระคริสต์เป็นตําแหน่งท่ี

แยกองค์พระเยซูคริสตเจ้าจากช่ืออ่ืนๆ ท่ีอาจมีช่ือเยซู แต่ช่ือเฉพาะของพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซู แม้แต่มัทธิว 28:19 

บรรยายถงึวิธีพดูในการบพัติศมาวา่เป็นในนามของพระเยซ ู

 

มัทธิว 28:19 
 ข้อพระคมัภีร์นีบ้นัทึกถ้อยคําของพระเยซูก่อนหน้าท่ีพระองค์จะเสด็จขึน้สู่สวรรค์ “เหตฉุะนัน้เจ้าทัง้หลายจงออกไปสัง่

สอนชนทกุชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” เราจะทําให้ข้อ

พระคมัภีร์นีมี้ความสอดคล้องกบัข้ออ้างอิงอ่ืนๆ เร่ืองการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู เช่น กิจการ 2:38 ได้อย่างไร ทัง้นี ้มี

หลายมมุมองด้วยกนั ได้แก่ 

 ประการแรก เราอาจกลา่วได้ว่าข้อพระคมัภีร์ทัง้สองกลา่วถึงวิธีพดูในการบพัติศมาท่ีแตกต่างกนัสองวิธี หากเป็นเช่นนัน้ 

ก็มีความขัดแย้งกัน วิธีหนึ่งอาจถูก อีกวิธีอาจผิด เพราะรูปแบบการบัพติศมาคริสเตียนมีเพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ เน่ืองจาก

แผนการของพระเจ้าเก่ียวกบัความรอดในยคุคริสตจกัรพระคมัภีร์ใหม่เหมือนกนัสําหรับทกุคน ไม่อาจมีวิธีพดูในการบพัติศมาท่ี

ขดัแย้งกนัสองวิธีได้ เน่ืองจากพระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าซึง่ไม่มีข้อผิดพลาด พระคมัภีร์ไม่ขดัแย้งในตวัเอง ถ้าพระคมัภีร์

ให้วิธีพดูสองวิธี แล้ววิธีใดกนัท่ีถกูต้อง เราจะไว้วางใจวิธีพดูวิธีใดได้ 

 มทัธิวบนัทกึมทัธิว 28:19 และยืนอยู่กบัเปโตรเม่ือเขาเทศนาในวนัเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 2:14) คําถามว่า “พ่ีน้องเอ๋ย เรา

จะทําอย่างไรดี” เป็นคําถามท่ีถามอคัรสาวกทกุคน (กิจการ 2:37) ถ้าเปโตรให้คําตอบท่ีไม่ถกูต้องแล้ว มทัธิวก็คงจะแก้ไขเขาไป

แล้ว 

 บางคนกลา่ววา่ “ผม/ดิฉนัเช่ือฟังคําของพระเยซูดีกว่าคําของเปโตร” อย่างไรก็ตาม พวกเขาคงไม่ตระหนกัว่าเปโตรได้ยิน

พระเยซูตรัสมทัธิว 28:19 มทัธิวได้ยินเปโตรพดูกิจการ 2:38 และเหตกุารณ์ทัง้สองอยู่ห่างจากกนัเพียงแค่เจ็ดถึงสิบวนั ถ้ากิจการ 

2:38 ขดัแย้งกบัมทัธิว 28:19 ผู้กลา่วแทนคริสตจกัรคนแรก (เปโตร) ก็สัง่สอนอย่างไม่ถกูต้อง อคัรสาวกคนอ่ืนๆ (รวมทัง้มทัธิว) ก็

ทําผิดตามไปด้วย และเราไม่สามารถไว้วางใจสิ่งใดๆ ท่ีอคัรสาวกเทศนาหรือบนัทึกไว้ได้ ถ้าเป็นเช่นนัน้ เราก็ไม่ต้องสนใจคําสอน

ทกุอยา่งในพระคมัภีร์ใหมเ่ลย 

 ประการท่ีสองคือ มทัธิว 28:19 หมายถึงวิธีพดู แต่กิจการ 2:38 ไม่ได้หมายถึงวิธีพดู หรือมทัธิว 28:19 ไม่ได้หมายถึงวิธี

พดู แตกิ่จการ 2:38 หมายถงึวิธีพดู อยา่งไรก็ตาม การอธิบายเช่นนีไ้มเ่พียงพอเพราะถ้อยคําเดียวกนัคือ “ในพระนามแห่ง” ปรากฏ

อยูใ่นข้อพระคมัภีร์ทัง้สอง ถ้าข้อหนึง่ไมไ่ด้กลา่วถงึวิธีพดูในการบพัติศมาแล้ว อีกวิธีหนึ่งก็ไม่ใช่ด้วยเช่นกนั เราได้เห็นเหตผุลหลาย

ประการวา่ทําไมกิจการ 2:38 กลา่วถงึวิธีพดูในการบพัติศมา 

 ประการท่ีสามคือ ทัง้มทัธิว 28:19 หรือกิจการ 2:38 ไม่ได้กลา่วถึงวิธีพดูในการบพัติศมา ทําให้เราไม่มีวิธีพดูใดๆ เลย ซึง่

ไมน่่าจะเป็นเช่นนัน้เม่ือพิจารณาถงึความสําคญัของการบพัติศมา ความจําเป็นในการแยกการบพัติศมาของคริสเตียนจากการบพั

ติศมาประเภทอ่ืนๆ และการอา่นข้อความนีโ้ดยสามญัสํานกึทัว่ไป 
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 ทัง้นี ้ทําให้เหลือความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียว นัน่คือ มทัธิว 28:19 และกิจการ 2:38 กล่าวถึงวิธีพดูในการบพัติศมา

เดียวกนั ถ้าเป็นเช่นนัน้ มมุมองนีน้่าสนใจมาก เพราะให้วิธีพดูและรักษาความสอดคล้องกนัของพระคมัภีร์ไว้ 

 หลกัการตามพระคมัภีร์คือวา่ ความจริงต้องมีพยานสองสามปากจึงจะเป็นท่ีเช่ือถือได้ (2โครินธิ ์ 13:1) มทัธิว 28:19 เป็น

ข้อพระคมัภีร์เดียวในพระคมัภีร์ท่ีใช้วลีการบพัติศมา “ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” ในขณะท่ีข้อ

อ่ืนๆ กลา่วซํา้วลีที่ใช้ในการบพัติศมาในกิจการ 2:38 “ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์” มทัธิว 28:19 เป็นข้อความไม่ชดัเจนเท่ากบั

ข้อความอ่ืนๆ ดงันัน้ เราต้องเข้าใจวา่พระนามในข้อพระคมัภีร์ดงักลา่วหมายถงึ พระเยซ ู

 

เปรียบเทยีบบันทกึเก่ียวกับมหาบัญชา 
 มทัธิวไมใ่ช่คนเดียวท่ีบนัทกึถ้อยคําสดุท้ายของพระเยซูท่ีตรัสแก่เหลา่สาวกของพระองค์ ทัง้มาระโกและลกูาบนัทกึคําสัง่

สดุท้ายขององค์พระผู้ เป็นเจ้า แต่ในถ้อยคําท่ีแตกต่างกนั ต่อไปนีเ้ป็นการเปรียบเทียบบนัทกึของพวกเขา (มทัธิว 28:19-20; มาระ

โก 16:15-18; ลกูา 24:47-49; กิจการ 1:4-8) 

 

 

 

มหาบัญชา 
มัทธิว มาระโก ลกาู  

1. จงออกไปสั่งสอนชน

ทกุชาติ 

จ ง อ อ ก ไ ป ทั่ ว โ ล ก 

ประกาศข่าวประเสริฐแก่

มนษุย์ทกุคน 

 

ป ร ะ ก า ศ ทั่ ว ทุ ก

ประชาชาติ 

2. ให้รับบพัติศมา เช่ือและรับบพัติศมา ให้กลบัใจใหม่รับการยก

บาป 

 

3. ในพระนามแห่งพระ

บิดา พระบุตร และพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

โดยนามของเรา ในพระนามของพระองค์ 

4 .  เ ร า จ ะ อ ยู่ กั บ เ จ้ า

ทัง้หลายเสมอไป 

หมายสําคัญจะบังเกิด

ขึน้ในท่ีมีผู้ ท่ีเช่ือ 

คอยฤทธิเดชท่ีมาจาก์

เบือ้งบน (พระวิญญาณ) 

 

 มทัธิวและมาระโกกล่าวถึงการบัพติศมาอย่างชัดเจน เน่ืองจากการบัพติศมาเก่ียวข้องกับการยกบาปเป็นอย่างมาก 

(กิจการ 2:38) ลกูาจงึกลา่วถงึเร่ืองนัน้โดยอ้อมด้วยเช่นกนั บนัทกึทัง้สามแหง่นัน้กลา่วถงึนามหนึ่ง ในแต่ละแห่ง รวมทัง้มทัธิว นาม

นัน้เป็นนามเดียว ทัง้มาระโกและลกูากลา่วถงึพระนามพระเยซอูยา่งไมต้่องสงสยั แตม่ทัธิวก็กลา่วถงึพระนามพระเยซดู้วยเช่นกนั 

 

 

 

นามเดยีว 
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 มทัธิว 28:19 กล่าวถึงนามเดียวเท่านัน้ เพราะนามเป็นเอกพจน์ ไม่ใช่พหูพจน์ (หากคนหนึ่งคิดว่าความแตกต่างนีไ้ม่

สําคญั เขาควรจะอ่านกาลาเทีย 3:16 ท่ีซึ่งเปาโลให้ความสําคญัอย่างมากกบัความเป็นเอกพจน์ในปฐมกาล 22:18) มทัธิว เฮนร่ี 

ตระหนกัถึงความสําคญัของเอกพจน์ในท่ีนี ้เพราะเขาเขียนว่า “เราได้รับบพัติศมาไม่ใช่เข้าใน ‘นาม [หลายนาม]’ แต่เข้าในพระ

นามของพระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณ ซึง่แสดงให้เหน็วา่ทัง้หมดนีเ้ป็นหนึง่เดียว และพระนามนัน้เป็นนามเดียว” 9 พระบิดา 

พระบตุร และพระวิญญาณบริสทุธิไม่ใช่นาม์ เฉพาะ แต่เป็นตําแหน่งบรรยายลกัษณะ และแม้ว่าจะเป็นนามเฉพาะ ข้อนีก้ล่าวถึง

นามเดียวเทา่นัน้ ไมใ่ช่สาม เรายงัต้องถามวา่นามเฉพาะของพระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธิคือนามอะไร์  

 

พระนามของพระบุตร 
 ไม่มีข้อสงสยัเลยว่าพระนามของพระบตุรคือ พระเยซู เพราะทตูสวรรค์บอกแก่โยเซฟว่า “เธอจะประสติูบตุรชาย แล้วเจ้า

จงเรียกนามทา่นวา่เยซ”ู (มทัธิว 1:21) 

 

พระนามของพระบดิา 
 พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา” (ยอห์น 5:43) พระองค์ตรัสแก่พระบิดาว่า “ข้าพระองค์ได้สําแดง

พระนามของพระองค์...ข้าพระองค์ได้กระทําให้เขารู้จกัพระนามของพระองค์” (ยอห์น 17:6, 26) พระคมัภีร์เก่าทํานายว่าพระเมสสิ

ยาห์จะประกาศพระนามของพระเจ้า (สดดีุ 22:22; ฮีบรู 2:12) พระเยซูทรงรับพระนามของพระองค์เป็นมรดก” (ฮีบรู 1:4) พระเยซู

เสด็จมา สําแดง ประกาศและรับนามอะไรเป็นมรดก คําตอบคือ เยซู ดงันัน้ พระบิดาได้สําแดงพระองค์เองแก่มนษุย์ทางพระนาม

พระเยซ ู

 

พระนามของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
 พระเยซูตรัสว่า “แต่องค์ผู้ ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานัน้ จะทรงสอนท่าน

ทัง้หลายทกุสิง่” (ยอห์น 14:26) พระวิญญาณทรงประทานและสําแดงทางพระนามพระเยซ ู

 

บริบทของมัทธิว 28:19 
 บริบทของมทัธิว 28:19 ให้คํายืนยนัเพิ่มเติมว่าพระนามเอกพจน์ของข้อนีคื้อ พระเยซู ในข้อ 18 พระเยซูตรัสว่า “ฤทธานุ

ภาพทัง้สิน้ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” ข้อ 19 เขียนต่อไปว่า “เหตฉุะนัน้ เจ้าทัง้หลายจงออกไป...” พระ

เยซูไม่ได้หมายความว่า “เรามีฤทธนานุภาพทัง้สิน้ ดังนัน้ ไปบัพติศมาในนามต่างๆ สามนาม (หรือในนามอ่ืน)” แต่พระองค์

หมายความว่า “เรามีฤทธานุภาพทัง้สิน้ ดงันัน้ ไปบพัติศมาในนามของเรา” นักวิชาการชาวแบ๊บติสต์คนหนึ่งได้กล่าวว่า “กลุ่ม

ผู้ ชํานาญการแปลและผู้วิจารณ์ได้ตระหนกัว่าตอนต้นของมทัธิว 28:18 ต้องมีถ้อยคําตามคริสศาสนวิทยาท่ีจะตามมา ว่า ‘ฤทธานุ

ภาพทัง้สิน้ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว’ นําไปสู่ผลตามมาว่า “จงออกไปสัง่สอนชนทกุชาติ ให้เป็นสาวก

ของเรา ให้รับบพัติศมาในนามของเรา สอนเขาให้ถือรักษาสิง่สารพดัซึง่เราได้สัง่พวกเจ้าไว้’ ” 10  

 ด้วยเหตนีุ ้นกัวิชาการหลายคนได้คิดแล้วว่าจะต้องมีวิธีพดูของคริสเตียนตอนต้นในข้อ 19 ท่ีถกูเปล่ียนแปลงไปเป็นสาม

นามในคริสต์ศาสนายคุแรก11 เพ่ือเป็นข้อสนบัสนนุ พวกเขากล่าวว่า ยเูซเบียส นกัประวติัศาสตร์คริสตจกัร ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง

ศตวรรษท่ี 300 มกัจะกล่าวถึงข้อ 19 โดยใช้วลีว่า “ในนามของเรา”12 (เขาทําเช่นนัน้หลายครัง้ก่อนหน้าการประชมุของสภาไนซีน 

แตไ่มเ่คยทําเช่นนัน้เลยในเวลาหลงัจากนัน้) บางคนกลา่วว่า มทัธิว หรือผู้คดัลอกลําเนายคุแรกได้ถอดความถ้อยคําของพระคริสต์ 

หรือยืมถ้อยคําจากบริบทอ่ืน คนอ่ืนๆ ถือว่าข้อ 19 กลา่วถึงลกัษณะของการบพัติศมา และไม่ได้แปลตามต้นฉบบัหมายถึงรูปแบบ

ของการบพัติศมา 
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 ข้อโต้แย้งเนือ้หาของมทัธิว 28:19 เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ แต่ไม่ร้ายแรง เพราะ เม่ือใช้หลกัการแปลซึง่เป็นท่ียอมรับแล้ว เราจะ

พบวา่ข้อพระคมัภีร์นัน้หมายถึงการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู แม้ว่านกัวิชาการจํานวนหนึ่งเห็นว่าบริบทจะต้องแสดงถึงวิธี

พดูในการบพัติศมา แต่เพราะข้อคิดเห็นของผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าสามองค์ พวกเขาไม่สามารถเห็นได้ว่าถ้อยคําท่ีมีอยู่จริงๆ แล้วบรรยาย

ถงึวิธีพดูในการบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

 คําอธิบายมทัธิว 28:19 ใน The Tyndale New Testament Commentaries มีความน่าสนใจเป็นอย่างย่ิงในเร่ืองนี ้

“มกัจะเป็นท่ียืนยนักนัว่าถ้อยคํา ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ไม่ใช่ ipsissima verba [ถ้อยคํา

ตรงๆ] ของพระเยซ ูแตเ่ป็นถ้อยคําของผู้ประกาศท่ีเขียนไว้วา่พระองค์ตรัส หรือเพิ่มเติมเข้าไปในภายหลงั...อาจเป็นได้ว่าคําอธิบาย

ท่ีแท้จริงว่าทําไมคริสตจกัรยคุแรกไม่ได้ใช้การบพัติศมาสามนาม คือว่า ถ้อยคําของ 28:19 ไม่ใช่ถ้อยคําเดิมขององค์พระผู้ เป็น

เจ้าของเราว่าเป็นวิธีพดูในการบพัติศมา พระองค์ไม่ได้ประทานคําสัง่เก่ียวกบัถ้อยคําเฉพาะท่ีจะใช้ในการบพัติศมา แต่ ดงัท่ีได้

กลา่วถงึไปแล้ว พระองค์แสดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีได้รับบพัติศมาจะได้รับบพัติศมาเข้าสูก่ารเป็นของพระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ”13  

 

 

 

พระเยซเป็นู พระนามของพระเจ้าในพระคัมภร์ีใหม่ 
 ความหมายของมทัธิว 28:19 มีความชดัเจนมาก พระนามเอกพจน์ของพระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณบริสทุธิคือ์

พระเยซู พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นตําแหน่งท่ีแตกต่างกันของพระเจ้า พระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาของ

สิ่งมีชีวิตทัง้ปวง ได้เสด็จมาในเนือ้หนังในพระบุตร และสถิตอยู่ในใจของเราเป็นพระวิญญาณบริสทุธ์ิ นามเดียวท่ีเผยบทบาท

ทัง้หมดนี ้คือ เยซ ู

 พระคมัภีร์เก่าทํานายว่าพระเจ้าจะทรงสําแดงโดยพระนามเดียว “เหตฉุะนัน้ ชนชาติของเราจะรู้จกัช่ือของเรา” (อิสยาห์ 

52:6) ในวนันัน้พระเจ้าจะทรงเป็นเอก และพระนามของพระองค์ก็เป็นเอก” (เศคาริยาห์ 14:9) พระนามของพระเยซูอยู่เหนือนาม

ทัง้ปวง (ฟีลปิปี 2:9-10) ดงันัน้ จงึไมใ่ช่เร่ืองน่าประหลาดใจท่ีมทัธิว 28:19 หมายถงึพระนามของพระเยซ ู

 คนๆ หนึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อพระคมัภีร์ได้ดงันี ้พระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธิคือใคร์  แน่นอนว่าคือพระ

เจ้า พระนามของพระเจ้าคืออะไร ในพระคมัภีร์เก่า พระเยโฮวาห์ (หรือยาเวห์) เป็นช่ือเฉพาะท่ีพระเจ้าทรงแยกพระองค์เองออก

จากพระอ่ืนๆ ทัง้หมด (อิสยาห์ 42:8) การวิเคราะห์นีทํ้าให้ศาสตราจารย์ชาวเพรสไบทีเรียนกลา่วว่า “จะต้องเข้าใจว่าเราได้รับบพั

ติศมาเข้าสู่ ‘นาม [เดียว]’ ไม่ใช่ ‘[หลาย] นาม’ ของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ [และ นามนัน้] คือ ยาเวห์ 

(Jahweh) พระนามของพระเจ้าสามองค์”14 อย่างไรก็ตาม นามสงูสดุของพระเจ้าในพระคมัภีร์ใหม่ ไม่ใช่พระเยโฮวาห์ แต่เป็นพระ

เยซู พระเยซูทรงอยู่เหนือนามอ่ืนๆ ทัง้ปวงและรวมทัง้มีความหมายมากกว่าพระเยโฮวาห์ด้วย เพราะพระเยซูมีความหมายตาม

ตวัอกัษรคือ “พระเยโฮวาห์ พระผู้ช่วยให้รอด” หรือ “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นความรอด” 

 ในหนงัสือวิวรณ์ ผู้ รับใช้ของ “พระเจ้าและพระเมษโปดก” จะมี “พระนามของพระองค์” (นามเดียว) บนหน้าผากของเขา 

(วิวรณ์ 22:3-4) พระนามของพระเมษโปดกคือพระเยซ ูดงันัน้ พระนามของพระเจ้าคือพระเยซ ู

 ผู้ประกาศในศตวรรษท่ีย่ีสิบหลายคนได้ตระหนกัถึงความสําคญัของพระนามของพระเยซูบ้าง เอสเซกซ์ เคนยอน ถือว่า

พระเยซเูป็นพระนามของพระเจ้าท่ีสําแดงในพระคมัภีร์ใหม่ และเป็นนามสกลุของพระเจ้า15 เขาสอนว่าการใช้พระนามนัน้เป็นการ

มอบอํานาจในการอธิษฐานและใช้ประโยชน์จากการไถ่บาปของพระคริสต์ในปัจจบุนั 

 วิลเลียม ฟีลิป ฮอลล์ ประธานของ American Tract Society of New York ศกึษาเก่ียวกบัพระนามของพระเจ้า ในปี 

1929 เขาตีพิมพ์หนงัสือขนาดเลก็เลม่หนึ่งช่ือ Remarkable Biblical Discovery or “The Name of God” According to the 

Scriptures16 เขาสรุปเอาไว้ว่า พระนามขององค์พระเยซูคริสตเจ้าเป็นการเปิดเผยอย่างบริบรูณ์ของพระเจ้า และอคัรสาวกเข้าใจ
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และเช่ือฟังมทัธิว 28:19 อย่างถกูต้องโดยการออกพระนามนี ้นอกจากนี ้ถ้อยคําในมทัธิว 28:19 “ไม่เคยใช้ในการบพัติศมาโดย

อคัรสาวกเดิม หรือโดยคริสตจกัรในยคุแรก” และ “การบพัติศมาทกุครัง้ของผู้ ท่ีมีชีวิตอยู่ในสมยันัน้ได้รับคําสัง่ให้เป็น หรือกลา่วว่า

เป็น กระทําใน หรือด้วยการร้องออก พระนามขององค์พระเยซคูริสตเจ้า” 17  

 

บทสรุปเก่ียวกับวธีิพดในู การบัพตศิมา 
 ข้อพระคมัภีร์ทกุข้อท่ีอ้างถงึวิธีพดูในการบพัติศมา รวมทัง้มทัธิว 28:19 กลา่วถึงพระนามของพระเยซู เพ่ือให้ถกูต้องตาม

พระคมัภีร์แล้ว วิธีพดูจะต้องรวมถงึพระนามของพระเยซ ูไมใ่ช่เพียงแตก่ลา่วซํา้คําสัง่ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเทา่นัน้ “ผมให้บพัติศมา

คณุในพระนามของพระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” หรือ “ผมให้บพัติศมาคณุในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” หรือ 

“ผมให้บพัติศมาคณุในพระนามของพระองค์” เป็นสิ่งท่ีไม่เพียงพอ เพราะไม่มีข้อใดใช้พระนามของพระเยซูคริสต์จริงๆ ตามท่ีเรา

ได้รับคําสัง่ให้ใช้ วิธีพดูท่ีถกูต้องจะต้องเป็น “ผมให้บพัติศมาคณุในพระนามของพระเยซู” ยงัเหมาะสมท่ีจะเพิ่มตําแหน่งเข้าไปว่า 

องค์[พระเยซ]ูเจ้า หรือ [พระเยซ]ูคริสต์ เพ่ือแยกองค์พระเยซคูริสตเจ้าจากคนอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือวา่เยซ ู

 

คาํส่ังสอนเร่ืองพระเจ้าสามองค์ 
 ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นสําคญัเหล่านี ้เหตผุลท่ีเหมาะสมเพียงอย่างเดียวว่าทําไมบางคนยืนกรานใช้วิธีพดูในมทัธิว 28:19 

(แทนท่ีจะใช้พระนามตามท่ีอธิบายไว้) คือพวกเขาพยายามท่ีจะยอมรับคําสัง่สอนเร่ืองพระเจ้าสามองค์ เราควรจะสงัเกตว่า ผู้ ท่ีเช่ือ

พระเจ้าสามองค์จํานวนมากเห็นความถกูต้องเก่ียวกบัการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู เช่น ผู้ นําคนแรกของกลุ่มท่ีเช่ือแบบ

เพ็นเทคอสต์ในศตวรรษท่ีย่ีสิบ ชาร์ล พาร์อมั ให้บพัติศมาในพระนามของพระเยซูแม้ว่าเขาจะไม่เคยปฏิเสธเร่ืองพระเจ้าสามพระ

ภาคอยา่งชดัเจน 

 เม่ือไม่ก่ีปีมานี ้ศิษยาภิบาลคริสตจกัรอิสระท่ีมีช่ือเสียง ช่ือ เจมส์ บีออล เขียนหนงัสือเก่ียวกบัการบพัติศมาช่ือ Rise to 

Newness of Life ซึง่สนบัสนนุการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูในขณะท่ีใช้คําสัง่สอนของผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าสามองค์ ดบูทท่ี 10 

สําหรับรายช่ือของผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์ในปัจจบุนัท่ีให้บพัติศมาในพระนามของพระเยซู ตามท่ีกลา่วไว้แล้ว นกัวิชาท่ีเช่ือพระเจ้า

สามองค์หลายคน เช่น ดบัเบิลย ูอี ไวน์, มทัธิว เฮนร่ี และ เจมส์ บสัเวล ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของความเป็นเอกพจน์ [ของ

พระนาม] ในมทัธิว 28:19 แม้วา่จะไมเ่ช่ือมโยงความเป็นเอกพจน์นัน้กบัการบพัติศมาในพระนามของพระเยซก็ูตาม 

 เราควรจะสงัเกตว่า เม่ือกล่าวว่าไม่มีเหตผุลท่ีจะใช้วิธีพดูในการบพัติศมาสามนามเพ่ือสนบัสนนุคําสัง่สอนท่ีผิดๆ ของ

การเช่ือในพระเจ้าสามองค์ คําว่า สามองค์ (trinity) ไม่เคยปรากฏในพระคมัภีร์ และพระคมัภีร์เน้นเสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นเอก 

ไมใ่ช่สาม นอกจากนี ้พระเยซทูรงเป็นพระบิดา (อิสยาห์ 9:6) พระบตุร (มทัธิว 1:21) และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ (2โครินธ์ 3:17-18) 

สภาพของพระเจ้าดํารงอยู่อย่างบริบรูณ์ในพระคริสต์ (โคโลสี 2:9) พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นการสําแดงท่ี

แตกต่างกนัสามประการของพระเจ้าผู้ทรงเป็นหนึ่งซึ่งเสด็จมาในเนือ้หนงัเป็นพระเยซู ดงันัน้ จึงไม่มีเหตผุลท่ีจะยืนกรานถึงวิธีการ

พดูในการบพัติศมาสามนามเม่ือพระคมัภีร์ไม่ได้สอนคําสัง่สอนเร่ืองพระเจ้าสามองค์ (สําหรับคําอธิบายเก่ียวกบัคําสัง่สอนเร่ือง

พระเจ้าองค์เดียวและคําสัง่สอนเก่ียวกบัพระเจ้าสามองค์ ด ูThe Oneness of God โดยเดวิด เบอร์นาร์ด โดยเฉพาะอย่างย่ิงดบูท

ท่ี 6 ของหนงัสือเลม่ดงักลา่วสําหรับคําอธิบายเก่ียวกบัความหมายตามพระคมัภีร์ของคําว่า พระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ) 

 

มัทธิว 28:19 สอนการบัพตศิมา 
ในพระนามของพระเยซู 

 โดยสรุป ตอ่ไปนีเ้ป็นเหตผุลเก้าประการวา่ทําไมมทัธิว 28:19 จงึอ้างถงึพระนามของพระเยซใูนการบพัติศมา 

(1) ไวยากรณ์ของมทัธิว 28:19 แสดงถงึนามเดียว (เอกพจน์) 
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(2) บริบทแสดงว่าพระเยซูตรัสถึงฤทธิเดชของพระองค์ และดังนัน้์  จึงตรัสให้เหล่าสาวกบัพติศมาในพระนามของ

พระองค์ 

(3) คําบรรยายของมาระโกและลกูาเก่ียวกบัคําแนะนําเดียวกนัของพระคริสต์แสดงว่าพระเยซูเป็นนามเดียวท่ีกล่าวถึง
นัน้ 

(4) คริสตจกัรยคุแรก รวมทัง้มทัธิว ปฏิบติัตามคําสัง่ของพระคริสต์ โดยบพัติศมาในพระนามของพระเยซู (มทัธิว 2:38; 

8:16; 10:48; 19:5; 22:16; 1โครินธ์ 1:13) 

(5) พระนามของพระบิดาคือพระเยซ ูพระบิดาได้รับการสําแดงผา่นทางพระนามของพระเยซ ู(ยอห์น 5:43) 

(6) พระนามของพระบตุรคือพระเยซ ู(มทัธิว 1:21) 

(7) พระนามของพระวิญญาณบริสุทธ์ิคือพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธ์ิได้รับการสําแดงทางพระนามของพระเยซ ู

(ยอห์น 14:26) 

(8) พระเจ้าได้ทรงสําแดงพระองค์เองในพระคมัภีร์ใหม่โดยนามเดียว (เศคาริยาห์ 14:9) และพระนามนัน้คือพระเยซ ู

(วิวรณ์ 22:3-4) 

(9) พระคมัภีร์ไมไ่ด้สอนคําสัง่สอนเก่ียวกบัพระเจ้าสามองค์ ดงันัน้ วิธีการพดูแบบสามนามจงึไมถ่กูต้อง 

 

หลักฐานในประวัตศิาสตร์คริสตจักร 
 อคัรสาวกไม่เพียงแต่ให้บพัติศมาในพระนามของพระเยซูเท่านัน้ แต่คริสเตียนในยคุหลงัอคัรสาวกสมยัแรกก็ทําเช่นนัน้

ด้วย นักศาสนศาสตร์จํานวนมากเห็นพ้องกันว่าหนังสือกิจการกล่าวถึงวิธีพูดแบบเดิม นักประวติัศาสตร์คริสตจักรเห็นพ้องกัน

ทัว่ไปว่าพระนามของพระเยซูเป็นวิธีพดูท่ีเก่ากว่า และวิธีพดูแบบสามนามมีใช้กนัเพิ่มขึน้ทีละเล็กทีละน้อย (ดบูทท่ี 10 สําหรับ

คําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองนี)้ 

 

วิธีพดในู การบัพตศิมามีความสาํคัญจริงๆ หรือ 
 ทกุคนควรใช้วิธีพดูตามพระคมัภีร์ ถ้าไม่มีการออกพระนามของพระเยซูเม่ือบพัติศมา คนนัน้จะต้องได้รับการบพัติศมา

อีกครัง้ในพระนามของพระเยซ ูด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

(1) พระคมัภีร์ให้ความสําคญัอยา่งมากเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยนํา้จนเราต้องปฏิบติัตามเหมือนเช่นพระคมัภีร์สัง่ 
(2) เราควรปฏิบติัตามตวัอยา่งของคริสตจกัรท่ีเช่ือแบบอคัรสาวก 

(3) ธรรมเนียมไมอ่าจแทนท่ีคําสอนตามพระคมัภีร์ได้ 

(4) การเช่ือฟังและเคารพพระวจนะของพระเจ้าจะทําให้เราปฏิบติัตามพระวจนะทกุประการ เราควรจะเช่ือฟังคําสอนท่ี
ชดัเจนของพระคมัภีร์ แทนท่ีจะสร้างวธีิอ่ืนๆ และพยายามท่ีจะหาขอแก้ตวั การปฏิเสธไมใ่ช้วิธีพดูตามพระคมัภีร์อาจแสดงถึงความ

ไมเ่ช่ือฟัง การกบฏ หรือการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอยา่งไมถ่กูต้อง 

(5) เหล่าสาวกของยอห์นได้รับการจุ่มลงในนํา้แสดงการกลบัใจใหมแ่ล้ว แตเ่ปาโลให้บพัติศมาพวกเขาอีกครัง้ ครัง้นีใ้

พระนามของพระเยซู (กิจการ 19:1-5) สิ่งแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างการบพัติศมาทัง้สองคือนาม แต่นามนัน้มีความสําคญั

มากพอท่ีจะต้องบพัติศมาอีกครัง้ 

(6) พระนามของพระเยซูมีความเก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์ของการบพัติศมา ได้แก่ การฝังไว้กบัพระคริสต์ การมีสว่นใน

พระคริสต์ และการยกบาป 

 แม้ว่าคนๆ หนึ่งได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว์  เขาจําเป็นต้องได้รับการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ เหมือน

เช่นท่ีเขียนไว้เก่ียวกบัโครเนลอิสั พระเจ้าจะทรงประทานพระวิญญาณแก่ทกุคนท่ีกลบัใจใหม่และเช่ือฟัง แม้แต่ผู้ ท่ีไม่เข้าใจการบพั

ติศมาในพระนามของพระเยซ ูพระองค์ตรัสไว้เป็นพิเศษวา่ พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์เพ่ือนําคนทัง้หลายไปสู่
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ความจริงทัง้ปวง (ยอห์น 16:13) แต่พวกเขาอาจละเลยหรือปฏิเสธการนําของพระวิญญาณ และคําสอนของพระวจนะในเวลา

ตอ่มา การประทานพระวิญญาณบริสทุธิไมไ่ด้หมายถงึพระองค์ทรงเหน็ด้วยกบัคําสัง่สอนของพวกเขา์  แต่เป็นการแสดงถึงพระคณุ

ของพระองค์และการยดึมัน่ในพระสญัญาตามพระวจนะของพระองค์ ไม่ว่าคนๆ หนึ่งจะมีประสบการณ์ทางฝ่ายวิญญาณอย่างไร 

การเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าอยา่งตอ่เน่ืองเป็นสิง่ท่ีจําเป็นอยูเ่สมอ 

 บางคนกล่าวว่า ถ้าคนๆ หนึ่งมีความเช่ือในพระคริสต์ วิธีพดูในการบพัติศมาเป็นรายละเอียดท่ีไม่มีความสําคญัอะไร 

อยา่งไรก็ตาม ด้วยเหตนีุ ้คนๆ หนึ่งอาจแก้ตวัในการรับประทานอาหารขององค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วยเค้กและนํา้พนัช์ กระทําการบพัติ

มาด้วยนํา้นม หรือละเลยพิธีการบพัติศมาไปเลย เราเช่ือวา่คําสอนของพระคมัภีร์มีความสําคญั ในเร่ืองการบพัติศมา พระคมัภีร์

สอนวา่การบพัติศมาเป็นสว่นหนึง่ของความรอดและสัง่ให้บพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

 ถ้าวิธีพูดไม่มีความสําคญัแล้ว การบพัติศมาในนามใดๆ ก็จะเป็นการบพัติศมาของคริสเตียนได้ ซึ่งไม่ถูกต้อง เห็นได้

ชดัเจนว่า ความสําคญัทางฝ่ายวิญญาณของการบพัติศมาแสดงออกมาโดยสตูรท่ีใช้และนามท่ีร้องออกมา การใช้พระนามของ

พระเยซแูสดงถึงความเช่ือใน (1) พระคริสต์ (พระองค์คือใคร) (2) การกระทําของพระคริสต์ (การวายพระชนม์ การฝัง และการฟืน้

คืนพระชนม์เพ่ือความรอดของเรา) และ (3) ฤทธิเดช์ และสิทธิอํานาจของพระคริสต์ (ความสามารถของพระองค์เพ่ือช่วยเราให้รอด

โดยพระองค์) เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัสําคญัของความเช่ือท่ีช่วยให้รอด 

 ผู้ ท่ีจะรับบพัติศมาไม่จําเป็นต้องเข้าใจเร่ืองสภาพของพระเจ้าทกุประการเพ่ือท่ีจะรับความรอด เพราะความเช่ือมาก่อน

หน้าความรู้ท่ีสมบรูณ์ อย่างไรก็ตาม การมีความรู้จํากดัแต่ใช้วิธีพดูตามพระคมัภีร์ เพราะความเช่ือและความเช่ือฟัง ไม่เหมือนกบั

การไม่ใส่ใจคําสอนของข้อพระคมัภีร์และใช้วิธีพดูตามท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ซึ่งแสดงถึงระบบคําสัง่สอนท่ีไม่ถกูต้อง น่าสนใจว่าชาว

โรมนัคาทอลิกได้สอนเป็นธรรมเนียมกนัมาว่าการบพัติศมาเป็นสิ่งจําเป็นต่อความรอด และว่าต้องประกาศถ้อยคํา “ในพระนาม

แหง่พระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” เพ่ือให้การบพัติศมามีผล18  

 กล่าวง่ายๆ คือ พระคมัภีร์ไม่ได้สอนรูปแบบบพัติศมาอ่ืนใดนอกจากการบพัติศมาในพระนามพระเยซู ถ้าใช้วิธีพดูอ่ืนๆ 

ได้ พระคมัภีร์ไม่ได้บอกเราเช่นนัน้ แต่ถ้าเราอ่านบนัทึกตามพระคมัภีร์ เราจะได้ข้อสรุปสองประการคือ (1) การบพัติศมาของคริส

เตียนจะต้องกระทําในพระนามของพระเยซู ซึ่งหมายถึง ฤทธิเดชและสิทธิอํานาจของพระองค์ โดยความเช่ือในพระองค์ และ์ โดย

การออกพระนามของพระองค์ (2) วิธีพดูในการบพัติศมาวิธีอ่ืนใดไมมี่ผลตามพระคมัภีร์ 

 

บทสรุป 
 โดยสรุป ตอ่ไปนีเ้ป็นเหตผุลตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัการบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

(1) พระคมัภีร์ให้วิธีพดูเช่นนี ้ไมใ่ช่วิธีอ่ืน 

(ก) มทัธิว 28:19 กลา่วถงึวิธีพดูนี ้

(ข) คริสตจกัรท่ีเช่ือแบบอคัรสาวกยดึมัน่กบัวิธีพดูนี ้(กิจการ 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16; 1โครินธ์ 1:13) 

(2) การบพัติศมาเป็นการฝังไว้กบัพระคริสต์ ไมใ่ช่ผู้ อ่ืน (โรม 6:4; โคโลสี 2:12) 

(3) การบพัติศมาเป็นการมีส่วนเก่ียวข้องกบัพระคริสต์ (โรม 6:3; กาลาเทีย 3:27) และพระนามของพระองค์ทําให้เรา

เป็นของพระองค์ 

(4) เม่ือบพัติศมา เรารับนามสกลุใหม่ ดงัท่ีเป็นสว่นหนึ่งของการบงัเกิดใหม่ การรับเป็นบตุร และการเข้าสหุนตัทางฝ่าย

วิญญาณของเรา นามของสกลุทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าคือพระเยซ ู(เอเฟซสั 3:14-15) 

(5) การบพัติศมามีวตัถปุระสงค์เพ่ือการยกบาป (กิจการ 2:38) และพระเยซเูป็นนามเดียวท่ียกบาปได้ (กิจการ 10:43) 

(6) พระนามของพระเยซูแสดงถึงฤทธิเดชและอํานาจของพระเจ้า์ (มทัธิว 28:18; กิจการ 4:7, 10) เม่ือเราออกพระนาม

ของพระองค์ด้วยความเช่ือ ฤทธิเดชและสทิธิอํานาจนัน้กลายเป็นของเรา ์ (กิจการ 3:6, 16) 
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(7) ทกุสิง่ท่ีเราทําด้วยวาจาหรือการกระทํา ควรจะเป็นในพระนามของพระเยซ ู(โคโลสี 3:17) และการบพัติศมาเป็นด้วย

วาจาและด้วยการกระทํา 

(8) พระนามของพระเยซเูป็นนามสงูสดุท่ีมนษุย์รู้จกั และทกุคนต้องคกุเข่าลงตอ่พระนามนัน้ (ฟีลปิปี 2:9-11) 

(9) การบพัติศมาเป็นสว่นหนึง่ของความรอดของเรา และพระเยซเูป็นนามท่ีช่วยให้รอดเพียงนามเดียว (กิจการ 4:12) 

(10) การบพัติศมาในพระนามของพระเยซูแสดงถึงความเช่ืออย่างแท้จริงว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

และเป็นทางเดียวท่ีเราจะเข้าถงึพระเจ้าได้ (ยอห์น 14:6-11) 

(11) การบพัติศมาในพระนามของพระเยซูแสดงถึงความเช่ือว่าสภาพท่ีบริบรูณ์ของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระเยซู (โคโลสี 

2:9) 

(12) พระเยซเูป็นนามท่ีพระเจ้าสําแดงพระองค์เองในพระคมัภีร์ใหม ่(มทัธิว 1:21; ยอห์น 5:43; 14:26) 

(13) การบพัติศมาในพระนามของพระเยซูแสดงถึงความเคารพต่อ และความเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าและ

เหนือกวา่ธรรมเนียมของมนษุย์ 

 เม่ือพิจารณาถึงสิ่งสําคญัทุกประการของการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู ทําไมจึงจะมีผู้ปฏิเสธท่ีจะใช้พระนาม 

ทําไมจึงมีผู้ลงัเลท่ีจะรับพระนามของผู้ ท่ีวายพระชนม์เพ่ือพวกเขา และมีความเก่ียวข้องกับพระองค์ต่อหน้าผู้ อ่ืน ทําไมจะมีผู้ ท่ี

ปฏิเสธนามท่ีช่วยให้รอดเพียงนามเดียว พระนามท่ีอยูเ่หนือทกุนาม 



 95 

เชิงอรรถ 
 

 1Vine, p. 99. 

 2Rousas John Rushdoony, “Baptism and Citizenship,” Chalcedon Position Paper No. 37 (Vallecito, Ca.: 

Chalcedon, n.d.), p. 1. 

 3Ibid., pp. 1-2. 

 4Ibid., p. 2. 

 5Ibid. 

 6James Strong, Exhaustive Concordance of the Bible (Nashville: Abingdon, 1890). 

 7”Baptism (Early Christian),” Encyclopedia of Religion and Ethics [hereinafter ERE], James Hastings, ed. 

(New York: Charles Scribner’s Sons, 1951), II, 384. 

 8”Baptism,” The Interpreter’s Dictionary of the Bible (Nashville: Abingdon, 1962), I, 351. 

 9Matthew Henry, Commentary (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell, n.d.), V, 443. 

 10Beasley-Murray, p. 83. Emphasis in original. 

 11Ibid., pp. 83-84. 

 12Ibid., p. 81. 

 13R. V. G. Tasker, The Gospel According to St. Matthew, Vol. I of The Tyndale New Testament 

Commentaries (Grand Rapids: Eerdmans, 1961), p. 275. 

 14James Buswell, Jr., A Systematic Theology of the Christian Religion (Grand Rapids: Zondervan, 1980), I, 

23. 

 15David Arthur Reed, Origins and Development of the Theology of Onenss Pentecostalism in the United 

States (Ann Arbor, Mich.: University Microfilms International, 1978), pp. 47, 66-67, citing Essex Kenyon, The 

Wonderful Name of Jesus (Los Angeles: West Coast Publishing Co., 1927). 

 16Reed, pp. 43, 49, 68. 

 17William Philips Hall, Remarkable Biblical Discovery or “The Name” of God According to the Scriptures 

(1929; Rpt. By St. Louis: Pentecostal Publishing House, 1951), p. 10. However, Hall placed primary emphasis on 

Lord rather than on Jesus. 

 18Elmer Clark, The Small Sects in America (Nashville: Cokesbury Press, 1937), p. 200. 



 96 

8 การบพัตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
 

 “แต่ไม่ชา้ไม่นานท่านจะรบับพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 1:5) 

 “เขาเหล่านัน้ก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ จึงตัง้ต้นพดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณไ์ ู ด้ทรงโปรดให้พดู ” 

(กิจการ 2:4, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) 

 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
 พระเจ้าทรงบริสทุธ์ิ (1เปโตร 1:16) ตามจริงแล้ว พระเจ้าเท่านัน้เป็นผู้บริสทุธิในพระองค์เอง นอกจากนี ้พระเจ้าทรงเป็น์

พระวิญญาณ (ยอห์น 4:24) และพระวิญญาณของพระเจ้ามีเพียงวิญญาณเดียวเท่านัน้ (เอเฟซสั 4:4) พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรง

เป็นพระเจ้า (กิจการ 5:3-4; 1โครินธ์ 3:16-17 ร่วมกบั 6:19-20) ช่ือเรียกอย่างหนึ่งของพระวิญญาณบริสทุธิคือ์  “พระวิญญาณของ

พระเจ้า” (โรม 8:9) 

 ตําแหน่ง “พระวิญญาณบริสทุธ์ิ” ในภาษาองักฤษ “Holy Ghost” และ “Holy Spirit” มีความหมายเหมือนกนัในฉบบั 

KJV ดัง้เดิมใช้คําว่า “Holy Ghost” แต่บางครัง้ใช้คําว่า “Holy Spirit” (ลกูา 11:13; เอเฟซสั 1:13; 4:30) อย่างไรก็ตาม คําภาษา

กรีกเดิมใช้วลีเดียวเทา่นัน้คือ พะนือมา ฮากิออส (pneuma hagion) ฉบบัแปลท่ีสําคญัทกุฉบบัตัง้แต่ KJV เป็นต้นมาเลือกใช้คําว่า 

“Holy Spirit” เน่ืองจากเป็นท่ีเข้าใจกนัมากกวา่สําหรับผู้อา่นภาษาองักฤษในปัจจบุนั 

 ตําแหน่งนีเ้น้นความบริสทุธิและลกัษณะทางฝ่ายวิญญาณของพระองค์์  พระคมัภีร์ใช้ตําแหน่งนีม้ากท่ีสดุในความหมาย

อ้างถึงกิจกรรมของพระเจ้าท่ามกลางและในหมู่มนุษย์ท่ีมีแต่เพียงพระวิญญาณจะกระทําได้เท่านัน้ พระคมัภีร์ใหม่แสดงความ

เก่ียวข้องระหวา่งพระวิญญาณบริสทุธ์ิกบังานของพระเจ้าในการบงัเกิดใหมแ่ละการสถิตอยูใ่นมนษุย์ไว้มากเป็นพิเศษ (ยอห์น 3:5; 

14:16-17) 

 

การบัพตศิมาด้วยพระวญิญาณ 
 การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นประสบการณ์สําคญักบัพระเจ้า ประสบการณ์นีเ้ป็นประสบการณ์ในพนัธสญัญาใหม ่

พระคมัภีร์ฉบบั KJV กล่าวถึงการ “รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ” (กิจการ 1:5) ด้วย ในวลีนีม้าจากคําภาษากรีก ว่า เอ็น (en) 

อาจแปลได้วา่ ใน เหมือนท่ีฉบบั TAB และ NIV ใช้ 

 คําว่า การบพัติศมา หมายถึง การจุ่ม การแช่ หรือการฝัง เม่ือใช้คํานี ้พระคมัภีร์อธิบายว่าประสบการณ์นีเ้ป็นการจุ่มใน

พระวิญญาณของพระเจ้าอย่างแท้จริง ในเวลาเดียวกัน พระคัมภีร์บรรยายถึงผู้ ท่ีได้รับประสบการณ์นีว้่าประกอบด้วยพระ

วิญญาณ การอธิบายทัง้สองนีเ้ป็นการอธิบายท่ีประกอบกนัสมบรูณ์ (ไม่ได้ขดัแย้งกนั) เพราะเม่ือภาชนะท่ีว่างเปลา่ถกูแช่ลงไปใน

ของเหลวอย่างแท้จริง ของเหลวไม่เพียงแต่ล้อมรอบภาชนะนัน้เท่านัน้ แต่เติมเต็มภาชนะนัน้ คําบรรยายเหล่านีแ้สดงให้เห็น

ความคิดท่ีว่าบคุคลท่ีได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิมีความเป็นหนึ่งเดียวกนัอย่างใกล้ชิดกบัพระเจ้า เขามีชีวิตอยู่โดยติดต่อกบัพระ

เจ้าอยู่เสมอ และพระเจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขา เขากลายเป็นพระวิหารท่ีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ และพระวิญญาณของ

พระเจ้าสง่ผลตอ่ความคิดและการกระทําของเขาทกุประการ 

 

คาํศัพท์ตามพระคัมภร์ี 
 หนังสือกิจการบรรยายถึงการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณไว้หลายทางด้วยกัน ได้แก่ “ประกอบด้วยพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ” (2:4) “พระวิญญาณบริสทุธ์ิ...ตามพระสญัญา” (2:33) “รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (2:38) “พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ...เสด็จลงมาสถิตกับคนทัง้ปวง” (10:44) “ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิให้ลงมา” (10:45) “ได้รับพระวิญญาณ
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บริสทุธ์ิ” (10:47) และ “พระวิญญาณบริสทุธ์ิ...เสด็จลงมาบนเขา” (19:6) จดหมายฉบบัต่างๆ อธิบายว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิทรง

สถิตอยูใ่นเรา (โรม 8:9) 

 วลีเหลา่นีท้ัง้หมดแสดงถงึประสบการณ์เดียวกนัในพระคมัภีร์ใหม่ในทางต่างๆ กนั เม่ือภาชนะมนษุย์ท่ีว่างเปลา่ได้รับบพั

ติศมาในพระวิญญาณ ภาชนะนัน้ประกอบไปด้วยพระวิญญาณ เม่ือพระเจ้าเทพระวิญญาณของพระองค์ลงบนคนทัง้หลาย พระ

วิญญาณเสดจ็มาบนพวกเขา พวกเขาได้รับพระวิญญาณ และพวกเขาประกอบไปด้วยพระวิญญาณ เม่ือพระเจ้าทรงประทานพระ

วิญญาณ พระองค์ทําให้พระสัญญาของพระองค์สมบูรณ์ และมนุษย์ได้รับพระวิญญาณ ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงวลีเหล่านีมี้

ความหมายเหมือนกนั 

 

ศัพท์ตามพระคัมภร์ีเก่ียวกับการบัพตศิมาด้วยพระวิญญาณ* 
 รับบพั

ติศมา 

เสดจ็

มา 

เทลง

มา 

ประกอบ

ด้วย 

ของ

ประทาน 

ได้รับ เท 

เสดจ็มา 

(บน) 

1:5, 8       

เทลงมา 11:15-

16 

10:44-

47; 

19:2, 

6 

     

ประกอบ

ด้วย 

1:5; 

2:4 

1:5, 8; 

2:4 

2:4; 

11:15 

    

ของ

ประทาน 

11:15-

17 

2:38; 

19:2, 

6 

10:44-

45 

2:4; 

11:17 

   

ได้รับ 1:5; 

2:33 

19:2; 

19:6 

10:44; 

10:47 

2:4; 2:33 2:38   

เท 10:45; 

11:15-

16 

1:8; 

2:16-

18 

10:44-

45 

2:4; 

2:16-17 

10:45 10:45; 

10:47 

 

พระ

สญัญา 

1:4-5 1:4; 

1:8 

1:4-5; 

11:15-

16 

2:4; 2:33 2:38-39 2:33 1:4; 

2:16-

17 

 

*ข้อพระคมัภีร์อ้างอิงทัง้หมดนํามาจากหนงัสือกิจการ 

 

 ข้อพระคมัภีร์บางข้อเปรียบเทียบพระวิญญาณบริสทุธิกบันํา้ และพระเยซ์ ทูรงบรรยายวา่พระวิญญาณเป็นนํา้แหง่ชีวิตท่ี

ดบัความกระหายทางฝ่ายวิญญาณ (ยอห์น 4:14; 7:38) อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริสทุธ์ิไมใ่ช่ของเหลวจริงๆ แต่เป็นพระเจ้า

พระองค์เอง พระคมัภีร์ยงัเช่ือมโยงพระวิญญาณกบัไฟ (มทัธิว 3:11) และลม (ยอห์น 3:8) ด้วย แต่พระวิญญาณไม่ใช่ไฟ ลม หรือ

นํา้จริงๆ 

 

ประกอบด้วยพระวญิญาณ 
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 วลีนีป้รากฏอยู่ในกิจการ มีความหมายเท่ากับ “รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” โดยทัง้สองวลีหมายถึง

ประสบการณ์แรกของการรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิเพ่ือสถิตอยูใ่นชีวิตของคนๆ หนึง่ 

 เวลาหนึ่งหลงัจากวนัเพ็นเทคอสต์ ผู้ เช่ือท่ีได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิจํานวนมากรวมตวักนัเพ่ืออธิษฐาน

และ “ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 4:31) พระเจ้าทรงพบกบัผู้ เช่ือเหล่านีด้้วยวิธีท่ีทรงฤทธิเดชอํานาจ์ และให้เขา

เพิ่มเติมประสบการณ์เดิมท่ีได้รับ เม่ือเปโตรพูดกับสภาศาสนาชาวยิว เขา “ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (กิจการ 4:8) 

เปาโลซึ่ง“ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” พยากรณ์ว่าบารเยซูคนทําวิทยาคมจะตาบอดเป็นระยะเวลาหนึ่ง (กิจการ 13:9) 

จากตัวอย่างเหล่านี ้เราเห็นว่า ประกอบ อาจหมายถึงการประทานฤทธิเดชพิเศษชั่วขณะหนึ่งแก่ผู้ ท่ีได้รับบัพติศมาด้วยพระ์

วิญญาณแล้ว ในปัจจบุนั หลายคนกลา่วถงึการประทานนีว้า่เป็นการทรงเจิมด้วยพระวิญญาณ 

 ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ ใช้คําว่า “ประกอบ” เพ่ือบรรยายถึงการท่ีพระวิญญาณสถิตอยู่อย่างต่อเน่ืองในผู้ ท่ีได้รับบพัติศมาใน

พระวิญญาณ ผู้ชายเจ็ดคนท่ีได้รับเลือกให้ช่วยเหลืออคัรสาวกนัน้ “ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 6:3, 5) เปาโล

ตกัเตือนคริสเตียนเมืองเอเฟซสัให้ “ประกอบด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซสั 5:18) ข้อพระคมัภีร์ข้อหลงันีเ้ป็นการเตือนผู้ เช่ือท่ีได้รับ

บัพติศมาด้วยพระวิญญาณให้อนุญาตให้พระวิญญาณควบคุมพวกเขาอย่างต่อเน่ือง ในความหมายนี  ้“ประกอบด้วยพระ

วิญญาณ” เหมือนกบั “ดําเนิน...ตามฝ่ายพระวิญญาณ” (โรม 8:4) ซึ่งหมายถึงการได้รับคําแนะนําและฤทธิเดชจากพระวิญญาณ์

ในแตล่ะวนั 

 แม้เม่ือผู้ ท่ีหันไปจากพระเจ้าได้กลบัใจใหม่ เขาไม่ได้ “รับบัพติศมา” ด้วยพระวิญญาณอีกครัง้ แต่ได้รับการเพิ่มเติม 

เน่ืองจากไม่มีความเช่ือและไม่เช่ือฟัง เขาจึงถกูตดัสิทธ์ิการรับมรดก แต่ไม่ใช่ว่าเขา “ไม่ได้บงัเกิด” ความจริงท่ีว่าเขาได้บงัเกิดใหม่

และได้เป็นคนชอบธรรมนัน้ยงัคงเป็นความจริง เม่ือเขากลบัใจใหม่ เขาไม่จําเป็นต้อง “บงัเกิดใหม่” อีกครัง้ เขาไม่ต้องบพัติศมา

ด้วยนํา้เป็นครัง้ที่สอง หรือบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นครัง้ที่สอง เพราะการบพัติศมาด้วยนํา้และวิญญาณในครัง้แรกมีผลอ

ครัง้เม่ือเขากลบัใจใหม่ แต่เขาได้รับการกู้ คืนเพ่ืออยู่ในสภาพท่ีชอบธรรมและมีสิทธิท่ีจะได้รับ์ ชีวิตนิรันดร์อีกครัง้ในฐานะบตุรท่ีเช่ือ

ฟังของพระเจ้า 

 โดยสรุป วลี “ประกอบด้วยพระวิญญาณ” อาจมีความหมายอย่างหนึ่งอย่างใดในสามอย่างนีต้ามการใช้ของคริสตจกัรท่ี

เช่ือแบบอคัรสาวก (1) การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณครัง้แรก (2) การนําและฤทธิเดช์ ท่ีพระวิญญาณทรงประทานแก่ผู้ เช่ือท่ีได้รับ

บพัติศมาด้วยพระวิญญาณท่ียอมจํานนต่อพระองค์อย่างต่อเน่ือง และ (3) ประสบการณ์ในภายหลงัท่ีเพิ่มเติมประสบการณ์ครัง้

แรกนัน้ 

 เราต้องแยกการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณจากประสบการณ์กบัพระเจ้าทกุอยา่งในพระคมัภีร์เก่า การประกอบด้วยพระ

วิญญาณในกิจการแตกต่างจากการประกอบด้วยพระวิญญาณท่ียอห์นผู้ ให้บพัติศมามี เพราะการประกอบด้วยพระวิญญาณใน

กิจการเป็นประสบการณ์สําหรับคริสตจกัรใหม ่(ดสูว่นตอ่ไป) 

 

ส่วนของความรอด 
 ดงัท่ีตารางได้ชีใ้ห้เห็น คําอธิบายงานของพระวิญญาณทกุอย่างในประสบการณ์ความรอดมีความหมายเหมือนกบัการ

บพัติศมาด้วยพระวิญญาณ การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเหมือนกบัการบงัเกิดด้วยพระวิญญาณ (ยอห์น 3:5; บทท่ี 4) พระ

วิญญาณเร่ิม “สถิต” อยูใ่นชีวิตของคนๆ หนึง่เม่ือเขาได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ ทางเลือกอ่ืนใดจะไมมี่เหตผุลเหมาะสม เช่น 

พระวิญญาณจะสถิตอยู่ในบคุคลได้อย่างไรถ้าเขาไม่ได้รับพระวิญญาณ ถ้าเขาไม่ได้ประกอบด้วยพระวิญญาณ ถ้าพระวิญญาณ

ไมไ่ด้เสดจ็มาบนเขา หรือถ้าพระวิญญาณไมไ่ด้เทลงบนเขา 

 1โครินธ์ 12:13 ขจดัความสงสยัใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองนี ้“เราทัง้หลายได้รับบพัติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกาย

เดียวกนั” บพุบทในภาษากรีกท่ีแปลว่า โดย คือ เอ็น (en) ซึง่เป็นบพุบทเดียวกบัท่ีใช้ในกิจการ 1:5 เราสามารถแปลประโยคได้ว่า 

“เราทุกคนได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียว” หรือตามท่ีฉบบั NIV ได้หมายเหตุเอาไว้ว่า “เราทุกคน



 99 

ได้รับบพัติศมาในพระวิญญาณเดียวเข้าเป็นกายเดียว” วลีในภาษากรีกแสดงว่าเปาโลหมายถึงประสบการณ์เดียวกบัท่ีพระเยซู

ทรงสญัญาไว้ในกิจการ 1:5 ดงันัน้ การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณจึงเป็นสว่นหนึ่งของความรอด และไม่ใช่ประสบการณ์หลงัจาก

ได้รับความรอดแล้ว 

 นกัศาสนศาสตร์สว่นใหญ่ตระหนกัถึงความสําคญัของการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ตระหนกัว่า การบพัติศมา์

ด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเป็นสว่นหนึง่ของการบงัเกิดใหม่์  บลอสช์กลา่ววา่ “เรายืนยนัว่าการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณจะต้องไม่

ถกูแยกออกจากการบงัเกิดใหม่”1 นกัศาสนศาสตร์ท่ีไม่ใช่ชาวเพ็นเทคอสต์อีกคนหนึ่ง ช่ือ แอนโทน่ี โฮเกมา กล่าวว่า “ถ้าเราได้

บงัเกิดใหม ่เรามีพระวิญญาณ เน่ืองจากพระวิญญาณเท่านัน้ท่ีจะให้เราบงัเกิดใหม่ได้” 2 เขายงัเขียนอีกว่า “การบพัติศมาด้วยพระ

วิญญาณ...ไมใ่ช่ประสบการณ์ท่ีตา่งจากการรับเช่ือ และไมใ่ช่ผลของการรับเช่ือ...แตเ่ป็นเหตกุารณ์เกิดขึน้พร้อมกบัการรับเช่ือ และ

เป็นส่วนสมบูรณ์ในการรับเช่ือ...คริสเตียนทกุคนได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ...เหมือนกบั

การบงัเกิดใหม”่ 3  

 การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นวิธีท่ีเรารับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรา ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพระเยซูคริสต์

และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เพราะพระวิญญาณบริสทุธิคือพระวิญญาณของพระคริสต์์  (โรม 8:9) พระคริสต์สถิตอยู่กบัเราโดยการ

สถิตอยู่ของพระวิญญาณ (เอเฟซสั 3:16-17) “องค์พระผู้ เป็นเจ้าคือพระวิญญาณ” และพระวิญญาณบริสทุธิคือ ์ “พระวิญญาณ

ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” (2โครินธ์ 3:17-18, NIV) เป็นไปไม่ได้ท่ีจะรับพระคริสต์ในเวลาหนึ่ง และรับพระวิญญาณในอีกเวลาหนึ่ง 

เพราะมีเพียงพระวิญญาณเดียว (เอเฟซสั 4:4; 1โครินธ์ 12:13) เม่ือเราได้รับบพัติศมาในพระวิญญาณ เรารับพระคริสต์เข้าในชีวิต

ของเรา 

 การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของชีวิตท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่

ประสบการณ์เพ่ือคนท่ีได้รับเลือกเพียงไม่ก่ีคน หรือเป็นประสบการณ์หลงัการรับเช่ือ ท่ีจะได้รับหลงัจากรอคอยและทนทกุข์มาเป็น

เวลานาน แต่การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นสว่นหนึ่งของความรอดและเกิดพร้อมกบัการกลบัใจใหม่และความเช่ือ ผู้

ท่ีได้รับพระวิญญาณไม่ได้ไปถึงจดุสมบรูณ์แบบ แต่เพียงแค่เร่ิมต้นชีวิตคริสเตียนเท่านัน้ หลงัจากได้รับบพัติศมาในพระวิญญาณ 

เขาต้องแสวงหาเพ่ือได้รับการเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองโดยการยอมจํานนต่อการนําของพระวิญญาณ โดยอนุญาตให้พระองค์มี

อํานาจอยา่งเตม็ท่ีและก่อให้เกิดผลของพระวิญญาณ 

 บางคนสอนว่าการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็น “งานแห่งพระคุณ” อย่างท่ีสองหรือสาม หมายถึงประสบการณ์ท่ี

เกิดขึน้หลงัจากการรับเช่ือท่ีช่วยให้รอด คณะโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ถือว่าการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการ

กลบัใจใหม่ และไม่ยอมรับว่าเป็นงานแห่งพระคณุท่ีเกิดขึน้หลงัจากนัน้ คณะท่ีเช่ือเร่ืองความบริสทุธิใน์ ศตวรรษท่ี 1800 สอนว่ามี

งานแหง่พระคณุอยา่งท่ีสองหลงัจากการรับเช่ือ เรียกวา่การชําระ ซึง่บคุคลได้รับการชําระจากความบาปท่ีมีอยูอ่ยา่งแท้จริง 

 ตอนต้นศตวรรษท่ี 1900 กลุ่มผู้ ท่ีเช่ือความบริสทุธิจํานวนมา์ กได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ พดูเป็นภาษา์

ตา่งๆ และถือวา่เป็นประสบการณ์แหง่งานแหง่พระคณุอย่างท่ีสาม คนอ่ืนๆ ท่ีได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณถือว่าการชําระเป็น

กระบวนการท่ีตอ่เน่ืองตลอดทัง้ชีวิตคริสเตียนของคนๆ หนึ่ง และถือว่าการบพัติศมาเป็นงานแห่งพระคณุอย่างท่ีสอง หรือเป็นสว่น

หนึ่งของความรอด เม่ือพิจารณาถึงการวิเคราะห์ของเราแล้ว คําสอนและคําศพัท์ตามพระคมัภีร์ เราสรุปว่าการบพัติศมาด้วยพระ

วิญญาณไมใ่ช่งานอยา่งท่ีสองหรืออยา่งท่ีสามแตเ่ป็นสว่นของความรอดและการบงัเกิดใหม ่

 

 

การก่อตัง้คริสตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ 
 คริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหมเ่ร่ิมต้นขึน้ในวนัเพน็เทคอสต์หลงัจากพระคริสต์เสดจ็ขึน้สูส่วรรค์ ยอห์นผู้ให้บพัติศมาไม่ได้

ก่อตัง้คริตจกัร แต่เตรียมหนทางสําหรับพระเยซู พระเยซูประกาศว่ายอห์นมีความย่ิงใหญ่เท่ากบัผู้พยากรณ์คนอ่ืนๆ แต่จากนัน้ 

พระองค์ตรัสวา่ “ผู้ ท่ีต่ําต้อยท่ีสดุในแผน่ดินของพระเจ้าก็ใหญ่กวา่ยอห์นเสียอีก” (ลกูา 7:28) 
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 ทกุคนท่ีมีสว่นในการปกครองของพระเจ้าในปัจจบุนั ซึง่มีพระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่ด้วย มีสิทธิพิเศษ การอวยพร 

และฤทธิเดชทางฝ่ายวิญญาณมากย่ิงกว่ายอห์น์  ยอห์นเทศนาว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว (มทัธิว 3:1-2) ยอห์นเร่ิมต้นเทศนา

เร่ืองแผน่ดินสวรรค์ (มทัธิว 11:11-13; ลกูา 16:16) อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้มีสว่นในแผ่นดินนัน้อย่างสมบรูณ์ เพราะความสมบรูณ์

ของพระคณุมาจากทางพระคริสต์เท่านัน้ (ยอห์น 1:16-17) เขาไม่มีการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ แต่เขาเทศนาว่าพระเยซูจะ

ทรงให้บพัติศมาด้วยพระวิญญาณ (มทัธิว 3:11) 

 พระเยซูไม่ได้ก่อตัง้คริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ในขณะท่ีพระองค์ทรงประทบัอยู่บนโลก แต่พระองค์ตรัสถึงคริสตจกัร

ในความหมายท่ีเป็นอนาคต “บนศิลานี ้เราจะสร้างคริสตจกัรของเราไว้” (มทัธิว 16:18) พระองค์ตรัสแก่เหลา่สาวกในเวลาไม่นาน

ก่อนหน้าท่ีจะเสดจ็ขึน้สูส่วรรค์วา่ “จะต้องประกาศทัว่ทกุประชาติชาติในพระนามของพระองค์ ให้เขากลบัใจใหม่รับการยกบาป ตัง้

ต้นท่ีกรุงเยรูซาเล็ม” (ลูกา 24:47) พระองค์ตรัสให้พวกเขารอคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าจะได้รับการบัพติศมาด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธิ พระวิญญาณจะประทานฤทธิเดชแก่พวกเขา และพวกเขาจะได้เป็นพยาน ์ ์ (ลกูา 24:49; กิจการ 1:4-8) 

 คริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่เกิดขึน้จากวนัเพ็นเทคอสต์ ไม่ใช่จากการเทศนาของยอห์น หรือการรับใช้บนโลกขององค์

พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้าได้ทรงกําหนดพนัธสญัญาใหม่กบัมนษุย์ และพนัธสญัญานีกํ้าหนดให้มีการวายพระชนม์ของพระคริสต์และ

การฟืน้คืนพระชนม์ก่อนท่ีจะมีผลได้ พนัธสญัญาใหม่นี ้(ทัง้คําว่า covenant และ testament ในฉบบั KJV มาจากคําภาษากรีกคํา

เดียวคือ เดียเธเค (diatheke)) คือ พระสญัญาของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ (เยเรมีย์ 31:31-33; 2โครินธ์ 3:3-6) 

 ก่อนท่ีพันธสัญญาใหม่จะมีผลได้ พระเยซูต้องวายพระชนม์ก่อน “เพราะเหตุนี ้พระองค์จึงทรงเป็นผู้ กลางแห่งพันธ

สญัญาใหม่ เพ่ือให้คนทัง้หลายท่ีพระองค์ทรงเรียกมา ได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสญัญา เพราะการพลีชีวิตนัน้ไถ่คนให้พ้นจาก

บาปอนัเกิดใต้พนัธสญัญาเดิมแล้ว เพราะว่าในกรณีท่ีเก่ียวกบัหนงัสือพินยักรรม ก็จะต้องพิสจูน์ว่าผู้ ทําหนงัสือนัน้ตายแล้ว” (ฮีบรู 

9:15-16) พระเยซกูลายเป็นผู้กลางของพนัธสญัญาใหมด้่วยการวายพระชนม์ของพระองค์ และการฟืน้คืนพระชนม์ของพระองค์ทํา

ให้ความตายมีผล (โรม 4:24-25) ดงันัน้ พระวิญญาณบริสทุธ์ิได้ทรงประทานให้หลงัจากการวายพระชนม์และการฟืน้ขึน้จากความ

ตายของพระคริสต์ “สิ่งท่ีพระเยซูตรัสนัน้หมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ ท่ีวางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระ

วิญญาณให้เพราะพระเยซูยงัมิได้ประสบเกียรติกิจ” (ยอห์น 7:39) “การท่ีเราจากไปนัน้ก็เพ่ือประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป 

องค์พระผู้ช่วยก็จะไมเ่สดจ็มาหาทา่น แตถ้่าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาทา่น” (ยอห์น 16:7) คริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่

เร่ิมต้นขึน้ในวนัเพน็เทคอสต์ หลงัจากการวายพระชนม์ การฝัง และการฟืน้คืนพระชนม์ของพระคริสต์ทําให้พนัธสญัญาใหมนี่มี้ผล 

 

ประสบการณ์ใหม่สาํหรับคริสตจักรใหม่ 
 การบพัติศมาของพระวิญญาณบริสทุธิเป็นประสบการณ์ใหม่์ ท่ีทรงประทานให้แก่คริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหม่หลงัจาก

การวายพระชนม์ การฟืน้คืนพระชนม์ และการเสด็จขึน้สูส่วรรค์ของพระคริสต์ (ยอห์น 7:39; 16:7) ก่อนหน้าท่ีพระคริสต์จะเสด็จ

ขึน้สูส่วรรค์ พระองค์ทรงสญัญาพระวิญญาณว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แห่งอนาคตท่ีเหลา่สาวกของพระองค์จะได้รับเม่ือเขารออยู่

ในกรุงเยรูซาเลม็ (ลกูา 24:47-49; กิจการ 1:4-8) พระสญัญานีสํ้าเร็จในวนัเพน็เทคอสต์ (กิจการ 2:1-4, 33) 

 ไม่มีใครก่อนหน้ากิจการ 2:1-4 ได้รับประสบการณ์นี ้พนัธสญัญาใหม่เป็น "พนัธสญัญา...ประเสริฐกว่าพนัธสญัญาเดิม 

เพราะว่าได้ทรงตัง้ขึน้โดยพระสญัญาทัง้หลายอันประเสริฐกว่าเก่า” (ฮีบรู 8:6) พระสญัญาอย่างหนึ่งคือพระสัญญาแห่งพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ หลงัจากฮีบรู 11 กล่าวถึงผู้ มีความเช่ือมากหลายคนในพระคมัภีร์เก่า ก็ปิดด้วยถ้อยคําว่าพวกเขาไม่ได้รับพระ

สญัญา “คนเหล่านัน้ทกุคนมีช่ือเสียงดีเพราะความเช่ือของเขา แต่เขาก็ยงัไม่ได้รับสิ่งท่ีทรงสญัญาไว้ เพราะพระเจ้าทรงจดัเตรียม

สิง่ซึง่ประเสริฐย่ิงกวา่นัน้ไว้สําหรับเขา เพ่ือเขาทัง้หลายจะได้รับความสมบรูณ์ด้วยกนักบัเราเทา่นัน้” (ฮีบรู 11:39-40) 

 ผู้พยากรณ์ทํานายถึงของประทานแห่งพระวิญญาณและปรารถนาท่ีจะมีส่วนในสง่าราศีของพระวิญญาณ แต่พระเจ้า

ทรงรักษาการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิไว้สําหรับคริสตจกัรแห่์ งพนัธสญัญาใหม่ “บรรดาผู้ เผยพระวจนะผู้ ได้พยากรณ์ถึง

พระคณุซึง่จะบงัเกิดแก่ทา่นทัง้หลาย ก็ได้สืบค้นและสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองความรอดนี.้..ก็ทรงโปรดเผยให้ผู้ เผยพระวจนะเหลา่นัน้
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ทราบว่า ท่ีเขาเหลา่นัน้ได้ปรนนิบติัในเหตกุารณ์ทัง้ปวงนัน้ ไม่ใช่สําหรับขาเองแต่สําหรับท่านทัง้หลาย บดันีค้นเหลา่นัน้ท่ีประกาศ

ข่าวประเสริฐแก่ทา่นทัง้หลาย ก็ได้กลา่วสิง่เหลา่นัน้แก่ทา่นแล้ว โดยพระวิญญาณบริสทุธิท่ีทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็นสิ่ง์ ซึง่

พวกทตูสวรรค์ปรารถนาจะได้ด”ู (1เปโตร 1:10-12) 

 การท่ีพระวิญญาณของพระเจ้าทรงช่วยเหลือมนษุย์ในหลายวิถีทางในพนัธสญัญาเก่าเป็นสิ่งชดัเจนในพระคมัภีร์ ผู้ รับใช้

พระเจ้าได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ ์ (2เปโตร 1:21) พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเจิมภาชนะท่ีทรงเลือกเพ่ือ

วตัถุประสงค์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม เร่ิมต้นในวนัเพ็นเทคอสต์ พระเจ้าทรงสร้างประสบการณ์ใหม่ และมิติท่ีย่ิงใหญ่กว่าเดิมเพ่ือ

ประทานพระวิญญาณของพระองค์ ปัจจบุนันี ้เราสามารถมีพระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่ในชีวิตของเราได้ โดยทรงประทาน

ฤทธิเดชในการเอาชนะความบาปในวิธี์ ท่ีผู้อยู่ใต้ธรรมบญัญัติไม่รู้จกั (โรม 8:3-4) ฤทธิเดชภาย์ ในของพระวิญญาณนีเ้ป็นปัจจัย

สําคญัท่ีแยกพนัธสญัญาใหม่จากพนัธสญัญาเก่า (เยเรมีย์ 31:31-33; เอเสเคียล 11:19) ก่อนหน้าวนัเพ็นเทคอสต์ มนษุย์ไม่ได้

บงัเกิดใหม ่ในความหมายของพนัธสญัญาใหม ่พวกเขาไมไ่ด้มีการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณตามท่ีบรรยายไว้ในหนงัสือกิจการ 

 ก่อนหน้าเพ็นเทคอสต์ ยอห์นผู้ ให้บพัติศมา เอลิซาเบธมารดาของเขา และเศคาริยาห์บิดาของเขา “ประกอบด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ” ในเวลาเฉพาะเวลาหนึ่ง (ลกูา 1:15, 41, 67) อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของพวกเขาไม่ใช่ประสบการณ์ใน

คริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหม ่เพราะยงัไมท่รงประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ยอห์นไมไ่ด้มีการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์

เหล่าสาวกของเขาก็เช่นกัน (ลกูา 3:16, 7:28; กิจการ 19:1-6) ในลกูา 1 วลี “ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” หมายถึง

ประสบการณ์ในพระคมัภีร์เก่าท่ีพระวิญญาณของพระเจ้าเคล่ือนไหวบนคนทัง้หลายในเวลาหนึ่งเวลาใดเพ่ือวตัถปุระสงค์พิเศษ ใน

กรณีของยอห์น พระวิญญาณทรงเจิมเขาและแยกเขาออกจากครรภ์มารดาเพ่ือการรับใช้พิเศษ เหมือนเช่นท่ีทรงกระทําแก่เยเรมีย์ 

(เยเรมีย์ 1:5) บิดามารดาของยอห์นได้รับฤทธิเดชของพระวิญญาณเพียงชัว่คราวเพ่ือ์ กล่าวถ้อยคําพยากรณ์ หลงัจากวนัเพ็นเท

คอสต์เท่านัน้ ท่ี “ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” หมายความเป็นพิเศษถึงการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณแห่งพนัธสญัญา

ใหม ่ซึง่มีให้เป็นครัง้แรกในเวลานัน้ 

 

 

คาํพยากรณ์ในพระคัมภร์ีเก่า 
 แม้วา่ผู้พยากรณ์แหง่พนัธสญัญาเก่าไมไ่ด้รับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ แตพ่วกเขาได้บนัทกึถงึพระสญัญาของพระ

เจ้าเก่ียวกบัการเสด็จมาของพระวิญญาณ (1เปโตร 1:10-12) “ต่อมาภายหลงัจะเป็นอย่างนี ้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามา

เหนือมนษุย์ทัง้ปวง บตุรชายบตุรหญิงของเจ้าทัง้หลายจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าจะฝัน และคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต ใน

กาลครัง้นัน้ เราจะเทพระวิญญาณของเรา มาเหนือกระทัง่คนใช้ชายหญิง” (โยเอล 2:28-29) เปโตรอ้างและใช้คําพยากรณ์นีก้บั

การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิในวนัเพน็เทคอสต์ (กิจการ 2:16-18) 

 พระเจ้าทรงสญัญาพนัธสญัญาใหมท่ี่พระองค์จะทรงเขียนบญัญติัของพระองค์ในใจของคนทัง้หลาย (เยเรมีย์ 31:31-33) 

พระสญัญานีสํ้าเร็จโดยการเทของพระวิญญาณ ผู้ทรงเขียนบญัญัติของพระเจ้าไว้ในใจของเรา (2โครินธ์ 3:3-6) และผู้ทรงให้ฤทธ์ิ

เดชท่ีจะทําตามความชอบธรรมของพระบญัญติัให้สําเร็จได้ (โรม 8:3-4) พระเจ้าตรัสวา่ “และเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขา และเราจะ

บรรจจิุตวิญญาณใหม่ไว้ในเขา เราจะนําใจหินออกไปเสียจากเนือ้ของเขา และให้ใจเนือ้แก่เขา” (เอเสเคียล 11:19; ด ู 36:26) ใน

ข้อความพยากรณ์อีกแห่งหนึ่ง เขากล่าวว่า “และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขาทัง้หลายอีกเลย เม่ือเราเทวิญญาณของเรา

เหนือพงศ์พนัธุ์อิสราเอล” (เอเสเคียล 39:29) 

 

พระสัญญาและคาํส่ังในพนัธสัญญาใหม่ 
 ยอห์นผู้ให้บพัติศมาเทศนาพระสญัญาของพระวิญญาณบริสทุธิ ์ “เราให้เจ้าทัง้หลายรับบพัติศมาด้วยนํา้ แสดงวา่กลบัใ

ใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้ จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิย่ิงกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่ควรคู่แม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ ์
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พระองค์จะทรงให้เจ้าทัง้หลายรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและด้วยไฟ์ ” (มทัธิว 3:11) ยอห์นไมไ่ด้เทศนาวา่พระวิญญาณ

มีไว้สําหรับคนท่ีทรงเลือกบางคนเท่านัน้ แต่สําหรับทกุคนท่ีกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาของเขา พระเจ้าทรงประทานหมายสําคญั

แก่ยอห์นทําให้เขาตระหนกัว่าผู้ ท่ีจะทรงให้พระสญัญาสําเร็จ (พระเยซู) คือใคร “ข้าพเจ้าเองไม่รู้จกัพระองค์ แต่พระองค์ทรงใช้ให้

ข้าพเจ้าให้บพัติศมาด้วยนํา้ ได้ตรัสกบัข้าพพระเจ้าวา่ ‘เม่ือเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใด ผู้นัน้แหละเป็นผู้ ให้บพั

ติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (ยอห์น 1:33) 

 พระเยซูทรงสญัญาการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณและสัง่สาวกของพระองค์ให้รับพระวิญญาณ ดงัข้ออ้างอิงต่อไปนี ้

แสดงให้เหน็ 

• “เพราะฉะนัน้ถ้าท่านทัง้หลายเองผู้ เป็นคนบาปยงัรู้จกัให้ของดีแก่บตุรของตน ย่ิงกว่านัน้สกัเท่าใด พระบิดาผู้ทรงสถิตใน

สวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่ผู้ ท่ีขอตอ่พระองค์์ ” (ลกูา 11:13) 

• “ถ้าผู้ใดไมไ่ด้บงัเกิดใหมจ่ากนํา้และพระวิญญาณ ผู้นัน้จะเข้าในแผน่ดินของพระเจ้าไมไ่ด้” (ยอห์น 3:5) 

• “แต่ผู้ ท่ีด่ืมนํา้ซึง่เราจะให้แก่เขานัน้ จะไมก่ระหายอีกเลย นํา้ซึง่เราจะให้เขานัน้ จะบงัเกิดเป็นบอ่นํา้พใุนตวัเขาพลุง่ขึน้

ชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 4:14) ข้อตอ่ไปแสดงวา่พระเจ้าตรัสถงึการเทของพระวิญญาณ 

• “ในวนัสดุท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวนัใหญ่นัน้ พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า ‘ถ้าผู้ ใดกระหาย ผู้นัน้จงมาหาเราและ

ด่ืม ผู้ ท่ีวางใจในเราตามท่ีมีคําเขียนไว้แล้วว่า “แม่นํา้ที่มีนํา้ธ ํารงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นัน้” ‘ สิ่งท่ีพระเยซูตรัส

นัน้หมายถงึพระวิญญาณ ซึง่ผู้ ท่ีวางใจในพระองค์จะได้รับ เหตวุา่ยงัไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยงัมิได้

ประสบเกียรติกิจ” (ยอห์น 7:37-39) 

 ข้อพระคมัภีร์หลงัสดุนีส้อนสิ่งท่ีสําคญัหลายประการ (1) พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงสญัญาท่ีจะให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

แก่ทกุคนท่ีเช่ือในพระเยซู (2) ความเช่ือในพระคริสต์จะต้องสอดคล้องกบัคําสอนตามพระคมัภีร์ ไม่ใช่แตกต่างจากคําสอนตาม

พระคมัภีร์ (3) การเช่ือไม่ใช่แค่การยินยอมในใจในเวลาหนึ่งเท่านัน้ แต่เป็นการเช่ืออย่างต่อเน่ือง ดงัท่ีมีการใช้รูปกาลปัจจบุนั (4) 

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทุธิท่ีพระเยซูอ้างถึงไม่ได้มาจนกระทัง่หลงัจากพระองค์ได้รับเกียรติ์  ซึ่งเกิดขึน้พร้อมกบัการฟืน้

คืนพระชนม์และการเสดจ็ขึน้สูส่วรรค์ของพระองค์ พระองค์ทรงหมายถึงการเทของพระวิญญาณในวนัเพ็นเทคอสต์เป็นพิเศษ และ

เป็นประสบการณ์ท่ีผู้ เช่ือทกุคนจะต้องได้รับ 

 ก่อนท่ีพระคริสต์วายพระชนม์ไม่นาน พระองค์ทรงเน้นกบัเหล่าสาวกของพระองค์ว่า พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะเสด็จมา

หลงัจากพระองค์จากพวกเขาไป นอกจากนี ้พระองค์ยงัตรัสว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิคือพระองค์เองในอีกรูปแบบหนึ่ง นัน่คือใน

พระวิญญาณไม่ใช่ในเนือ้หนัง “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพ่ือจะได้อยู่กับท่าน

ตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง ซึง่โลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จกัพระองค์ ท่านทัง้หลายรู้จกัพระองค์ เพราะ

พระองค์ทรงสถิตอยูก่บัทา่น และจะประทบัอยูใ่นทา่น เราจะไมล่ะทิง้ทา่นทัง้หลายไว้ในเปลา่เปล่ียว เราจะมาหาทา่น” 

• “แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสทุธ์ิซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานัน้ จะทรงสอนท่านทัง้หลายทกุสิ่งและจะ

ให้ทา่นระลกึถงึทกุสิง่ท่ีเราได้กลา่วไว้แก่ทา่นแล้ว” (ยอห์น 14:26) 

• “แต่เม่ือองค์พระผู้ช่วยท่ีเราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทัง้หลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดา

นัน้ได้เสดจ็มาแล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา” (ยอห์น 15:26) 

• “อย่างไรก็ตาม เราจะบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลาย คือการท่ีเราจากไปนัน้ก็เพ่ือประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป 

องค์พระผู้ช่วยก็จะไมเ่สดจ็มาหาทา่น แตถ้่าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาทา่น...เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงจะ

เสด็จมาแล้ว พระองค์จะนําท่านทัง้หลายไปสูค่วามจริงทัง้มวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัส

สิง่ท่ีพระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ทา่นทัง้หลายรู้ถงึสิง่เหลา่นัน้ท่ีจะเกิดขึน้” (ยอห์น 16:7, 13) 

 พระเยซูทรงกล่าวซํา้ถงึพระสญัญาเกี่ยวกบัพระวิญญาณหลงัจากฟืน้คืนพระชนม์และทรงให้คําบญัชา พระองค์บญัชา

เหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จงรับพระวิญญาณบริสทุธิเถิด์ ” (ยอห์น 20:22) พวกเขาไม่ได้รับพระวิญญาณในเวลานัน้ ซึ่งบนัทึก
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ของลกูาได้บนัทกึไว้อย่างชดัเจนว่า “และดเูถิด เราจะสง่ซึง่พระบิดาของเราทรงสญัญานัน้ มาเหนือท่านทัง้หลาย แต่ท่านทัง้หลาย

จงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิเดชท่ีมาจากเบือ้งบน์ ” (ลกูา 24:49) “เม่ือพระองค์ได้ทรงพํานกัอยู่กบัอคัรทตู 

จึงกําชบัเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็ แต่ให้คอยรับตามพระสญัญาของพระบิดา คือพระองค์ตรัสว่า ‘ตามท่ีท่านทัง้หลายได้

ยินจากเรานัน่แหละ เพราะว่ายอห์นให้รับบพัติศมาด้วยนํา้ แตไ่มช้่าไมน่านทา่นจะได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ...แต่

ท่านทัง้หลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดช เม่ือพระ์ วิญญาณบริสทุธิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทัง้หลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา์

ในกรุงเยรูซาเลม็ ทัว่แคว้นยเูดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถงึท่ีสดุปลายแผน่ดินโลก” (กิจการ 1:4-5, 8) 

 บนัทึกอ่ืนๆ เก่ียวกบัมหาบญัชาเขียนว่า พระสญัญาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะอยู่กบัเหล่าสาวกจนกว่าจะสิน้ยคุ (มทัธิว 

28:20) และพระสญัญาของพระองค์จะทรงให้แก่ผู้ ท่ีเช่ือทกุคนมีอํานาจท่ีจะไล่ผีมาร พดูภาษาแปลกๆ มีชยัชนะเหนือง ูได้รับการ

ปกป้องจากพิษ และอธิษฐานเพ่ือให้คนป่วยได้รับการรักษา (มาระโก 16:17-18) พระสญัญาเหล่านีท้ัง้หมดเกิดขึน้ด้วยฤทธิเดชท่ี์

สถิตอยูข่องพระวิญญาณ 

 

การสาํเร็จในคริสตจักรที่เช่ือแบบอัครสาวก 
 คริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ประกาศการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณต่อไปว่าเป็นพระสญัญาและเป็นคําสัง่แก่ทกุคน 

เปโตรเทศนาพระสญัญาในวนัเพ็นเทคอสต์โดยการสนบัสนนุของอคัรสาวกทกุคน (กิจการ 2:38) เปาโลเน้นความจําเป็นของพระ

วิญญาณ (กิจการ 19:1-6) เขาเขียนว่า “ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนือ้หนงั แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ผู้ ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้

นัน้ก็ไม่เป็นของพระองค์” เปาโลประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็น “ความชอบธรรมและสนัติสขุ และความช่ืนชมยินดีในพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ” (โรม 14:17) 

 

ความสาํคัญของกิจการ 
 พระคัมภีร์ใหม่ประกอบด้วยส่ีส่วนด้วยกัน ได้แก่ (1) พระกิตติคุณ (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) (2) ประวัติศาสตร์

คริสตจกัร (กิจการ) (3) จดหมายฉบบัตา่งๆ (โรมถงึยดูา) และ (4) คําพยากรณ์ (วิวรณ์) พระกิตติคณุเป็นบนัทกึตามประวติัศาสตร์

เก่ียวกับชีวิต คําสอน การรับใช้ การวายพระชนม์ การฟืน้คืนพระชนม์ และการเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ ไม่มีเล่มใด

กล่าวถึงการก่อตัง้คริสตจกัร แต่กล่าวถึงพระองค์ผู้จะทรงตัง้คริสตจกัรตามพระองค์ คําสอน และการกระทําของพระองค์ หนงัสือ

กิจการเล่าประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ โดยอธิบายถึงจดุเร่ิมต้นในเยรูซาเล็ม และการขยายออกไปยงัยเูดีย 

สะมาเรีย และชาวต่างชาติทัง้หมด จดหมายฉบบัต่างๆ เป็นจดหมายให้คําแนะนําและตกัเตือนท่ีเขียนแก่ผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่ทกุคน

เพ่ือช่วยเขาในการดํารงชีวิตคริสเตียน แม้ว่าจดหมายฉบบัต่างๆ จะไม่มีข้ออ้างอิงถึงประสบการณ์การรับเช่ือในตอนต้น แต่ก็

สนันิษฐานว่าผู้อ่านได้บงัเกิดใหม่จากนํา้และพระวิญญาณแล้ว หนงัสือวิวรณ์เขียนถงึคริสตจกัรและผู้ เช่ือ โดยเผยถงึแผนการขอ

พระเจ้าสําหรับอนาคต 

 กิจการเป็นหนงัสือเล่มเดียวในพระคมัภีร์ท่ีมีบนัทกึประวติัศาสตร์ของผู้ ท่ีได้รับประสบการณ์การบงัเกิดใหม่ในคริสตจกัร

พันธสัญญาใหม่ รวมทัง้ทุกบันทึกเก่ียวกับการบัพติศมาด้วยนํา้และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณของคริสเตียน เนื่องจา

ลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของหนงัสือ มีหลกัฐานโดยตรงมากท่ีสดุเก่ียวกบัคําถามว่า “ข้าพเจ้าจะรอดได้อย่างไร” หนงัสือกิจการ

เป็นรูปแบบและมาตรฐานสําหรับคริสตจักรแห่งพนัธสญัญาใหม่ ไม่ใช่ข้อยกเว้น ถ้ากิจการไม่ใช่มาตรฐาน พระคมัภีร์ไม่ได้ให้

ตวัอยา่งวา่คริสตจกัรควรจะเป็นเช่นไร บนัทกึห้าแห่งเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณในกิจการไม่ละเอียด แต่เป็นตวัอย่าง

ของวิธีท่ีพระเจ้าทรงเทพระวิญญาณของพระองค์แก่มนษุย์ทัง้ปวง 

 

วันเพน็เทคอสต์ 
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 ด้วยความเช่ือฟังคําสัง่ของพระคริสต์ สาวกประมาณ 120 คนกลบัไปยงัเยรูซาเลม็หลงัจากท่ีเสด็จขึน้สูส่วรรค์เพ่ือรอคอย

การบพัติศมาจากพระวิญญาณ ในจํานวนนีมี้อคัรสาวกสิบสองคนรวมอยู่ด้วย (มทัธีอสัแทนท่ียูดา) มาเรียมารดาของพระเยซ ู

น้องชายของพระเยซู และผู้หญิงหลายคน (กิจการ 1:12-26) ปรากฏว่าพวกเขารวมตวักนัอยู่ในห้องชัน้บนในวนัเพ็นเทคอสต์ วนั

เทศกาลของชาวยิวห้าสบิวนัหลงัจากวนัปัสกา (คําภาษากรีก เพ็นเทคอสเท (pentecoste) มีความหมายตามตวัอกัษรว่า “วนัท่ีห้า

สิบ”) ในวนัเพ็นเทคอสต์แรกหลงัจากพระคริสต์เสด็จขึน้สู่สวรรค์ คน 120 คนได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ และพดูเป็นภาษาต่างๆ ์

(กิจการ 2:1-4) 

 บางคนโต้เถียงว่ามีเพียงอคัรสาวกสิบสองคนเท่านัน้ท่ีได้รับพระวิญญาณ แต่ไม่ถกูต้องเพราะ (1) พระเยซูทรงประทาน

พระสญัญาแก่ทกุคนเม่ือพระองค์เสด็จขึน้สู่สวรรค์ ไม่ใช่แต่เพียงสิบสองคน (2) ทัง้ 120 คนไปยงัห้องชัน้บนเพ่ือรอการสําเร็จของ

พระสญัญา และเราไม่พบบนัทึกว่ามีคนใดออกไปจากท่ีนัน้ (3) ในคําพยากรณ์ของโยเอล ซึ่เปโตรใช้กบัวนัเพ็นเทคอสต์ พระเจ้า

ตรัสว่า พระองค์จะเทพระวิญญาณของพระองค์แก่มนษุย์ทัง้ปวง ทัง้บุตรชาย บุตรหญิง คนหนุ่ม คนชรา คนรับใช้ชาย คนรับใช้

หญิง (กิจการ 2:16-18) ซึง่หมายถงึคนมากกวา่สบิสองคนอยา่งแน่นอน ทัง้ 120 คน รวมทัง้ผู้หญิง ได้รับพระวิญญาณ 

 เราสามารถสนันิษฐานได้ว่าคนอีก 3,000 คน ได้รับพระวิญญาณหลงัจากเปโตรเทศนา ดงัท่ีแสดงให้เห็นดงัต่อไปนี ้(1) 

เปโตรสญัญาวา่พระสญัญาของพระวิญญาณบริสทุธิจ์ ะทรงประทานแก่ทกุคนท่ีได้ยินคําของเขา (กิจการ 2:38-39) และ 3,000 คน

ได้รับคําของเขาด้วยความยินดี (กิจการ 2:41) เปโตรเร่ิมคําเทศนาของตนโดยการอธิบายสิ่งท่ีเพิ่งจะเกิดขึน้กบัเขา เขาจบลงด้วย

การเสนอประสบการณ์แบบเดียวกนัแก่ผู้ ฟังของเขา (2) คน 3,000 คนเช่ือถ้อยคําของเขา และใช้ถ้อยคํานัน้กบัชีวิตของตน และเขา

เทศนาวา่ของประทานแหง่พระวิญญาณบริสทุธิมีให้แก่์ พวกเขา (3) คน 3,000 คนได้รับบพัติศมา (กิจการ 2:41) แม้ว่าจะหมายถึง

การบพัติศมาเพียงอย่างเดียว แต่พระเจ้าได้ทรงสญัญาว่าจะให้พระวิญญาณแก่ทกุคนท่ีจะกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในนํา้ (4) 

คน 3,000 คน “ได้เพิ่มเข้าไปกบัพวกเขา” คือ 120 คน คือผู้ ท่ีเพิ่งจะได้รับพระวิญญาณ เราสรุปดงัเช่น The Pulpit Commentary 

สรุปวา่ 3,120 คนได้รับพระวิญญาณบริสทุธิในวนัเพน็เทคอสต์์ 4  

 คน 3,120 คนเป็นชาวยิวและผู้นับถือศาสนายิว เพราะหลงัจากนัน้มา คริสเตียนชาวยิวยงัไม่ได้แน่ใจว่าชาวต่างชาติ

สามารถรับความรอดได้ (กิจการ 10-11) บางคนอาจเป็นผู้นบัถือศาสนายิว นัน่คือ เป็นชาวต่างชาติโดยกําเนิด แต่เปล่ียนมาเช่ือ

ศาสนายิว (กิจการ 2:10) คน 120 คนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวกาลิลี แต่ 3,000 คนมีชาวยิวจากหลายประเทศด้วยกัน ผู้ ซึ่งมาท่ี

เยรูซาเลม็เพ่ือฉลองเทศกาลเพน็เทคอสต์ (กิจการ 2:5-11) 

 กลุม่ผู้ เช่ือมารวมกนัภายหลงัเพ่ืออธิษฐาน และ “ทกุคนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 4:31) ทัง้นี ้ไม่ใช่การ

บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิเป็นครัง้แรก์  แต่เป็นการเพิ่มเติมและทรงเจิมของผู้ เช่ือชาวยิวท่ีได้รับบัพติศมาด้วยพระ

วิญญาณ 

 โดยสรุป วนัเพ็นเทคอสต์แสดงถึงการบพัติศมาของพระวิญญาณบริสทุธิเป็นครัง้แรกโดยเฉพาะ์ การเทเป็นครัง้แรกแก่

ชาวยิว 

 

สะมาเรีย 
 การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ (การท่ีพระวิญญาณบริสทุธิเทลงมาบน์ คนทัง้หลายเป็นครัง้แรก) ท่ีบนัทึกไว้เป็นครัง้ท่ี

สองเกิดขึน้ในสะมาเรีย ชาวสะมาเรียเป็นลกูผสมระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ ทัง้ในทางเชือ้ชาติและทางศาสนา ดงันัน้ จึง

ก่อให้เกิดชนชัน้ท่ีไมใ่ช่ทัง้ชาวยิว และชาวตา่งชาติ 

 ฟีลิปผู้ประกาศ (หนึ่งในเจ็ดคน ไม่ใช่หนึ่งในสิบสองคน) นําพระกิตติคุณไปยงัสะมาเรีย ชาวสะมาเรียฟังเขา เห็นการ

อศัจรรย์ (รวมทัง้การรักษาและการไล่วิญญาณชัว่ออก) มีความปีติยินดีอย่างย่ิง เช่ือข้อความของเขา และได้รับบพัติศมาในนํา้ใ

พระนามของพระเยซ ูแตก่ระนัน้ พวกเขายงัไมไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (กิจการ 8:6-16) 
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 เหตกุารณ์นีเ้ปิดเผยว่าการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นประสบการณ์ท่ีแน่นอน ซึง่ต้องไม่สบัสนกบัและไม่จําเป็นต้อง

มีการอศัจรรย์ อารมณ์มากมาย ความเช่ือทางใจ การกลบัใจใหม่ หรือการบพัติศมาด้วยนํา้ เม่ืออคัรสาวกได้ยินสิง่ที่เกิดขึน้ในสะม

เรีย พวกเขาส่งเปโตรและยอห์นไป เม่ือเปโตรและยอห์นอธิษฐานเผ่ือชาวสะมาเรียและวางมือบนพวกเขา คนเหล่านัน้ได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิ ์ (กิจการ 8:17) 

 ชาวสะมาเรียไมไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิจนกระทัง่เปโตรและยอห์นวางมือบนพวกเขา เห็นได้ชดัว่าพวกเขาไม่ได้เตรียม์

ตวัมาก่อน พวกเขา “เช่ือฟีลิป” แต่ไม่ได้อทุิศตนแก่พระคริสต์อย่างแท้จริง เม่ือเปโตรและยอห์นมาถึง อธิษฐานเพ่ือพวกเขา และ

วางมือบนพวกเขา ความเช่ือของพวกเขาเพิ่มขึน้จนถงึจดุท่ีได้รับพระวิญญาณ 

 เร่ืองนีไ้ม่ได้สอนว่าอคัรสาวกหนึ่งในสิบสองคนต้องให้พระวิญญาณบริสทุธิ เพราะเปาโลประกอบด้วยพระวิญญาณเม่ือ์

อานาเนียอธิษฐานเพ่ือเขา (กิจการ 9) และชาวเอเฟซสัได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเม่ือเปาโลอธิษฐานเพ่ือพวกเขา ์ (กิจการ 19) ใน

ทํานองเดียวกัน การวางมือไม่ใช่ข้อกําหนดท่ีเด็ดขาด เพราะ 120 คนได้รับพระวิญญาณโดยไม่มีการวางมือ (กิจการ 2) 

เช่นเดียวกนักบัโครเนลอิสั (กิจการ 10) 

 การวางมือมีความสําคญัและวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้(1) การวางมือแสดงถึงการยอมจํานนต่อแผนการและการนําของ

พระเจ้า (2) การวางมือเป็นสญัลกัษณ์ถึงการประทานการอวยพร พระสญัญาและการทรงเรียกของพระเจ้า และ (3) การวางมือ

ช่วยให้ความเช่ือแก่ผู้ ท่ีแสวงหา 

 ประสบการณ์ของชาวสะมาเรียแสดงว่าคนๆ หนึ่งสามารถเช่ือจนถึงขนาดหนึ่ง และได้รับบพัติศมาด้วย แต่ยงัไม่ได้รับ

พระวิญญาณ ถ้าไมมี่พระวิญญาณ ก็ไมมี่ความรอด (โรม 8:9) ดงันัน้ ชาวสะมาเรียจึงต้องได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเพ่ือให้

ความรอดของตนสมบรูณ์ เหมือนเช่นตวัอย่างของซีโมนคนทําวิทยาคม โฮเกมากลา่วว่า “ชาวสะมาเรียไม่ได้เป็นผู้ เช่ืออย่างแท้จริง

เม่ือฟีลิปให้บพัติศมาพวกเขา จึงไม่ได้รับพระวิญญาณเพ่ือความรอดจนกระทัง่อคัรสาวกได้วางมือบนพวกเขา...เป็นไปได้ไหมว่า

การเล่าถึงเร่ืองนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือสอนว่าไม่อาจมีความรอดได้ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 5 ผู้ อธิบายพระคัมภีร์ชาว

โปรเตสแตนต์คนอ่ืนๆ เหน็ด้วยวา่ชาวสะมาเรียไมไ่ด้รับความรอดจนกระทัง่ได้รับพระวิญญาณ6  

 

การรับเช่ือของเปาโล 
 พระเจ้าหยดุเซาโล ชาวเมืองทาร์ซสั (เปาโล) ด้วยแสงจากสวรรค์ แต่เราไม่พบว่าเปาโลได้รับความรอดในเวลานี ้แต่องค์

พระผู้ เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า “จงลกุขึน้เข้าไปในเมือง และเจ้าจะต้องทําประการใดจะมีคนบอกให้รู้” (กิจการ 9:6) พระเจ้าทรงส่ง

เปาโลไปหาอานาเนียเพ่ือท่ีเปาโลจะได้มองเห็น และ “ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเต็มบริบรูณ์์ ” (กิจการ 9:17) เม่ืออานาเนียวางมือ

บนเปาโล และอธิษฐานเผ่ือเขา เปาโลได้มองเหน็ในทนัที ลกุขึน้ และได้รับบพัติศมา (กิจการ 9:18)  

 เราสามารถสนันิษฐานได้ว่าเปาโลได้รับพระวิญญาณบริสทุธิในเวลานี ้แม้ว่าพระคมั์ ภีร์จะไม่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษถึงการ

บพัติศมาด้วยพระวิญญาณของเปาโลก็ตาม แต่เราทราบว่าวตัถปุระสงค์ท่ีพระเจ้าตรัสนัน้คงจะต้องสําเร็จ งานเขียนและการรับใช้

ของเปาโลยืนยนัว่าเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิอย่างแน่นอน ์ โฮเกมาวิเคราะห์ไว้ว่า “เราสรุปว่าการรับเช่ือของเซาโลไม่ใช่สิ่งท่ี

เกิดขึน้ในทนัทีทนัใด แต่เป็นประสบการณ์ยาวนานสามวนั ดงันัน้ การท่ีเซาโลได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเม่ือสิน้สดุสามวนั ไม่ใช่ ์

‘การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ’ ซึ่งเกิดขึน้หลงัจากรับเช่ือ แต่เป็นส่วนท่ีทําให้การรับเช่ือของเขาสมบรูณ์’ ” 7 บลอสช์เห็นด้วยว่า

การบงัเกิดใหมข่องเปาโลเกิดขึน้เม่ือเขาได้รับพระวิญญาณในเวลาท่ีเขาได้รับบพัติศมาโดยอานาเนีย8  

 

ชาวต่างชาตใินซีซารียา 
 บันทึกต่อมาเก่ียวกับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณมีใจความสําคัญเก่ียวกับโครเนลิอัส นายร้อยชาวโรม (กัปตัน

ผู้บังคับบัญชาของนายทหารร้อยคน) ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองซีซารียา เขาเป็นผู้ ท่ีอุทิศตนและยําเกรงพระเจ้า ให้ทานมากมาย 

อธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นประจํา และได้รับการเย่ียมจากทตูสวรรค์ด้วย แม้ว่าจะมีคณุสมบติัและทํากิจกรรมอนัน่ายกย่องเหล่านี ้



 106 

เขาไม่ได้รับความรอด ทตูสวรรค์บอกให้เขาสง่คนไปหาเปโตร “เปโตรนัน้จะกล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคํา ซึง่จะให้ท่านกบัครอบครัว

ของทา่นรอด” (กิจการ 11:14) เขาอาจจะกลบัใจใหมแ่ล้ว แตย่งัไมไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เขาจงึยงัไมร่อด์  

 โครเนลอิสัไมใ่ช่ชาวยิว โดยกําเนิดหรือรับเช่ือ แตเ่ป็นชาวตา่งชาติ เม่ือเปโตรได้รับบญัชาจากพระเจ้าโดยตรง เขาไปเมือง

ซีซารียาและเทศนาแก่โครเนลอิสั ญาติของเขาและเพ่ือนของเขา ในขณะท่ีเปโตรเทศนา ผู้ ฟังชาวตา่งชาติทกุคนได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิและตัง้ต้นพดูภาษาต่างๆ ์ (กิจการ 10:44-46) เปโตรชีใ้ห้เห็นว่าหมายสําคญันีเ้ป็นการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ ซึ่งเป็น

ของประทานเดียวกนักบัท่ีชาวยิวได้รับในวนัเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 11:15-17) บนัทกึนีเ้ป็นบนัทกึท่ีสําคญัอย่างหนึ่ง เพราะแสดงให้

เหน็ครัง้แรกท่ีชาวตา่งชาติได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ 

 

สาวกของยอห์นที่เมืองเอเฟซัส 
 เม่ือเปาโลพบกับสาวกสิบสองคนของยอห์นผู้ ให้บพัติศมาในเมืองเอเฟซัส เขาถามว่า “เม่ือท่านทัง้หลายเช่ือนัน้ ท่าน

ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิหรือเปลา่์ ” (กิจการ 19:2) พวกเขาตอบว่า “เปลา่ เร่ืองพระวิญญาณบริสทุธินัน้เราก็ยงัไม่เคยได้ยินเลย์ ” 

(กิจการ 19:2) 

 เป็นไปได้ว่าสาวกเหล่านีไ้ม่เคยได้ยินยอห์นเทศนาเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ หรือมีแนวโน้มเป็นไปได้มา

กว่า พวกเขาไม่รู้ว่าเวลาท่ีจะได้รับประสบการณ์ตามท่ีทรงสญัญานัน้ได้มาถึงแล้ว พวกเขาอาจจะกล่าวว่า “เราไม่ได้ยินว่ามีการ

ประทานพระวิญญาณบริสทุธิแล้วหรือยงั์ ” (ดยูอห์น 7:39 ซึ่งมีความหมายตามตวัอกัษรว่า “พระวิญญาณบริสทุธิยงัไม่มา์ ” แต่

ฉบบั KJV แปลเอาไว้ว่า “ยงัไม่ได้ประทานพระวิญญาณ”) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เปาโลถามคนเหล่านีต้่อไปว่า “ถ้าอย่างนัน้ท่าน

ได้รับบพัติศมาอนัใดเลา่” (กิจการ 19:3, NIV) 

 เม่ือเปาโลพบว่าคนเหล่านัน้ได้รับบพัติศมาของยอห์นเท่านัน้ จึงให้พวกเขารับบพัติศมาอีกครัง้ในพระนามของพระเยซ ู

จากนัน้ เขาอธิษฐานเผ่ือคนเหลา่นัน้และวางมือบนพวกเขา พวกเขาจึงได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ พดูภาษาต่างๆ และได้พยากรณ์ ์

(กิจการ 19:6) 

 น่าสงัเกตวิธีการท่ีเปาโลถาม “ผู้ เช่ือ” เหล่านี ้เขาไม่พอใจจนกว่าจะได้ถามคําถามท่ีสําคญัย่ิงสองคําถามด้วยกนั ได้แก่ 

(1) ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิหรือเปล่า และ ์ (2) ท่านได้รับบัพติศมาอันใด เขาสอนคนเหล่านัน้และช่วยเหลือพวกเขา

จนกระทัง่พวกเขาได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซแูละได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ โดยมีหมายสําคญัคือการพดูภาษาตา่งๆ ์  

 เหตกุารณ์นีมี้ความสําคญัเป็นอย่างย่ิงต่อเราในปัจจบุนั เพราะเป็นหลกัฐานสําคญัว่าการบพัติศมาในพระนามของพระ

เยซูและการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณโดยมีการพดูภาษาต่างๆ เป็นรูปแบบสําหรับทกุคนในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ ทัง้นี ้

ไม่ได้เห็นจากการท่ีเปาโลถามคําถามสองคําถามนัน้กบั “ผู้ เช่ือ” เท่านัน้ แต่เห็นได้จากการท่ีพระเจ้าทรงเลือกท่ีจะบนัทกึเหตกุารณ์

นีเ้อาไว้ หากไม่มีกิจการ 19 อาจมีผู้อธิบายบนัทกึอ่ืนๆ ว่าเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างผิดปกติเพียงครัง้เดียว เช่น กิจการ 2 บนัทกึ

การก่อตัง้คริสตจกัรในกลุม่ชาวยิว กิจการ 8 บนัทกึการขยายพระกิตติคณุไปยงัชาวสะมาเรีย และกิจการ 10 บนัทกึการขยายพระ

กิตติคณุไปยงัชาวตา่งชาติ อยา่งไรก็ตาม ไม่มีเหตกุารณ์พิเศษเช่นนัน้ในกิจการ 19 ดงันัน้ กิจการ 19 จึงแสดงว่าการบพัติศมาด้วย

พระวิญญาณโดยมีการพดูภาษาตา่งๆ เป็นสิง่ท่ีมีไว้สําหรับทกุคนท่ีเช่ือวางใจในพระเยซ ู

 โฮเกมาพยายามท่ีจะอธิบายกิจการ 2, 8 และ 10 ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น แตย่อมรับกิจการ 19 “อาจเป็นข้อความในกิจการท่ี

เก่ียวข้องกบัการพดูภาษาตา่งๆ ท่ีน่าประหลาดใจมากท่ีสดุ” 9 อยา่งไรก็ตาม เขาพยามท่ีจะอธิบายวา่ทําไมชาวเอเฟซสัจําเป็นต้องมี

ประสบการณ์นี ้แต่เราไม่พยายามท่ีจะทําเช่นนัน้ “(1) ความเช่ือท่ีผู้ เช่ือชาวเอเฟซสัเหล่านีมี้เม่ือเปาโลมาพบพวกเขาเป็นครัง้แรก

ไม่ใช่ความเช่ือคริสเตียนท่ีสมบรูณ์อย่างแท้จริง แต่เป็นความเช่ือท่ียงัไม่สมบรูณ์ (2) มีสถานการณ์พิเศษท่ีทําให้ต้องประทานการ

พดูภาษาตา่งๆ แก่เหลา่สาวกชาวเอเฟซสัเหลา่นี”้ เขายืนยนัว่า “สถานการณ์พิเศษ” เหลา่นีคื้อ (1) พวกเขายงัไม่ได้ยินเก่ียวกบัการ

เทพระวิญญาณในวนัเพ็นเทคอสต์ จึงต้องได้รับการพดูภาษาต่างๆ เพ่ือทําให้เขาได้เช่ือว่ามีการพดูภาษาต่างๆ จริง (2) พวกเขา
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เป็นกลุม่ผู้ เช่ือท่ีมีช่ือเสียงซึง่จะเป็นแกนกลางของคริสตจกัรเอเฟซสั แตพ่วกเขายงัไมมี่ความเข้าใจท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัคริสตศาสนา 

เพ่ือประโยชน์ของคริสตจกัรเอเฟซสั กลุม่แกนกลางนีจํ้าเป็นต้องพดูภาษาตา่งๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจท่ีสมบรูณ์ 

 ควรจะสงัเกตว่าเหตผุลทัง้หมดนีมี้ความหมายในปัจจบุนั การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณยงัเป็นสิ่งจําเป็นต่อความเช่ือค

ริสเตียนท่ีสมบูรณ์ การพดูภาษาต่างๆ ยงัคงจําเป็นเพราะเป็นหมายสําคญัในการเทพระวิญญาณ คนทัง้หลายยงัต้องได้รับการ

ยืนยันว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณแล้ว พระวิญญาณยังคงจําเป็นเพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มผู้ เช่ือขนาดเล็กให้

กลายเป็นแกนกลางของคริสตจกัรท้องถ่ิน ไมว่า่พระเจ้าจะทรงมีเหตผุลอะไรก็ตามในการให้การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณแก่ชาว

เอเฟซสั เหตผุลเหลา่นัน้ยงัคงมีผลต่อคนทัง้หลาย และท่ีประชมุท้องถ่ินในปัจจบุนั ข้อแตกต่างเลก็น้อย คือว่า เรามีความจําเป็นท่ี

มากกว่าในปัจจุบนัเพ่ือคนทัง้หลายจะเข้าสู่ความเช่ือคริสเตียนท่ีสมบูรณ์และเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเทพระวิญญาณแก่คริสตจกัร

อยา่งแท้จริง 

 

 

 

บทสรุปเก่ียวกับการบัพตศิมาด้วยพระวิญญาณ 
 การศึกษาของเราเก่ียวกับห้ากรณีนีแ้สดงแนวความคิดสําคัญสองประการท่ีบทนีเ้น้นคือ (1) การบัพติศมาด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธิเป็นส่วนสําคญัของความรอดในยคุคริสตจกัรพนัธสญัญาใหม่ ์ (การบงัเกิดใหม่) และไม่ใช่เหตกุารณ์ต่างหากท่ี

ตามมาหลงัจากได้รับความรอดแล้ว (2) การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณมีสําหรับทกุคนในยคุคริสตจกัรพนัธสญัญาใหม่ (ตัง้แต่

วนัเพ็นเทคอสต์จนถึงการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระคริสต์) ไม่ใช่สําหรับกลุ่มพิเศษท่ีแยกจากเราด้วยเชือ้ชาติ ชนชาติ เวลา หรือ

สถานภาพ 

 

ผ้ทีู่ ได้รับความรอดในหนังสือพระกิตตคุิณ 
 บางคนโต้เถียงคําสอนท่ีวา่การบพัติศมาเป็นสิง่จําเป็นโดยอ้างถึงผู้ ท่ีอยู่ในหนงัสือพระกิตติคณุท่ีได้รับความรอดโดยไม่ได้

รับพระวิญญาณ เช่น เหลา่สาวกของพระคริสต์ก่อนหน้าวนัเพน็เทคอสต์ โจรบนไม้กางเขน และคนอ่ืนๆ ท่ีพระเยซูทรงให้อภยัความ

บาป อย่างไรก็ตาม ตวัอย่างเหลา่นีเ้กิดขึน้ภายใต้ธรรมบญัญัติ และในช่วงเวลาการเปล่ียนแปลงพิเศษในประวติัศาสตร์ความรอด 

ยงัไมมี่การประทานพระวิญญาณบริสทุธิ และคริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหมย่งัไมมี่จนกระทัง่ถงึวนัเพน็เทคอสต์์  

 ในระหว่างเวลาท่ีพระเยซูทรงรับใช้อยู่บนโลก พระองค์สนบัสนุนพนัธสญัญาเก่าว่าเป็นทางท่ีนําไปสู่ชีวิตนิรันดร์ (ลกูา 

10:25-28) และบญัชาให้เหลา่สาวกของพระองค์เช่ือฟังธรรมบญัญัติของโมเสส (มทัธิว 19:16-19; 23:1-3, 23) พระองค์บอกกบั

หญิงลว่งประเวณีวา่ “จงไปเถิดและอยา่ทําผิดอีก” (ยอห์น 8:11) โดยให้ธรรมบญัญัติเป็นแนวทางทางศีลธรรมแก่เธอ พระองค์ตรัส

แก่คนโรคเรือ้นท่ีพระองค์ทรงรักษาให้หายว่า “จงไปสําแดงตวัแก่ปโุรหิต และถวายเคร่ืองบชูา ตามซึ่งโมเสสได้สัง่ไว้” (มทัธิว 8:4) 

และพระองค์ตรัสแก่คนโรคเรือ้นคนอ่ืนๆ อีกสบิคนวา่ “จงไปสําแดงตวัแก่พวกปโุรหิตเถิด” (ลกูา 17:14) 

 คนเหล่านัน้ท่ียอมรับถ้อยคําของพระคริสต์ได้รับการรักษาภายใต้พนัธสญัญาเก่า ในขณะท่ีพวกเขารอคอยพนัธสญัญา

ใหมแ่ละพระวิญญาณบริสทุธิท่ีทรงสญัญาไว้ พวกเขาได้รับความรอดโดยสอดคล้องกบัธรรมบญัญัติ ไม่ใช่ขดัแย้งกบัธรรมบญัญัติ ์

เช่น พระเยซูทรงเป็นทัง้แกะบูชาและมหาปโุรหิตสําหรับโจรบนไม้กางเขน ก่อนหน้าวนัเพ็นเทคอสต์ พระเจ้าทรงคาดหวงัให้คน

ทัง้หลายปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ หลงัจากวันเพ็นเทคอสต์ พระเจ้าทรงคาดหวังให้พวกเขาปฏิบติัตามพระกิตติคุณสําหรับยุค

คริสตจกัรพนัธสญัญาใหม ่

 

สาํหรับคริสตจักรที่เช่ือแบบอัครสาวกเท่านัน้หรือ 
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 บางคนถือว่าการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นสิ่งสําหรับอัครสาวกหรือสมัยอัครสาวกเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม พระ

วิญญาณเป็นสิง่ซึง่ได้ทรงสญัญาและประทานแก่ผู้ชาย ผู้หญิง คนหนุ่ม คนแก่ ชาวยิว ชาวสะมาเรีย และชาวต่างชาติ โยเอลกลา่ว

ว่าประสบการณ์นีจ้ะประทานแก่ทกุคนในเวลาภายหลงั (โยเอล 2:28; กิจการ 2:16-18) ถ้าเพ็นเทคอสต์เป็นเวลาภายหลงั เช่นนัน้

แล้ว ประวติัศาสตร์ในเวลาตอ่มาก็เป็นเวลาภายหลงัเช่นกนั เปโตรบอกกบัฝงูชนในวนัเพน็เทคอสต์วา่ “ด้วยวา่พระสญัญานัน้ตกแก่

ท่านทัง้หลายกบัลกูหลานของท่านด้วย และแก่คนทัง้หลายท่ีอยู่ไกล คือทกุคนท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้า

พระองค์” (กิจการ 2:39) พระองค์ทรงสญัญาของประทานแก่ลกูหลานของพวกเขา ซึ่งรวมถึงผู้ ท่ียงัไม่ได้เกิดและผู้ ท่ีจะมีชีวิตอยู่

หลงัสมยัของอคัรสาวกสบิสองคนด้วย 

 “คนทัง้หลายท่ีอยู่ไกล” หมายถึงผู้ ท่ีอยู่ไกลจากวนัเพ็นเทคอสต์ทัง้ด้านสถานท่ีและเวลา การทรงเรียกขององค์พระผู้ เป็น

เจ้าขยายออกไปยงัทกุคน ยงั “ผู้ใดมีใจปรารถนา” (วิวรณ์ 22:17) ตวัอยา่งของเอเฟซสัแสดงว่าการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็น

สิ่งสําหรับทกุคนและไม่ได้ประทานเพียงครัง้เดียวแก่กลุ่มแต่ละชนชาติเพ่ือเป็นประสบการณ์ท่ีไม่อาจเกิดซํา้อีก พระคมัภีร์สญัญ

พระวิญญาณแก่ผู้ เช่ือทกุคน (ยอห์น 7:38-39; กิจการ 11:15-17) และทกุคนท่ีจะขอ (ลกูา 11:13) 

 คนเหล่านัน้ท่ีกล่าวว่าหนังสือกิจการไม่ได้มีไว้สําหรับปัจจุบันนีมี้หน้าท่ีจะต้องพิสูจน์ ถ้ากิจการไม่ใช่รูปแบบสําหรับ

คริสตจกัรพนัธสญัญาใหม่แล้ว อะไรกนัท่ีเป็นรูปแบบ ท่ีใดในพระคมัภีร์ท่ีพระเจ้าแสดงว่าพระสญัญาของพระองค์ไม่เก่ียวข้องกบั

การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ ท่ีใดในพระคมัภีร์ท่ีกลา่ววา่ประสบการณ์ในหนงัสือกิจการไมใ่ช่สําหรับปัจจบุนั เราต้องสรุปว่าพระ

สญัญาวา่ด้วยพระวิญญาณยงัคงเป็นสิง่สําหรับเราในปัจจบุนั 

 

มีความรอดในกิจการโดยไม่ได้รับพระวิญญาณหรือ 
 บางคนอ้างว่าคนทัง้หลายในหนังสือกิจการได้รับความรอดโดยไม่ได้รับพระวิญญาณ เช่น พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้

ชัดเจนว่าคนต่อไปนีไ้ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิ คน ์ 500 คนท่ีเช่ือหลงัจากการรักษาชายง่อย (กิจการ 4:4) ขันทีชาวเอธิโอเปีย 

(กิจการ 8) ลิเดีย (กิจการ 16) และนายคกุชาวฟีลิปปี (กิจการ 16) อย่างไรก็ตาม การโต้เถียงนีไ้ม่มีมลูเหต ุไม่มีข้อพระคมัภีร์ใด

กลา่ววา่พวกเขาไมไ่ด้รับพระวิญญาณ พระคมัภีร์เพียงแตไ่มไ่ด้ให้รายละเอียดถึงการรับเช่ือเหลา่นีท้ัง้หมด เหมือนเช่นพระกิตติคณุ

บนัทกึเพียงการอศัจรรย์และเหตกุารณ์บางอย่างในการรับใช้ของพระคริสต์เพราะมีเนือ้ท่ีไม่เพียงพอ (ยอห์น 21:25) ดงันัน้ กิจการ

กล่าวถึงเพียงตวัอย่างการรับเช่ือท่ีสําคญัๆ พระเจ้าทรงดลใจลกูาให้เลือกบนัทึกเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณห้าครัง้ท่ี

จะมีความสําคญัทางสญัลกัษณ์ท่ีสําคญัสําหรับสมยัตอ่ๆ มา ลกูาบนัทกึพอท่ีจะกําหนดแบบอย่างสําหรับทกุสถานการณ์ ดงันัน้จึง

ไมจํ่าเป็นต้องบนัทกึเหตกุารณ์อ่ืนๆ ทกุเหตกุารณ์ หรือต้องบรรยายรายละเอียดการรับเช่ืออ่ืนๆ  

 อย่างไรก็ตาม ยงัมีหลกัฐานว่าผู้ ท่ีเช่ือทกุคนได้รับพระวิญญาณ คน 5000 คน “เช่ือ” และลิเดีย “เช่ือ” และความเช่ือท่ี

แท้จริงนําไปสู่การรับพระวิญญาณ ขนัทีและนายคกุได้รับประสบการณ์ท่ีทําให้เกิดความปีติยินดีซึ่งอาจเป็นผลของการบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณ 

 โดยสรุป ตวัอย่างสําคญัห้าอย่างแสดงว่าการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการรับเช่ือ และกรณีทัง้ห้านี ้

แสดงถึงคนทุกชนชัน้ ไม่มีรายละเอียดของประสบการณ์การรับเช่ืออ่ืนๆ จํานวนมาก แต่บนัทึกเก่ียวกับการรับเช่ือเหล่านีห้ลาย

บนัทกึบอกเป็นนยัถงึการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ โดยท่ีไมไ่ด้แยกการบพัติศมาออกไปเป็นพิเศษ เราสรุปว่าตวัอย่างห้าตวัอย่าง

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นรูปแบบ เราควรอ่านกรณีท่ีมีความเฉพาะน้อยกว่าโดยคํานึงถึงตวัอย่างห้าตวัอย่างท่ีให้ไว้แก่เรา ไม่ว่าใน

สถานการณ์ใดก็ตาม การไม่กล่าวถึงรายละเอียดหรือไม่กล่าวถึงรายละเอียดทุกประการไม่ได้ลบล้างหลกัฐานท่ีชดัเจนเก่ียวกับ

เร่ืองราวทัง้ห้าท่ีหนงัสือกิจการบนัทกึเอาไว้ 

 

วิธีการรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
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 เน่ืองจากการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเป็นส่วนหนึ่งของความรอดและ์ มีสําหรับเราในปัจจุบนั พระวิญญาณ

ไม่ใช่สิ่งยากท่ีจะรับได้ พระเจ้าทรงสญัญาพระวิญญาณของพระองค์แก่ทกุคนท่ีขอ (ลกูา 11:13) เช่ือและวางใจ (ยอห์น 7:38-39) 

และเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ (กิจการ 5:32) ผู้แสวงหาต้องมีความเช่ือในพระสญัญาของพระเจ้า เพราะถ้าไม่มีความเช่ือแล้ว 

จะเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้าก็ไมไ่ด้เลย (ฮีบรู 11:6) 

 เปโตรสญัญาวา่พระวิญญาณจะทรงประทานแก่ทกุคนท่ีจะกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู (กิจการ 

2:38) ตวัอย่างของชาวสะมาเรียแสดงให้เห็นว่าเม่ือไม่มีความเช่ือท่ีแท้จริง การบพัติศมาด้วยนํา้ไมส่ามารถนํามาซึง่พระวิญญา

ได้โดยอตัโนมติั นอกจากนี ้ตวัอยา่งของโครเนลอิสัยงัแสดงให้เหน็วา่พระวิญญาณสามารถเสดจ็มาก่อนการบพัติศมาด้วยนํา้ได้ ผู้ รั

จะต้องยอมจํานนตนเองต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง เต็มใจท่ีจะทําทกุสิ่งท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ ในเวลาท่ียอมจํานนและมีความเช่ือ

อย่างแท้จริง พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ ถ้าผู้ รับยงัไม่ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู เขาได้รับคําสัง่ให้ทํา

เช่นนัน้โดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

 การกลบัใจใหม่เป็นสิ่งจําเป็น ในการท่ีพระวิญญาณบริสทุธิจะทรงสถิตอยู่ในชีวิตหนึ่งได้ บคุคลนัน้จะต้องหนัจากความ์

บาปและแยกตนเองออกจากมลทินทางฝ่ายวิญญาณ (2โครินธ์ 6:16-7:1) มีเพียงพระเจ้าเท่านัน้ท่ีสามารถทําให้เขาเป็นผู้ชอบ

ธรรมได้ แตเ่ขาต้องแสดงความปรารถนาท่ีจะหนัไปจากความบาป และรับการให้อภยั ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือในการหนัไปจาก

ความบาป และยอมจํานนตอ่พระเจ้าอยา่งแท้จริง 

 ถ้าคนๆ หนึ่งจะกลบัใจใหม่และมีความเช่ือ พระเจ้าจะทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์ แม้ว่าบุคคลนัน้อาจมี

ความเข้าใจท่ีไม่ถกูต้องในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น การบพัติศมาด้วยนํา้ ในกรณีดงักลา่ว พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์เพ่ื

นําผู้ ท่ีมีความจริงใจไปสู่ความจริงมากย่ิงขึน้ พระเจ้าไม่ได้ทรงมองหาเหตผุลท่ีจะปฏิเสธผู้ ท่ีแสวงหา แต่พระองค์จะทรงประทาน

พระวิญญาณของพระองค์แก่ทกุคนท่ีกลบัใจใหมแ่ละมีความเช่ือเหมือนเช่นท่ีพระวจนะของพระองค์กลา่วไว้ 

 ถ้าคนๆ หนึ่งต้องการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ เขาควรมาหาพระเจ้าด้วยความเช่ือ เช่ือพระวจนะของ์

พระองค์และคาดหวงัท่ีจะรับพระสญัญา เขาควรจะกลบัใจใหม่จากความบาปของตนโดยสารภาพความบาป ขอให้ทรงให้อภัย 

ปฏิญาณวา่จะทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้า (ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์) และยอมจํานนต่อพระองค์อย่างแท้จริง เขาควรจะ

ตัง้ใจมัน่วา่เขาต้องการพระวิญญาณของพระเจ้าในวนันัน้ ไม่สําคญัว่าพระเจ้าจะทรงประสงค์สิ่งใดจากเขาในอนาคต หลงัจากเขา

กลบัใจใหม่และมีความมุ่งมัน่อย่างแท้จริง เขาควรเร่ิมสรรเสริญพระเจ้าท่ีทรงสดบัฟังและตอบคําอธิษฐาน จากนัน้ พระวิญญาณ

จะเสด็จมา ทรงควบคมุ และทรงบนัดาลให้ผู้แสวงหาพดูในภาษาท่ีเขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อน หลายครัง้ การวางมือหลงัจากกลบัใจ

ใหม่ ช่วยผู้แสวงหาให้มุ่งความเช่ือของตนในเวลาหนึ่งและรับพระวิญญาณ การวางมือเป็นการปฏิบติัท่ีธรรมดาทัว่ไปในคริสตจกัร

ยคุแรก แม้วา่ไมใ่ช่สิง่จําเป็นเพ่ือรับพระวิญญาณก็ตาม 

 ไมค่วรเน้นให้ผู้ ท่ีแสวงหาคาดหวงัและสรรเสริญจนกว่าเขาจะกลบัใจใหม่ก่อน เพราะไม่สําคญัว่าเขาจะสรรเสริญพระเจ้า

มากเพียงใด เขาไมส่ามารถได้รับพระวิญญาณได้หากไมก่ลบัใจใหม ่

 การรับพระวิญญาณเป็นเร่ืองยากเพราะผู้แสวงหาทําให้เป็นเร่ืองยาก การรับพระวิญญาณบริสทุธิต้องใช้เวลา์ นานเท่ากบั

ท่ีเขาต้องใช้เวลาในการกลบัใจใหม่และยอมจํานนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง ซึง่อาจเป็นเวลาเพียงชัว่ขณะเดียวก็ได้ ไม่จําเป็นต้องรอ

คอยเป็นเวลานานหรือแสวงหาหลายครัง้เลย ผู้ ท่ีไม่ได้รับพระวิญญาณอาจขาดความเช่ือในการได้รับ หรือไม่ได้กลบัใจใหม่และ

ยอมจํานนทุกสิ่งในชีวิตของตนกับพระเจ้าอย่างแท้จริง คน 120 คนในวันเพ็นเทคอสต์ต้องรอเจ็ดถึงสิบวันสําหรับการเทพระ

วิญญาณครัง้แรก แตน่บัตัง้แตน่ัน้มา พระวิญญาณมีให้แก่ทกุคนโดยไมมี่ข้อจํากดัใดๆ 

 ถ้าคนทัง้หลายได้รับการสอนว่าการรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณมีความสําคญัเพียงใด การได้รับพระวิญญาณง่ายแค่

ไหน และเตรียมใจของตนอยา่งไร พวกเขาจะได้รับพระวิญญาณโดยง่าย ถ้ามีการสอนเร่ืองความจําเป็นของการบพัติศมาด้วยพระ

วิญญาณ คนจํานวนมากจะได้รับพระวิญญาณ ในทางตรงกนัข้าม ถ้าแสดงเพียงว่าประสบการณ์นีเ้ป็นการอวยพรเสริม คนส่วน
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ใหญ่จะไม่ได้รับ ถ้ามีการสอนเร่ืองการกลบัใจใหม่และความเช่ือ ผู้แสวงหาส่วนใหญ่จะได้รับพระวิญญาณในการบพัติศมาด้วยนํา้

หรือเม่ือมีการวางมือบนพวกเขาเม่ือกลบัใจใหม ่

 เด็กเล็กๆ คนชรา ผู้ ไม่มีการศึกษา ผู้ มีการศึกษา คนยากจนและคนร่ํารวยได้รับพระวิญญาณ ชาวพทุธและคนอื่นๆ ที

ไม่ได้มีครอบครัวท่ีเป็นคริสเตียนมกัจะได้รับพระวิญญาณเม่ือไปโบสถ์คริสตเตียนเป็นครัง้แรก บนัทึกเก่ียวกบัโครเนลิอสัและชาว

เอเฟซสัแสดงวา่บคุคลหนึง่สามารถได้รับพระวิญญาณได้ในทนัที เม่ือเขากลบัใจใหมแ่ละเช่ือวางใจ 

 

งานของพระวิญญาณ 
 เม่ือบคุคลหนึ่งได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ เขาได้รับพระวิญญาณของพระคริสต์ในชีวิตของเขาเป็นการถาวร (โรม 

8:9; เอเฟซสั 3:16-17) เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าเร่ิมชีนํ้า

เขา พระคมัภีร์อธิบายเร่ืองนีใ้นหลายวิถีทาง (1) โดยพระวิญญาณ เราได้บงัเกิดเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า (ยอห์น 3:5) (2) พระ

วิญญาณรับเราเป็นบตุรเข้าสูค่รอบครัวของพระเจ้า (โรม 8:15-16; กาลาเทีย 4:5-6) (3) พระวิญญาณบพัติศมาเราเข้าสู่พระกาย

ของพระคริสต์ (1โครินธ์ 12:13) (4) พระวิญญาณทําการชําระเรา (1โครินธ์ 6:11; 1เปโตร 1:2) (5) พระวิญญาณเป็นตราประทบั

แหง่ความรอดของเรา (เอเฟซสั 1:13) และ (6) พระวิญญาณเป็นสิง่ประกนั (หลกัประกนั เคร่ืองประกนั มดัจํา) มรดกของเรา (เอเฟ

ซสั 1:14) โดยสรุป การรับพระวิญญาณเป็นสว่นหนึง่ของความรอดของเรา เหมือนเช่นบทท่ี 4 กลา่วไว้ เราไม่ควรแยกการบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณออกจากการบัพติศมาด้วยนํา้อยา่งชดัเจน เพราะการบพัติศมาทัง้สองรวมเข้าด้วยกนัทําให้การบงัเกิดใหม

สมบรูณ์ และทําให้เกิดประโยชน์ของความรอดทกุประการ 

 นอกจากการเป็นสว่นหนึง่ของความรอด การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณยงัก่อให้เกิดฤทธิอํานาจ ์ (2ทิโมธี 1:7) ซึง่รวมถึง 

(1) อํานาจในการเป็นพยานและการเป็นพยานท่ีมีชีวิตท่ีพระคริสต์ช่วยให้รอดจากความบาป (กิจการ 1:8) (2) อํานาจในการ

เอาชนะความบาป ดําเนินชีวิตท่ีชอบธรรม และฆ่าการกระทําแห่งเนือ้หนงั (โรม 8:4, 13) และ (3) อํานาจในการฟืน้ขึน้จากความ

ตายเม่ือพระเยซเูสดจ็กลบัมารับคริสตจกัรของพระองค์ (โรม 8:11) 

 พระวิญญาณนํามาซึง่การหยดุพกัและการพกัผ่อนหย่อนใจ (อิสยาห์ 28:11-12; กิจการ 3:19) และให้การบงัคบัตนเอง 

(2ทิโมธี 1:7) พระวิญญาณกลายเป็นครู ผู้ นําไปสูค่วามจริงทัง้ปวง และเป็นผู้อธิบายพระวจนะของพระเจ้า(ยอห์น 14:26; 16:13) 

นอกจากนี ้พระวิญญาณยงัเป็นผู้ ร้องขอของเราและเป็นทางท่ีจะเข้าถึงพระเจ้าได้ (โรม 8:26-27; เอเฟซสั 2:18) ท้ายท่ีสดุ พระ

วิญญาณทรงทําการในชีวิตของเราในการให้ผลของพระวิญญาณเก้าประการ ได้แก่ ความรัก ความปลาบปลืม้ใจ สนัติสขุ ความ

อดกลัน้ใจ ความปรานี ความดี ความสตัย์ซ่ือ ความสภุาพออ่นน้อม การรู้จกับงัคบัตน (กาลาเทีย 5:22-23; โรม 5:5; 14:17) 

 งานแห่งพระวิญญาณทัง้หมดนีส้นบัสนนุคําสัง่สอนท่ีว่าการรับพระวิญญาณเป็นสิ่งจําเป็นต่อความรอด ถ้าไม่มีงานของ

พระวิญญาณตามท่ีกลา่วมาข้างต้น เราไม่สามารถดํารงชีวิตคริสเตียนท่ีมีชยัชนะอนัเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจ้าได้ ผู้ ท่ีพยายาม

ได้รับความรอดโดยไม่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ พยายามท่ีจะได้รับความรอดด้วยความพยายามของตนเอง และไม่สามารถท่ีจะ์

รอดได้ 

 

 

 

บทสรุป 
 การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเป็นประสบการณ์กบัพระเจ้าในพระคมัภีร์ใหม่ท่ี์ เป็นปกติและมีความสําคญั การ

บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิเป็นการบังเกิดจากพระวิญญาณ พระเจ้าได้ทรงสัญญาประสบการณ์นีก้ับทุกคนท่ีจะเช่ือ์

พระองค์ และได้ทรงบญัชาให้ทกุคนรับพระวิญญาณ บุคคลหนึ่งสามารถได้รับพระวิญญาณในปัจจุบนั โดยกลบัใจใหม่ มีความ

เช่ือในพระเจ้า และขอของประทานจากพระองค์ เม่ือเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ พระองค์จะทรงประทานฤทธิอํานาจในการ์ ์
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เอาชนะความบาปและดําเนินชีวิตบริสทุธิให้แก่เขา ถ้าบคุคลหนึ่งอนญุาตให้พระวิญญาณเติมเต็มอยู่ในเขา ์ (ควบคมุและชีนํ้าเขา) 

อยา่งตอ่เน่ือง เขาจะแสดงผลของพระวิญญาณและดําเนินชีวิตเหมือนเช่นพระคริสต์อยา่งแท้จริง 
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9 การพดภาษาต่างๆู ๘ 
 

 “เขาเหล่านัน้ก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ จึงตัง้ต้นพดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณได้ทรงโปรดให้พด์ ู ู ” 

(กิจการ 2:4, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) 

 

ความหมายของการพดภาษาต่างๆู  
 การพดูเป็น (หรือ ใน) ภาษาตา่งๆ คือ “ของประทานเหนือธรรมชาติในการพดูภาษาอ่ืนโดยไม่เคยเรียนภาษานัน้มาก่อน” 

1 คําในภาษากรีกของวลีนีคื้อ กะโลส์ซา (glossa) ซึ่งหมายถึงลิน้ท่ีเป็นอวยัวะของร่างกาย หรือหมายถึงภาษา ดังนัน้ คําศัพท์

ทางศาสนศาสตร์สมยัใหม่สําหรับการพดูภาษาต่างๆ คือ glossolalia คําแปลสมยัใหม่บางฉบบัแปลวลีในฉบบั KJV ท่ีว่า “พดู

ภาษาตา่งๆ” เป็น “พดูภาษาตา่งประเทศ” (Moffat) “พดูภาษาตา่งประเทศ” (Goodspeed) และ “พดูภาษาแตกตา่งกนั” (Phillips) 

 พระคมัภีร์ใหมมี่ข้อความส่ีข้อความท่ีบรรยายถึงการพดูภาษาต่างๆ อย่างไม่ต้องสงสยั ได้แก่ กิจการ 2 กิจการ 10:44-47 

กิจการ 19:6 และ 1โครินธ์ 12-14 ในแต่ละกรณี ผู้ ท่ีพดูภาษาต่างๆ ได้พดูเป็นภาษาต่างๆ ด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณของพระ์

เจ้า “ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดให้พดู” (กิจการ 2:4) 

 การพูดภาษาต่างๆ ไม่ใช่การพูดไม่ชัด หรือเป็นเพียงการพูดท่ีไม่สามารถเข้าใจได้และมีความดีใจมากโดยไม่มี

วตัถปุระสงค์ใดๆ ผู้ ท่ีพดูภาษาตา่งๆ พดูในภาษาตา่งๆ อย่างแท้จริง แม้ว่าผู้พดูเองไม่เข้าใจสิ่งท่ีตนเองพดูก็ตาม ผู้ ท่ีได้ยินหลายคน

เข้าใจภาษาเหลา่นี ้(กิจการ 2) ภาษาเหลา่นีอ้าจเป็นภาษาของมนษุย์หรือทตูสวรรค์ก็ได้ (1โครินธ์ 13:1) การพดูภาษาต่างๆ ไม่ใช่

ปรากฏการณ์ท่ีเป็นความบงัเอิญ ไมมี่ความสําคญั ไมมี่ความหมาย หรือหายากแตป่ระการใด แตเ่ป็นของประทานจากพระเจ้าและ

เป็นสว่นสําคญัของแผนการของพระเจ้าสําหรับคริสตจกัรพนัธสญัญาใหม ่

 

อสิยาห์ 28:11-12 
 อิสยาห์พยากรณ์ถึงบทบาทของภาษาต่างๆ ในคริสตจักร ไว้ว่า “โดยต่างภาษา และด้วยปากของคนต่างด้าว คือแก่

บรรดาผู้ ท่ีพระองค์ตรัสว่า ‘น่ีคือการหยดุพกั จงให้การหยดุพกัแก่คนเหน็ดเหน่ือย และน่ีคือการพกัผ่อน’ ถึงกระนัน้เขาก็ยงัไม่ฟัง” 

(อิสยาห์ 28:11-12) การหยดุพกัและการพกัผ่อนคือการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (กิจการ 2:38 และ 3:19) และอิสยาห์

พยากรณ์วา่โดยตา่งภาษาและด้วยปากของคนตา่งด้าวจะเกิดขึน้พร้อมกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 บางคนอ้างว่าอิสยาห์หมายถึงเพียงแต่การรุกรานชาวอิสราเอลโดยชาวต่างชาติ แต่คําโต้แย้งนีล้ะเลยประเด็นสําคญัๆ 

หลายประการ ได้แก่ (1) อิสยาห์เช่ือมโยงภาษาต่างๆ กบัการหยดุพกัและการพกัผ่อน ไม่ใช่การรุกราน (2) ถ้อยคําของเปโตรเช่ือม

โยงการพกัผ่อนนีก้บัพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (3) เปาโลใช้ถ้อยคําของอิสยาห์กบัการพดูภาษาต่างๆ “ในธรรมบญัญัติมีคําเขียนไว้ว่า 

องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า ‘เราจะพดูกบัชนชาตินีโ้ดยคนต่างภาษา และโดยริมฝีปากของคนต่างด้าว ถึงกระนัน้เขาก็จะไม่ฟังเรา’ 

เหตฉุะนัน้การพดูภาษาแปลกๆ จึงไม่ใช่หมายสําคญัแก่คนท่ีเช่ือแต่เป็นนิมิตแก่คนท่ีไม่เช่ือ แต่การเผยพระวจนะนัน้ ไม่ใช่สําหรับ

                                                           
๘ คําว่า ภาษาต่างๆ (เช่น กิจการ 2:4, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) ภาษาแปลกๆ (เช่น 1โครินธ์ 12) ภาษาอื่นๆ (เช่น กิจการ 2:4) และสําเนียงต่างๆ (เช่น กิจการ 19.6, พระ

คมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) ดงัท่ีใช้ในพระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัต่างๆ นัน้ มาจากวลีในภาษาองักฤษว่า “speak in tongues” และมาจากคําในภาษากรีกว่า กะโลส์ซา (glossa) ซึ่งอาจ

หมายถึง ลิน้ ได้ด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว ในภาษาไทย มกัจะใช้คําว่า ภาษาต่างๆ เพ่ือหมายถึง การพูดภาษาท่ีไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดให้พดู ในเวลาท่ี

ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเป็นครัง้แรก และคําว่า ์ ภาษาแปลกๆ เพ่ือหมายถึง ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ หรือการพดูภาษามนษุย์หรือภาษาทตูสวรรค์ ตามท่ีพระวิญญาณทรง

โปรดให้พดู ในเวลาการอทุิศตนสว่นตวัเพ่ือการเพ่ิมเติมพระวิญญาณบริสทุธิ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในภาษากรีกต้นฉบบันัน้ ์ (หรือแม้แต่ในภาษาองักฤษ) คําดงักล่าวเป็นคําๆ เดียว 

จงึเป็นการยืดเยือ้หากจะแปลวลีดงักลา่วว่า ภาษาต่างๆ และ/หรือภาษาแปลกๆ ทกุครัง้ ท่ีคําดงักลา่วปรากฏอยู่ในหนงัสือ ดงันัน้ ตัง้แต่นีเ้ป็นต้นไป ผ้แปลจะใช้คาํว่า ู ภาษาต่างๆ 
เพื่อหมายความถงึภาษาต่างๆ และ/หรือภาษาแปลกๆ และใช้คาํว่า ภาษาแปลกๆ เม่ือบริบทแสดงไว้อย่างเด่นชัดว่าหมายถึงการพดในเวลาภายหลังจากที่ได้รับพระู
วญิญาณบริสุทธิในครั้์ งแรกแล้ว เท่านัน้ 
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คนท่ีไม่เช่ือ แต่สําหรับคนท่ีเช่ือแล้ว” (1โครินธ์ 14:21-22) เปาโลใช้ข้อความในอิสยาห์เพ่ือสอนว่าพระเจ้าทรงเลือกการพดูภาษา

ตา่งๆ เป็นหมายสําคญัในคริสตจกัรพนัธสญัญาใหมเ่พ่ือหนนุใจผู้ ท่ีไมเ่ช่ือให้เช่ือพระวจนะของพระองค์ 

 ถ้าอิสยาห์ 28:11-12 หมายถึงการรุกรานอิสราเอลโดยชาวต่างชาติแล้ว ข้อความนัน้ก็สําเร็จในทนัที (การรุกรานของอสั

ซีเรีย) และสําเร็จในเวลาภายหลงั (ภาษาต่างๆ ในคริสตจกัรพนัธสญัญาใหม่) การสําเร็จซ้อนกนัของคําพยากรณ์หรือแบบนัน้เป็น

สิ่งท่ีเกิดขึน้ทัว่ไปในพระคมัภีร์ จนเรียกกนัว่า “law of double reference” (กฎแห่งการเลง็ถึงสองครัง้) อย่างไรก็ตาม ตามการใช้

ของเปโตรและเปาโลแล้ว อิสยาห์ 28:11-12 ใช้ได้อยา่งเหมาะสมกบัการพดูภาษาตา่งๆ ในคริสตจกัรพนัธสญัญาใหม ่

 

มาระโก 16:17 
 ก่อนหน้าท่ีพระคริสต์จะเสด็จขึน้สู่สวรรค์ พระองค์ทรงสญัญาว่าท่ีใดมีผู้ เช่ือ ท่ีนั่นจะมีหมายสําคัญคือการพูดภาษา

แปลกๆ “มีคนเช่ือท่ีไหนหมายสําคญัเหล่านีจ้ะบงัเกิดขึน้ท่ีนัน้ คือเขาจะขบัผีออกโดยนามของเรา เขาจะพดูภาษาแปลกๆ” (มาระ

โก 16:17) คําแปลบางฉบบัแปล “ภาษาแปลกๆ” วา่ “ภาษาใหม”่ (TAB) หรือ “ภาษาตา่งประเทศ” (Goodspeed) 

 ผู้คดัค้านการพดูภาษาต่างๆ โจมตีข้อนีโ้ดยชีไ้ปยงัข้อ 18 ซึ่งกล่าวถึงหมายสําคญัอ่ืนๆ “เขาจะจบังูได้ ถ้าเขากินยาพิษ

อย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านัน้จะหายโรค” คณะเล็กๆ บางคณะทาง

ตะวนัออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ แปลข้อนีว้่าหมายถึง คริสเตียนควรจะพิสจูน์ความเช่ือของตนโดยการจบังพูิษ และผู้ ท่ีคดัค้านกลุม่นี ้

จะพยายามเช่ือมโยงภาษาแปลกๆ เข้ากบัการจบัง ูด้วยการปฏิบติัเช่นนัน้ เหมือนกบัพวกเขากลา่วว่า “เราไม่เข้าใจข้อท่ี 18 ดงันัน้ 

เราจงึไมเ่ช่ือฟังข้อ 17” อยา่งไรก็ตาม สิง่ท่ีถกูต้องคือการเข้าใจทัง้สองข้อ 

 ข้อ 18 ไม่ได้หมายความว่าเราควรจบังพูิษอย่างจงใจเพ่ือพิสจูน์ความเช่ือ ตวัอย่างจากการท่ีซาตานทดลองพระคริสต์ทํา

ให้เข้าใจข้อนีช้ดัเจน ซาตานอ้างพระสญัญาในพระคมัภีร์เก่าเก่ียวกบัการคุ้มครอง และเรียกให้พระเยซูพิสจูน์ความจริงของพระ

คมัภีร์ และความชอบธรรมของพระองค์โดยพยายามฆ่าตวัตาย (มทัธิว 4:6) พระเยซูทรงตอบว่า “พระคมัภีร์มีเขียนไว้อีกว่า อย่า

ทดลองพระองค์ผู้ เป็นพระเจ้าของทา่น” (มทัธิว 4:7) เราไมค่วรพยายามบงัคบัพระเจ้าให้กระทําสิง่หนึ่งสิ่งใด และเราไม่ควรจงใจทํา

ให้เกิดปัญหาขึน้เพ่ือดวู่าพระเจ้าจะทําอย่างไร เราไม่สามารถพิสจูน์ความเช่ือของเราหรือพระวจนะของพระองค์โดยพยายามทํา

ร้ายตวัเราเอง เพราะเป็นสิง่ขดักบันํา้พระทยัของพระองค์ 

 หากเข้าใจอยา่งถกูต้อง มาระโก 16:18 สญัญาการคุ้มครองในกรณีท่ีเกิดอบุติัเหต ุถ้าบตุรของพระเจ้าถกูงกูดัโดยบงัเอิญ 

เขาสามารถไว้วางใจพระเจ้าว่าจะทรงช่วยให้รอดพ้นได้ ซึง่สอดคล้องเป็นอย่างดีกบัเนือ้หาท่ีเหลือในข้อ 18 ซึ่งบอกให้เราไว้วางใจ

พระเจ้าในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือด่ืมยาพิษโดยบงัเอิญ เช่น เม่ือเปาโลถกูงพูิษกดั เขาสะบดัเอางอูอกอย่างสงบ และไม่ได้รับอนัตราย

อยา่งน่าอศัจรรย์ (กิจการ 28:1-6) 

 เป็นไปได้ว่ามาระโก 16:18 มีความหมายทางฝ่ายวิญญาณ โดยสญัญาผู้ เช่ือว่าจะได้รับอํานาจเหนืออํานาจของซาตาน 

ตัง้แต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ พระคัมภีร์ให้ภาพของซาตานเป็นงู เม่ือพระเยซูทรงประทานอํานาจแก่เหล่าสาวกเจ็ดสิบคนเหนือ

วิญญาณชัว่ พระองค์ตรัสว่า “ดเูถิด เราได้ให้พวกท่านมีอํานาจเหยียบงรู้ายและแมงป่อง และมีอํานาจใหญ่ย่ิงกว่ากําลงัศตัรู ไม่มี

สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทําอนัตรายแก่ท่านได้เลย” (ลกูา 10:19) เหมาะสมท่ีจะสรุปว่ามาระโก 16:18 สญัญาทัง้การคุ้มครองจากผลของงู

กดัและชยัชนะในการต่อสู้กบัศตัรูทางฝ่ายวิญญาณ ในเวลาเดียวกนั พระสญัญาไม่ได้ชีนํ้าให้เราทดลองพระเจ้าโดยจงใจจบังเูพ่ือ

เป็นการทดสอบความเช่ือ เราไม่ควรพยายามทําให้ข้อ 18 ขาดความน่าเช่ือถือเพ่ือละเลยข้อ 17 แต่เราควรพยายามเข้าใจและใช้

ข้อพระคมัภีร์ทัง้สองกบัชีวิตของเรา 

 ข้อโต้แย้งประการท่ีสองต่อมาระโก 16:17 คือว่าต้นฉบบัพระคมัภีร์ภาษากรีกท่ีสําคญัสองฉบบัไม่มีมาระโก 16:9-20 ผู้

คดัค้านจึงบอกเป็นนัยว่าข้อความนีไ้ม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าท่ีได้รับการดลใจ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการท่ีระมดัระวงัในเร่ือง

ความบริสทุธิจํานวนมากเช่ือวา่ข้อความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ขอ์ งพระวจนะของพระเจ้าด้วยเหตผุลท่ีกลา่วถงึด้านลา่ง2 นี ้
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(1) การโต้แย้งข้อความนีถื้อตามต้นฉบบัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุสองฉบบั ได้แก่ Codex Sinaiticus และ Codex Vaticanus 

อยา่งไรก็ตาม ทัง้สองฉบบัมีข้อความเสริมและขาดหายไปท่ีไมถ่กูต้องอ่ืนๆ เช่น ทัง้สองฉบบัมีหนงัสือท่ีน่าสงสยัหลายเลม่ และฉบบั

หลงัละพระคมัภีร์ใหมห่ลงัจากฮีบรู 9:14 เป็นต้นไป นอกจากนี ้ยงัมีแถวว่างอยู่ในท่ีควรจะเป็นมาระโก 16:9-20 อาย[ุท่ีเก่าแก่]ของ

ต้นฉบบัทัง้สองไม่จําเป็นว่าต้องมีความน่าเช่ือถือท่ีสดุ ต้นฉบบัเหลา่นีอ้าจไม่มีการใช้มากนกัเพราะความไม่น่าเช่ือถืออนัเป็นท่ีรู้จกั

กนัทัว่ไป แตต้่นฉบบัท่ีถกูต้องกวา่เสียหายเพราะใช้มาก และถกูทําลายเพราะมีการทําสําเนาใหม่ๆ  จากต้นฉบบัเหลา่นัน้ 

(2) ต้นฉบับท่ีสําคัญอ่ืนๆ  จํานวนมากมีข้อความนีอ้ยู่  เ ช่น  ต้นฉบับท่ีเ ก่าแก่ ท่ีสุดเป็นอันดับสามคือ  Codex 

Alexandrinus 

(3) ข้อความนีป้รากฏอยูใ่นฉบบัยคุแรกๆ หลายฉบบั เช่น Old Latin, Syriac Peshitta, Coptic และ Gothic 

(4) ผู้ นําคริสตจกัรยคุแรกจํานวนมากอ้างถึงหรือพาดพิงถึงข้อความนี ้เช่น ไอเรเนียส ปาปิอสั จสัติน เทอร์ทเูลียน ฮิป

โปไลทสั แอมโบรส คริสโอสตมั, เจอโรม และออกสัติน 

(5) ข้อความนีส้อดคล้องกบับนัทกึในพระกิตติคณุบนัทกึอ่ืนๆ 

(6) คําสัง่สอนในข้อความนีมี้การยืนยนัในข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ 

(7) เป็นไปไม่ได้อย่างมากท่ีจะมีผู้จงใจสร้างข้อความนีข้ึน้ให้มีคําสอนเก่ียวกับภาษาแปลกๆ อํานาจเหนือผีมาร การ

คุ้มครองของพระเจ้า และการรักษาของพระเจ้า ถ้าคริสตจกัรไม่ได้เช่ือคําสัง่สอนเหล่านี ้(เหมือนเช่นผู้คดัค้านเร่ืองภาษาแปลกๆ 

กลา่วแล้ว) ทําไมจงึมีคนเพิ่มข้อความนีเ้ข้ามาและทําไมคริสตจกัรโบราณจงึยอมรับข้อความนี ้

(8) มาระโก 16:8 เขียนว่า “หญิงเหล่านัน้ก็ออกจากอุโมงค์รีบหนีไป เพราะพิศวงตกใจจนตวัสัน่ และมิได้พูดกับผู้ ใด

เพราะเขากลวั” ซึง่ฟังดไูม่เหมือนกบัตอนท้ายท่ีน่าเช่ือถือสําหรับพระกิตติคณุมาระโก เราไม่เช่ือว่าพระเจ้าจะทรงทิง้บนัทกึไว้ในจดุ

ต่ําท่ีน่ากลวัและสิน้หวงั โดยไมก่ลา่วถงึการฟืน้คืนพระชนม์และการบญัชาเหลา่สาวก 

(9) อาจมีผู้สงสยัข้อความนีเ้พราะการค่อยๆ หายไปของของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เหมือนเช่นท่ีศาสนาคริสต์ส่วน

ใหญ่ขาดการติดตอ่กบัพระวิญญาณบริสทุธิ ผู้คดัค้านสมยัใหมบ่างคนปฏิเสธข้อความนีเ้พราะเนือ้หาของข้อความ์  

(10) หากมีเหตผุลท่ีสําเนาของมาระโกบางฉบบัแพร่กระจายไปโดยท่ียงัไม่สมบรูณ์ ไม่จําเป็นว่าสําเนาอ่ืนๆ ไม่มีข้อความ

นัน้ 

 โดยสรุป มีเหตุผลไม่เพียงพอท่ีจะตัดมาระโก 16:9-20 ออกจากพระคัมภีร์ เราต้องถือถ้อยคําของพระเยซูในข้อ 17 

ตามนัน้ การพดูภาษาแปลกๆ เป็นหมายสําคญัท่ีจะเกิดขึน้ในท่ีท่ีมีผู้ เช่ือคริสเตียน 

 

วันเพน็เทคอสต์ 
 การสําเร็จแรกของคําพยากรณ์ท่ีเก่ียวกับภาษาต่างๆ เกิดขึน้ในวนัเพ็นเทคอสต์ ในวนันัน้ สาวกชาวยิวของพระคริสต์

จํานวน 120 คนได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ และพดูเป็นภาษาต่างๆ ได้แก่ อคัรสาวก น้องชายของพระเยซู มารีย์มารดาของ

พระเยซู และผู้หญิงอีกหลายคน “เม่ือวนัเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถึงแล้ว จําพวกศิษย์ทัง้หลายจึงรวมกนัอยู่ท่ีแห่งเดียว ในทนัใดนัน้

มีเสียงดงัมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายกุล้าสนัน่ก้องทัว่ตกึท่ีเขานัง่กนัอยู่นัน้ มีเปลวไฟสณัฐานเหมือนลิน้ปรากฏแก่เขา แล้วกระจาย

ออกไปอยู่บนเขาสิน้ทกุคน เขาเหล่านัน้ก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ จึงตัง้ต้นพดูภาษาต่างๆ ตามท่ีพระวิญญาณได้ทรง์

โปรดให้พดู” (กิจการ 2:1-4, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) 

 เสียงอนัเหนือธรรมชาติอยู่เต็มห้อง แสดงถึงว่าพระวิญญาณได้เสด็จมายงัสถานท่ีนัน้เพ่ือสําแดงพระองค์ในวิถีทางพิเศษ

และเพ่ือทําการพิเศษ เปลวไฟสณัฐานเหมือนลิน้อยู่บนแต่ละคน แสดงถึงว่าพระวิญญาณพร้อมท่ีจะบพัติศมาและให้กบัแต่ละคน 

“พวกเขาเห็นสิ่งท่ีเหมือนกบัเปลวไฟสณัฐานเหมือนลิน้ท่ีแยกและมาอยู่บนพวกเขาแต่ละคน” (กิจการ 2:3, NIV) หลงัจากนัน้ พวก

เขาทกุคนประกอบไปด้วยพระวิญญาณและเร่ิมต้นพดูภาษาต่างๆ ตามท่ีพระวิญญาณทรงให้พดู กิจการ 2:4 สอนว่าการอศัจรรย์
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เกิดขึน้เม่ือพระวิญญาณเคล่ือนไหวผู้ ท่ีพดู ไมใ่ช่ผู้ ท่ีฟัง พวกเขาเร่ิมพดูภาษาต่างๆ หลงัจากท่ีพระวิญญาณได้เข้ามา ดงันัน้ การพดู

ภาษาตา่งๆ จงึเป็นหมายสําคญัเฉพาะท่ีแสดงวา่แตล่ะคนได้รับบพัติศมาหรือประกอบด้วยพระวิญญาณ 

 เสียงเหมือนพายแุละเปลวไฟสณัฐานเหมือนลิน้ไมเ่คยปรากฏอยูเ่ลยในพระคมัภีร์ เห็นได้ชดัว่า เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้พร้อมการ

ก่อตัง้คริสตจกัรพนัธสญัญาใหม ่และการเทพระวิญญาณเป็นครัง้แรก เหมือนเช่นท่ีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และไฟเกิดขึน้เม่ือทรงประทาน

ธรรมบญัญติัในพระคมัภีร์เก่า (อพยพ 19:16-19) เม่ือพระเจ้าทรงแสดงว่าพระวิญญาณของพระองค์เป็นสิ่งท่ีประทานให้แก่ทกุคน

โดยเปล่า ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องเน้นอีกเหมือนเช่นนี  ้อย่างไรก็ตาม การพูดภาษาต่างๆ ไม่เหมือนกับเสียงและเปลวไฟ 

เน่ืองจากเกิดขึน้อีกหลายครัง้ในพระคมัภีร์ เน่ืองจากการพดูภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัเฉพาะท่ีเช่ือมโยงกบัการบพัติศมาด้วย

พระวิญญาณของแต่ละคน (สิ่งอ่ืนๆ เป็นหมายสําคญัถึงพระวิญญาณทรงสถิตอยู่) การพดูภาษาต่างๆ มีความสําคญัและมีหน้าท่ี

ท่ีหมายสําคญัอยา่งอ่ืนไมมี่ 

 ชาวยิวจากหลายประเทศอยู่ในเยรูซาเลม็เพ่ือฉลองเทศกาลเพ็นเทคอสต์ เม่ือคน 120 คนได้รับพระวิญญาณ และเร่ิมพดู

ภาษาต่างๆ ชาวยิวเหล่านีห้ลายคนรวมตวักนั โดยมาจากต่างประเทศสิบส่ีประเทศด้วยกนั (กิจการ 2:5-11) ชาวยิวต่างประเทศ

เหลา่นีเ้ร่ิมได้ยินภาษาของประเทศตนและประหลาดใจท่ีชาวกาลลีิท่ีไมมี่การศกึษาสามารถพดูภาษาตา่งประเทศเหลา่นีไ้ด้ 

 บางคนยืนยนัว่าพระเจ้าทรงกระทําการอศัจรรย์นีเ้พ่ือท่ีชาวต่างถ่ินจะได้ยินพระกิตติคณุเทศนาแก่พวกเขา แต่ในเวลาไม่

นานหลงัจากนัน้ เปโตรเทศนาแก่ทกุคนในภาษาหนึง่ ซึง่คงจะเป็นภาษาอารามาอิก ซึง่เป็นภาษาพืน้เมืองของชาวยิวทกุคนในเวลา

นัน้ หรืออาจเป็นภาษากรีก ซึ่งเป็นภาษาการค้าสากล ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผู้ ฟังไม่จําเป็นต้องมีการอศัจรรย์ท่ีเป็นภาษาเพ่ือนําพระ

กิตติคณุไปยงัพวกเขา 

 แต่พระเจ้าทรงใช้ภาษาต่างๆ เพ่ือเป็นหมายสําคัญอัศจรรย์เพ่ือแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์ทรงประทานพระ

วิญญาณของพระองค์ เปโตรใช้คําถามของพวกเขาและให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัภาษาต่างๆ เพ่ือเปิดคําเทศนา และเขาบอกกบัคน

เหลา่นัน้ในทนัทีวา่เป็นการสําเร็จของคําพยากรณ์ของโยเอลท่ีเก่ียวกบัการเทของพระวิญญาณ (กิจการ 2:14-21) เม่ือเทศนาต่อมา 

เปโตรกล่าวว่า “เหตฉุะนัน้เม่ือทรงเชิดชพูระองค์ [พระเยซู] ขึน้อยู่ท่ีพระหตัถ์เบือ้งขวาของพระเจ้า และครัน้พระองค์ได้ทรงรับพระ

วิญญาณบริสทุธิจากพระบิดาตามพระสญัญา พระองค์ได้ทรงเทฤทธิเดชนีล้งมา ดงัท่ีท่านทัง้หลายได้์ ์ ยิน และเห็นแล้ว” (กิจการ 

2:33, NIV) ผู้ ฟังเพิ่งจะได้เห็นและได้ยินคนทัง้หลายพดูเป็นภาษาต่างๆ ดงันัน้เปโตรจึงเน้นว่าเป็นหมายสําคญัของพระวิญญาณ

บริสทุธิท่ีทรงสญัญาไว้์  

 

โครเนลิอัสพดภาษาต่างๆู  
 บันทึกท่ีชัดเจนเก่ียวกับการพูดภาษาต่างๆ บันทึกต่อมาคือเร่ืองชาวต่างชาติกลุ่มแรกท่ีได้รับพระวิญญาณ “เม่ือเป

โตรยังกล่าวคําเหล่านัน้อยู่ พระวิญญาณบริสุทธิก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทัง้ปวงท่ีฟังพระวจนะนัน้ ฝ่ายพวกท่ีได้เข้าสุหนัต ซึ่ง์

เช่ือถือในพระเยซเูจ้า คือท่ีมาด้วยกนักบัเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะวา่พระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ให้ลงมาบนคน

ตา่งชาติด้วย เพราะเขาได้ยินคนเหลา่นัน้พดูภาษาตา่งๆ และยกยอ่งสรรเสริญพระเจ้า” (กิจการ 10:44-46) 

 คริสเตียนชาวยิวพร้อมด้วยเปโตรไมไ่ด้คาดหวงัชาวตา่งชาติเหลา่นีจ้ะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิในทนัที เพราะตามธรรม์

เนียม ชาวยิวเช่ือว่าคนๆ หนึ่งจะต้องรับเช่ือในศาสนายิวก่อนเพ่ือท่ีจะรับความรอดได้ (กิจการ 15:1) แม้ว่าจะมีความคิดเห็นเช่นนี ้

ชาวยิวพร้อมด้วยเปโตรต้องยอมรับวา่โครเนลอิสัและครอบครัวของเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิอย่างแท้จริง เพราะพวกเขาได้ยิน์

คนเหลา่นัน้พดูภาษาต่างๆ The Pulpit Commentary กลา่วว่า “น่ีเป็นหลกัฐานท่ีไม่อาจโต้แย้งได้ว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ”3 ไม่มีการกล่าวถึงเสียงเหมือนพายุหรือเปลวไฟสณัฐานเหมือนลิน้ การพูดภาษาต่างๆ เพียงอย่างเดียวเป็นหลกัฐานท่ี

สมบรูณ์แล้ว 
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 ชาวต่างชาติท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณยงั “ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า” ไม่ว่าจะด้วยภาษาต่างๆ หรือภาษาของตนเอง 

หากเป็นภาษาของตนเอง ก็เป็นผลจากการได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ แตไ่มใ่ช่หมายสําคญัอศัจรรย์ท่ีทําให้ชาวยิวท่ีสงสยัเช่ืออย่าง์

แน่นอน 

 เปโตรรายงานเหตุการณ์เหล่านีแ้ก่คริสตจักรในเยรูซาเล็ม โดยกล่าวว่า “เม่ือข้าพเจ้าตัง้ต้นกล่าวข้อความนัน้ พระ

วิญญาณบริสทุธิก็เสดจ็มาสถิตกบัเขาทัง้หลาย เหมือนได้เสดจ็ลงมาบนพวกเราในตอนต้นนัน้์ ” (กิจการ 11:15) การพดูภาษาต่างๆ 

เป็นหมายสําคญัเพียงอย่างเดียวท่ีทัง้กิจการ 2 และ กิจการ 10 มีเหมือนกนั แต่การพดูภาษาต่างๆ เพียงอย่างเดียวก็พอแล้วท่ีจะ

ทําให้เปโตรเช่ือวา่ชาวตา่งชาติได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเหมือนในวนัเพน็เทคอสต์์  

 

ชาวเอเฟซัสพดภาษาต่างๆู  
 เหลา่สาวกของยอห์นผู้ให้บพัติศมาท่ีเมืองเอเฟซสัยงัพดูภาษาตา่งๆ เม่ือพวกเขาได้รับพระวิญญาณ “เม่ือเปาโลได้วางมือ

บนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสทุธิก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่างๆ และไ์ ด้พยากรณ์ด้วย” (กิจการ 19:6, พระคมัภีร์

ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 บนัทกึนีแ้สดงวา่การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณโดยการพดูภาษาตา่งๆ มีไว้สําหรับผู้ เช่ือทกุคน บางคนอาจบอกว่าภาษา

ต่างๆ ในกิจการ 2 และ 10 เป็นหมายสําคัญเพียงครัง้เดียวสําหรับชาวยิว และต่อมาสําหรับชาวต่างชาติ แต่กิจการ 19 ไม่มี

ข้อกําหนดใดนอกไปจากว่าประสบการณ์นีเ้ป็นรูปแบบสําหรับคริสตจักรพนัธสญัญาใหม่ วตัถุประสงค์เดียวท่ีมีภาษาต่างๆ ใน

เหตกุารณ์นีคื้อเพ่ือเป็นหมายสําคญัแก่ผู้ เช่ือแตล่ะคนวา่พวกเขาได้รับประสบการณ์เดียวกบัท่ีคนอ่ืนได้รับแล้ว การใช้ภาษาต่างๆ นี ้

มีคา่และจําเป็นในปัจจบุนั ไม่ว่าเหตผุลท่ีพระเจ้าทรงประทานหมายสําคญัในการพดูภาษาต่างๆ แก่ชาวเอเฟซสัคืออะไรก็ตาม แต่

เหตผุลเหลา่นัน้ยงัคงมีอยูใ่นปัจจบุนันี ้

 ชาวเอเฟซสัเหลา่นัน้ยงั “ได้พยากรณ์” อีกด้วยหลงัจากได้รับพระวิญญาณ การพยากรณ์ [หรือเผยพระวจนะ] เป็น “การ

พดูท่ีแสดงพระทยัและพระดําริของพระเจ้า” หรือ “การพดูนํา้พระทยัของพระเจ้า” 4 ตาม Strong’s Exhaustive Concordance 

นิยามหนึ่งของกริยา พยากรณ์ คือ “การพูดภายใต้การบันดาลใจ” ซึ่งอาจหมายถึงของประทานในการพยากรณ์ท่ีพระเจ้าตรัส

โดยตรงผ่านริมฝีปากของมนษุย์ (1โครินธ์ 12:10) หรืออาจหมายถึงการเทศนา การสรรเสริญและการเป็นพยานท่ีได้รับการเจิม 

(1โครินธ์ 11:4-5; วิวรณ์ 19:10) เหมือนเช่น 120 คนในวนัเพน็เทคอสต์บอกเลา่เก่ียวกบังานอนัอศัจรรย์ของพระเจ้าเม่ือพวกเขาพดู

ภาษาตา่งๆ (กิจการ 2:11) ชาวเอเฟซสัเหลา่นีพ้ยากรณ์เม่ือเขาได้พดูภาษาต่างๆ อาจเป็นได้ว่า พระวิญญาณทรงเจิมคนเหลา่นีใ้ห้

พดูถ้อยคําในภาษาของพวกเขาเองหลงัจากพวกเขาได้พดูภาษาต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์เป็นผลจากการบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณ แต่ไม่ใช่หมายสําคญัเหมือนเช่น การพดูภาษาต่างๆ เพราะข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี ้(1) การพดูภาษาต่างๆ เกิดขึน้

ก่อนการพยากรณ์ ดงันัน้ การพูดภาษาต่างๆ จึงเป็นหมายสําคญัอย่างแรก (2) บนัทึกเก่ียวกับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ

บนัทึกอ่ืนๆ ไม่ได้กล่าวถึงการพยากรณ์ ดังนัน้ จึงไม่ใช่หมายสําคัญท่ีตรงกัน (3) การพูดภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคัญท่ีเหนือ

ธรรมชาติ และอศัจรรย์แตก่ารพยากรณ์ไมไ่ด้เป็น โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองผู้พบเหน็ท่ีไมไ่ด้เช่ือ 

 

ชาวสะมาเรียพดภาษาต่างๆู  
 บนัทกึในกิจการ 8 เก่ียวกบัชาวสะมาเรียท่ีได้รับพระวิญญาณบริสทุธิไม่ได้กลา่วถึงการพดูภาษาต่างๆ อย่างชดัเจน ไม่ได้์

บรรยายถึงหมายสําคญัของการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ แม้ว่์ าจะไม่มีรายละเอียดบรรยายเอาไว้ แต่มีหมายสําคญั

อย่างแน่นอน การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นปรากฏการณ์ท่ีสงัเกตได้ท่ีทัง้ผู้ เช่ือและไม่เช่ือทราบว่าเป็นการอศัจรรย์ในทนัที 

สมเหตผุลท่ีจะสนันิษฐานวา่หมายสําคญันีคื้อการพดูภาษาตา่งๆ 

(1) แม้ว่าจะมีการอศัจรรย์ ความปีติยินดี ความเช่ือ และการบพัติศมาด้วยนํา้ ทกุคนรู้วา่ชาวสะมาเรียยงัไมไ่ด้รับพร

วิญญาณ ฟีลปิ เปโตร และยอห์นคาดหวงัหมายสําคญัพิเศษและรู้วา่ชาวสะมาเรียไมมี่พระวิญญาณเน่ืองจากไมมี่หมายสําคญั 
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(2) ทกุคนรู้ว่าชาวสะมาเรียได้รับพระวิญญาณในเวลานัน้ เปโตรและยอห์นวางมือบนพวกเขา จะต้องมีหมายสําคญัท่ี

แน่นอนเพ่ือท่ีทกุคนจะเข้าใจได้ด้วยความแน่ใจ นอกจากนี ้หมายสําคญันีย้งัเป็นมากกว่าแค่ความรู้สกึ การสารภาพความเช่ือ หรือ

การบพัติศมาด้วยนํา้ เนื่องจากสิง่เหลา่นัน้เกิดขึน้ก่อนหน้านัน้ พวกเขาไมไ่ด้มองหาการสําแดงการอศัจรรย์ใดๆ หรือของประทา

ฝ่ายพระวิญญาณใดๆ เพราะมีการรักษาให้หายและการไลผี่มารเกิดขึน้แล้ว 

(3) จะต้องมีหมายสําคญัท่ีแน่ชดัและเป็นการอศัจรรย์ จนทําให้ซีโมนคนทําวิทยาคมรู้สกึประทบัใจพอท่ีจะปรารถนาสิ่ง

นัน้ ซีโมนต้องการซือ้และใช้การอศัจรรย์ในการแสดงวิทยาคมของเขา เขาปรารถนาอํานาจท่ีจะวางมือบนผู้ อ่ืน และสําแดงหมาย

สําคญัอศัจรรย์ หมายสําคญันีไ้ม่ใช่แค่การแสดงออกถึงความปีติยินดี การสารภาพความเช่ือ หรือการสรรเสริญพระเจ้า เพราะทกุ

สิ่งอาจเลียนแบบได้อย่างง่ายและจะไม่ทําให้คนทําวิทยาคมหรือผู้ชมท่ีขีส้งสยัประทบัใจ นอกจากนี ้หมายสําคญันีย้งัทําให้ซีโมน

ประทบัใจในแบบท่ีการอศัจรรย์อ่ืนๆ ทัง้หมดไมทํ่าให้ประทบัใจได้ 

 The Pulpit Commentary เห็นว่ามีหมายสําคญั [แสดงถึง การประทานพระวิญญาณ] โดยเขียนไว้ว่า “มีหมายสําคญั

แสดงถึงการประทานพระวิญญาณโดยเหล่าอัครสาวกซึ่งเราไม่เข้าใจทัง้หมด เน่ืองจากมีความแตกต่างจากการประทานพระ

วิญญาณท่ีเราได้รับ”5 นอกจากนี ้ยงัเขียนต่อไปอีกเก่ียวกับกิจการ 8 ว่า “ประเด็นเหล่านีถื้อว่าการระบุถึงการเสด็จมาของพระ

วิญญาณบนเหล่าสาวกเป็นเหมือนเช่นท่ีเราเห็นในวนัเพ็นเทคอสต์ มีของประทานในการพดูภาษาต่างๆ หรือการเทศนา หรือการ

อธิษฐาน หมายสําคญัภายนอกท่ีทุกคนสามารถเข้าใจได้”6 ในบนัทึกเก่ียวกับวนัเพ็นเทคอสต์ มีเพียงภาษาต่างๆ เท่านัน้ท่ีเป็น

หมายสําคญัภายนอกของการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ การเทศนาและการอธิษฐานไมอ่าจเป็นหมายสําคญัได้ เน่ืองจากทัง้สอง

สิง่ไมมี่เอกลกัษณ์ ไมเ่ป็นการอศัจรรย์ และเน่ืองจากชาวสะมาเรียได้เหน็ทัง้สองสิง่แล้ว 

 เม่ือเราเปรียบเทียบประสบการณ์ของชาวสะมาเรียกบับญัทกึอ่ืนๆ เหน็ได้ชดัวา่หมายสําคญัอศัจรรย์ท่ีเกิดขึน้พร้อมกนัคือ

การพดูภาษาต่างๆ โฮเกมาซึง่ไม่แม้แต่เช่ือว่าการพดูภาษาต่างๆ เป็นสิ่งสําคญัสําหรับคริสตจกัรทกุวนันี ้ได้สรุปแบบเดียวกนั เขา

กลา่ววา่ “แม้วา่จะไมมี่เขียนไว้วา่ชาวสะมาเรียพดูภาษาตา่งๆ...จะต้องมีหมายสําคญัต่อหน้าผู้ อ่ืนบางอย่างเก่ียวกบัการท่ีเขาได้รับ

พระวิญญาณ เราอาจเหน็พ้องกบัเพ่ือนชาวเพน็เทคอสต์ของเราในเร่ืองนัน้วา่ชาวสะมาเรียอาจพดูภาษาตา่งๆ” 7  

 

เปาโลพดภาษาู แปลกๆ 
 กิจการ 9 แสดงให้เห็นว่าเปาโลได้รับพระวิญญาณ แต่ไม่ได้บรรยายเก่ียวกบัเหตกุารณ์นีไ้ว้ ด้วยเหตนุัน้ ข้อความจึงไม่ได้

กล่าวถึงการพูดภาษาต่างๆ อย่างไรก็ตาม เปาโลพูดภาษาแปลกๆ บ่อยครัง้เพราะเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า 

ข้าพเจ้าพดูภาษาแปลกๆ มากกว่าท่านทัง้หลายอีก” (1โครินธ์ 14:18) เน่ืองจากเปาโลสอนว่าการพดูภาษาแปลกๆ มาจากพระ

วิญญาณ (1โครินธ์ 12:8-10) เหมาะสมท่ีจะสนันิษฐานว่าเขาพดูเป็นภาษาต่างๆ เม่ือเขาได้รับพระวิญญาณเหมือนเช่นท่ีคนอ่ืนๆ 

พดู 

 เหมือนเช่นบนัทึกเก่ียวกบัชาวเอเฟซสั การเป็นพยานของเปาโลแสดงให้เห็นว่าภาษาต่างๆ ไม่ใช่เหตกุารณ์เกิดขึน้เพียง

ครัง้เดียวโดยไม่เกิดซํา้อีกในคริสตจกัรยคุแรก เปาโลซึง่เป็นชาวยิวพดูภาษาตา่งๆ เป็นเวลานานหลงัจากชาวยิวในวนัเพน็เทคอสต์

และเขายงัคงภาษาแปลกๆ ในการอทุิศตนและการรับใช้ 

 

เปรียบเทยีบบันทกึต่างๆ ในกิจการ 
 เราได้ศกึษาทัง้ห้าเหตกุารณ์ท่ีคนทัง้หลายได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิซึง่มีบนัทกึเอาไว้ในพระคมัภีร์ ในสามกรณี (วนัเพ็น

เทคอสต์ โครเนลิอสั เอเฟซสั) คนเหลา่นัน้ท่ีได้รับพระวิญญาณ พดูภาษาต่างๆ โดยทนัที ในกรณีท่ีส่ี (ชาวสะมาเรีย) ไม่ได้บรรยาย

ไว้ชดัเจนเก่ียวกบัการสําแดงภายนอกเฉพาะใดๆ แต่ต้องมีหมายสําคญัภายนอกท่ีอศัจรรย์และสงัเกตเห็นได้ในทนัทีอย่างแน่นอน 

และผู้อธิบายพระคมัภีร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าหมายสําคญันัน้คือการพูดภาษาต่างๆ ส่วนในกรณีท่ีห้า (เปาโล) พระคัมภีร์ไม่ได้

บรรยายถงึการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ แตใ่นภายหลงัเผยวา่ผู้ได้รับพดูภาษาแปลกๆ ตลอดชีวิตคริสเตียนของเขา 
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 หมายสําคญัอ่ืนๆ ของการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นอย่างไร กิจการ 2 บนัทกึเก่ียวกบัเสียงเหมือนพายแุละเปลวไฟ

สณัฐานเหมือนลิน้ แตส่ิง่เหลา่นีเ้กิดขึน้ก่อนหน้าการเทพระวิญญาณในครัง้แรก และไมมี่การกลา่วถงึในบนัทกึอ่ืนๆ กิจการ 8 แสดง

ให้เห็นว่าของประทานฝ่ายวิญญาณและการอศัจรรย์ทกุอย่างถือว่าเป็นหมายสําคญั กิจการ 19 กล่าวถึงการทํานาย แต่หลงัจาก

พดูเป็นภาษาต่างๆ แล้วเท่านัน้ กิจการ 10 กล่าวถึงการสรรเสริญพระเจ้า ซึ่งไม่ใช่หมายสําคญัอศัจรรย์ ท่ีสําคญัย่ิงกว่านัน้ ถือว่า

การพดูภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัอย่างเดียวท่ีเพียงพอในตวัของมนัเองเพ่ือพิสจูน์ว่าพระวิญญาณได้ทรงประทานแล้ว ตาราง

ตอ่ไปนีส้รุปการเปรียบเทียบนี ้

 

 

 

 

 

 

การบัพตศิมาด้วยพระวญิญาณและภาษาต่างๆ  
เพน็เทคอสต์ สะมาเรีย เปาโล โครเนลอัิส เอเฟซัส 
• เ สี ย ง เ ห มื อน

พายุ ( เต็มอยู่

ในห้อง) 

• หมายสําคัญ

ต่ อ ผู้ อ่ื น ท่ี

อั ศ จ ร ร ย์ 

(ไม่ได้ระบุไว้ 

แต่ชัดเจนว่า

เ ป็ น ภ า ษ า

ตา่งๆ 

• ไม่ได้ระบไุว้ • การพูดภาษา

ตา่งๆ 

• การพูดภาษา

ตา่งๆ 

• ภ า ษ า ต่ า ง ๆ 

เหมือนเปลวไฟ 

(บนหรือเหนือ

แตล่ะคน) 

 • เ ป า โ ล พู ด

ภ า ษ า

แ ป ล ก ๆ 

บ่อยครัง้ใน

ชี วิ ต ค ริ ส

เตียน 

• การสรรเสริญ

พระเจ้า 

• กา ร ทํ า น าย 

(อาจเป็นการ

ส ร ร เ ส ริญ ท่ี

ไ ด้ รั บ ก า ร

บั น ด า ล ใ จ

หรือการเป็น

พยาน) 

• การพูดภาษา

ต่ า ง ๆ  ( เ ม่ื อ

ได้รับแตล่ะคน) 

    

 

 การพดูภาษาตา่งๆ เป็นการสําแดงภายนอกเพียงอยา่งเดียวท่ีบนัทกึไว้มากกวา่หนึ่งครัง้และเป็นเพียงสิ่งเดียวท่ีปรากฏใน

เวลาท่ีมีการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิของแต่ละคน หนังสือกิจการสอนว่าบุคคลจะพูดภาษาต่างๆ เม่ือเขาได้รับพระ์

วิญญาณบริสทุธิ ดงันัน้ การพู์ ดภาษาต่างๆ จึงเป็นหมายสําคญั (หลกัฐาน) ว่าคนหนึ่งได้รับของประทาน (การบพัติศมา) แห่งพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

 

ข้ออ้างองิที่อาจเป็นได้อ่ืนๆ 
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 พระเยซูอาจหมายถึงการพดูภาษาต่างๆ เม่ือตรัสว่า “ลมใคร่จะพดัไปข้างไหนก็พดัไปข้างนัน้ และท่านได้ยินเสียงลมนัน้ 

แต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปท่ีไหน คนท่ีบงัเกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนัน้ทกุคน” (ยอห์น 3:8) อย่างน้อยท่ีสดุ การ

พูดภาษาต่างๆ ทําให้โรม 8:16 สําเร็จ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “พระวิญญาณนัน้เป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทัง้หลายว่า เรา

ทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจ้า” นอกจากนี ้ยงัอาจเป็นได้ว่าเปาโลหมายถึงพระวิญญาณบริสทุธิเม่ือเขียนเก่ียวกบัการสารภาพด้วย์

ปากวา่พระเยซทูรงเป็นพระเจ้า เป็นสว่นหนึง่ของความรอด (โรม 10:9-10) เพราะไมมี่คนใดสามารถสารภาพได้อย่างแท้จริงว่าพระ

เยซทูรงเป็นพระเจ้าได้นอกจากโดยพระวิญญาณ (1โครินธ์ 12:3) 

 

ภาษาต่างๆ จาํเป็นหรือไม่ 
 การพูดภาษาต่างๆ ในตัวของมันเองไม่ได้ช่วยให้รอด อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างการบัพติศมาด้วยพระ

วิญญาณและภาษาต่างๆ มีความคล้ายคลึงกบัความสมัพนัธ์ของความเช่ือและการกระทํา เราได้รับความรอดเพราะความเช่ือ 

ไมใ่ช่การกระทํา แตก่ารกระทํามกัจะเกิดขึน้พร้อมกบัความเช่ือท่ีแท้จริงเสมอ ในทํานองเดียวกนั ภาษาต่างๆ ไม่สามารถช่วยเราให้

รอดได้ แตก่ารบพัติศมาด้วยพระวิญญาณก่อให้เกิดภาษาตา่งๆ ซึง่เป็นหมายสําคญั 

 ภาษาต่างๆ เกิดขึน้พร้อมกับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเสมอหรือ หนังสือกิจการชีใ้ห้เห็นเช่นนัน้ หนังสือ์

กิจการบรรยายว่าภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการเทพระวิญญาณให้แก่แต่ละคน การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ

โดยไม่มีการพดูภาษาต่างๆ ไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ พระคมัภีร์ไม่ได้กล่าวว่าอาจมีผู้ รับพระวิญญาณโดยไม่พดูภาษาต่างๆ เรา

ควรจะคาดหวงัวา่จะมีการพดูภาษาตา่งๆ เม่ือคนหนึง่ได้รับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

ทาํไมต้องมีภาษาต่างๆ 
 ทําไมพระเจ้าจึงทรงเลือกภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัของการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ เราต้องตระหนกัว่าพระเจ้า

ทรงมีอํานาจสงูสดุ พระองค์ทรงสามารถตัง้แผนการขึน้โดยไม่ต้องอธิบายเหตผุลให้กบัเราได้ ความเขลาของพระเจ้ามีปัญญายิ่ง

กว่ามนษุย์ และพระเจ้ามกัจะใช้สิ่งผิดปกติ โง่เขลา หรือถกูเกลียดชงัในสายตาของมนษุย์เพ่ือทําให้นํา้พระทยัของพระองค์สําเร็จ 

(1โครินธ์ 1:25-29) เช่น การบพัติศมาด้วยนํา้เพ่ือความบาปจะได้ยกเสียและการอธิษฐานตอ่พระเจ้าท่ีมนษุย์มองไมเ่หน็ 

 เราต้องยอมรับการพูดภาษาต่างๆ เพราะพระเจ้าทรงเลือกหมายสําคญันี ้พระเจ้าได้ทรงใช้หมายสําคญัภายนอกทาง

ร่างกายเพ่ือเกิดขึน้พร้อมกับพนัธสญัญาของพระองค์กับมนษุย์ และการอวยพรท่ีทรงประทานภายใต้พนัธสญัญาเหล่านัน้ เช่น 

สายรุ้งสําหรับโนอาห์และการเข้าสหุนตัสําหรับอบัราฮมั 

 มนุษย์ไม่ได้ประดิษฐ์ภาษาต่างๆ ด้วยความพยายามท่ีสิน้หวัง และไร้ความเช่ือท่ีจะมีหมายสําคัญแห่งความรอดท่ีมี

สมัผสัได้ด้วยตวัเอง พระเจ้าพระองค์เองทรงประทานภาษาต่างๆ แก่คริสตจกัร และเรายอมรับแผนการของพระองค์ด้วยความเช่ือ 

ภาษาต่างๆ ไม่สามารถแทนท่ีความเช่ือในการดําเนินชีวิตคริสเตียนกบัพระเจ้าได้ แต่พระเจ้าทรงประทานภาษาต่างๆ เพ่ือเป็นสิ่ง

ยืนยนัความเช่ือ (มาระโก 16:17) 

 เช่นนัน้แล้ว เราสามารถระบเุหตผุลหลายประการว่าทําไมพระเจ้าทรงเลือกภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัของการบพัติศ

มาด้วยพระวิญญาณ 

(1) ลิน้ดเูหมือนจะเป็นอวยัวะท่ีควบคมุได้ยากท่ีสดุ เป็นอวยัวะเล็ก แต่สามารถชีนํ้า ควบคมุ และทําให้ร่างกายทัง้หมด

เป็นมลทินได้ (ยากอบ 3:2-6) “แต่ลิน้นัน้ไม่มีมนษุย์คนใดสามารถทําให้เช่ืองได้ ลิน้เป็นสิ่งชัว่ ท่ีอยู่ไม่สขุและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึง

ตาย” (ยากอบ 3:8) ถ้ามนษุย์คนหนึง่ไมส่ามารถควบคมุลิน้ของตนได้ ธมัมะของเขาก็ไร้ประโยชน์ แตถ้่าเขาสามารถควบคมุลิน้ของ

ตนได้ เขาสามารถควบคมุทัง้ร่างกายได้ (ยากอบ 1:26; 3:2) ก่อนหน้าท่ีคนหนึ่งจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เขาต้องยอมจํานน์

ร่างกายทัง้หมดของตนตอ่พระเจ้า และอวยัวะสดุท้ายท่ีเขายอมคือลิน้ เม่ือเป็นเช่นนัน้ พระเจ้าทรงเข้ามาและควบคมุ แสดงให้เห็น
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การท่ีทรงเป็นเจ้านาย โดยใช้อวยัวะท่ีควบคมุยากท่ีสดุเพ่ือสง่าราศีของพระองค์ เน่ืองจากสมองควบคมุการพดูจา จึงแสดงให้เห็น

วา่พระเจ้าทรงควบคมุศนูย์กลางของจิตสํานกึ การมีเหตผุล และความปรารถนาของเรา หรือโดยสรุป คือตวัเราทัง้หมดนัน่เอง 

(2) การพดูภาษาต่างๆ เป็นสญัลกัษณ์ถึงความเป็นหนึ่งของคริสตจกัร หลงัจากนํา้ทว่ม มนษุย์ยืนยนัที่จะไมเ่ชื่อฟังพร

เจ้า และพยายามแข่งขนักบัพระเจ้าโดยสร้างหอบาเบล พระเจ้าทรงให้ภาษามากมายแก่พวกเขา แทนท่ีจะเป็นภาษาเดียวเพ่ือหยดุ

แผนการอนัชัว่ร้ายของพวกเขาและให้พวกเขากระจดักระจายไป (ปฐมกาล 11:1-9) เร่ิมต้นในวนัเพ็นเทคอสต์ พระเจ้าทรงพลิก

ขัน้ตอนกลบั โดยนําคนจากหลายชาติ และรวมพวกเขาเข้าเป็นร่างกายทางฝ่ายวิญญาณร่างกายเดียวโดยหมายสําคญัในการพดู

ภาษาตา่งๆ คริสตจกัรมีคนจากทกุเผา่พนัธุ์ ชนชาติ และภาษา แต่ทกุคนเป็นหนึ่งเดียวกนัผ่านทางภาษาแห่งพระวิญญาณ การพดู

ภาษาตา่งๆ กลายเป็นภาษาใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัการเป็นพลเมืองในแผน่ดินของพระเจ้า 

(3) การพดูภาษาต่างๆ มีการใช้ท่ีเป็นสากล และมีหมายสําคญัท่ีมีผลในทกุสถานการณ์ ไม่สําคญัว่าภาษาประจําชาติ

ของคนนัน้หรือสถานท่ีคืออะไร พวกเขารู้ได้วา่การพดูนัน้เป็นการพดูภาษาตา่งๆ เม่ือเกิดขึน้กบัตน 

(4) การพดูภาษาตา่งๆ ให้บคุคลมีประสบการณ์แน่นอนกบัพระเจ้าเน่ืองจากแสดงถึงการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณใน

เวลาจุดหนึ่ง ถ้าคนๆ หนึ่งได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิโดยมีหมายสําคญัในการพดูภาษา์

ตา่งๆ และคงเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าตอ่ไป เขาสามารถรู้ได้วา่เขาได้รับความรอด 

 คริสตจกัรจํานวนมากปฏิเสธบทบาทท่ีชัดเจนนี ้ด้วยเหตุนัน้ สมาชิกของคริสตจกัรเหล่านัน้จึงต่อสู้กับความไม่แน่นอน

เก่ียวกบัความรอด ผู้ เขียนชาวโปรเตสแตนต์คนหนึ่งกล่าวว่า “บางที ในบางครัง้ คริสเตียนส่วนใหญ่มีปัญหา ไม่แน่ใจว่าตนได้รับ

ควาามรอดหรือไม่เน่ืองจากประสบการณ์คริสเตียนของพวกเขา ในบางกรณี มีความลําบากใจอยู่เป็นเวลาหลายปี...หลายคนไปท่ี

แทน่บชูาอยูเ่สมอเพ่ือแสวงหาความแน่ใจ และออกไปซํา้แล้วซํา้เลา่โดยที่ไมพ่บความแน่ใจนัน้” 8 นกัเขียนคนนีย้งักลา่วอีกว่า “คริส

เตียนคนหนึ่งอาจรู้ด้วยสติปัญญาว่า ‘ฉนัรอด’ แต่รู้สกึอย่างมากว่า ‘ฉนัไม่รอด’ ” 9 เขาอธิบายว่า ถ้าคนหนึ่งเช่ือว่าพระเยซูทรงเป็น

บุตรของพระเจ้า และได้ขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเขาในฐานะองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด เขาควรจะละเลย

ความรู้สกึทกุอย่างและยืนยนัว่าตนรอด เราตระหนกัว่าความรอดไม่ได้อยู่ท่ีความรู้สกึของมนษุย์ แต่เราควรจะให้ความสนใจอย่าง

มากกบัความเช่ือถือจากพระเจ้า โดยเฉพาะอยา่งย่ิงถ้าประสบการณ์ของเราไมไ่ด้เป็นเหมือนกบัรูปแบบตามพระคมัภีร์ 

 ผู้ เขียนชาวโปรเตสแตนต์อีกคนหนึ่งให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตผุลท่ีสมาชิกคริสตจกัรจํานวนมากยงัมีความสงสยัอยู่แม้ว่า

จะมีรูปแบบท่ีชดัเจนข้างต้น “เป็นไปได้ท่ีจะประกาศความเช่ือในพระคริสต์และได้รับบพัติศมาและยงัไม่มีความรอด อาจเป็นความ

เช่ือตามประวติัศาสตร์โดยไม่มีความมุ่งมัน่ส่วนตัว ความสงสยัของท่านอาจหมายความว่าท่านจําเป็นท่ีจะต้องได้รับเช่ืออย่าง

แท้จริง”10 ตวัอย่างเช่น ถ้าสมาชิกผู้ มีช่ือเสียงคนหนึ่งของคริสตจกัรท่ีสอนว่าจะได้รับความรอดนิรันดร์โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ เร่ิมท่ีจะ

ใช้ชีวิตในความบาปอยา่งเปิดเผย คริสตจกัรจะกลา่ววา่เขาไมเ่คยได้รับความรอดอยา่งแท้จริงในตอนต้น ซึง่ทําให้หลายคนสงสยัว่า

พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าการรับเช่ือของตนนัน้เป็นจริง ผู้ เขียนข้างต้นนัน้ทําแบบสํารวจนกัศกึษาโรงเรียนสอนศาสนาบ่อยครัง้เพ่ือ

ค้นหาว่ามีใครบ้างท่ีเคยประกาศความเช่ือครัง้หนึ่ง แต่ต่อมาเช่ือว่าตนเองไม่รอด และมีประสบการณ์ครัง้ท่ีสองท่ีเขารู้สึกว่าตน

ได้รับเช่ืออย่างแท้จริง เขาพบว่ามีคนท่ีเป็นแบบนีย่ี้สิบเปอร์เซนต์ เขาสรุปว่า “น่ีอาจเป็นตวัแทนของคริสตจกัรส่วนใหญ่ของเรา 

สมาชิกของเราบางคนต่อสู้กบัความสงสยั และสรุปว่าตนไม่ได้รับเช่ืออย่างแท้จริง ท่านอาจเป็นเช่นนัน้ก็ได้” เขาจึงให้ทางแก้ไขว่า 

ให้หนัไปจากความบาป ขอให้พระคริสต์เข้ามาในใจในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้ เป็นเจ้า และเช่ือในพระองค์ คําชีนํ้านีดี้ 

แต่ด้วยเหตุผลบางประการ คําชีนํ้าเหล่านีต้้องใช้ในทางฝ่ายวิญญาณ และไม่ใช่ทางความคิดเท่านัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง

ประทานหลกัฐานทางวตัถปุระสงค์ในการมุ่งมัน่อย่างแท้จริงต่อพระองค์ เม่ือคนหนึ่งกลบัใจใหม่จากความบาปและเช่ือพระเยซู

ตามพระคมัภีร์ เขาจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิและพดูภาษาตา่งๆ์  

 

ไม่ใช่หมายสาํคัญว่าพระวญิญาณทรงสถติอย่เสมอู  
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 การพดูภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัถึงการได้รับพระวิญญาณ แต่ในตวัของมนัเอง ไม่ได้แสดงถึงพระวิญญาณทรงสถิต

อยู่เสมอ มีหลกัฐานสําคญัอ่ืนๆ มากมายท่ีแสดงว่าพระวิญญาณทรงสถิตอยู่เสมอ เช่น ผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22-23) 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ความรักเป็นบททดสอบสงูสดุเก่ียวกบัการเป็นสาวกท่ีแท้จริง (ยอห์น 13:34-35) บตุรท่ีแท้จริงของพระเจ้าจะรัก

พระเจ้า เช่ือฟังบญัชาของพระองค์ ดําเนินตามพระวิญญาณ และให้พระวิญญาณเป็นผู้ทรงนํา (1ยอห์น 2:3-5; โรม 8:4, 14) หาก

ไมมี่ลกัษณะเหลา่นีแ้ล้ว การพดูภาษาแปลกๆ ไมไ่ด้เป็นสิง่ประกนัวา่พระวิญญาณทรงสถิตอยูใ่นคนๆ หนึง่และควบคมุชีวิตของเขา 

 หลงัจากท่ีคนหนึ่งได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ความสามารถในการพดูภา์ ษาแปลกๆ ท่ีต่อเน่ืองแสดงเพียงว่าเขามีความ

เช่ือสําหรับของประทานเฉพาะนัน้ และสามารถยอมจํานนตอ่พระเจ้าสําหรับวตัถปุระสงค์นัน้ เขาอาจยงัเช่ือคําสัง่สอนท่ีผิด กลบัไป

ใช้ชีวิตแห่งความบาป หรือไม่ยอมรับการทรงนําของพระเจ้าในชีวิตด้านอ่ืนๆ เราต้องปฏิบติัตามคําสัง่สอนในพระคมัภีร์ เช่ือฟังคํา

ชีนํ้าตามพระคมัภีร์ และยอมจํานนตอ่พระวิญญาณของพระเจ้าอยูเ่สมอเพ่ือท่ีจะได้รับความรอด 

 บางคนอาจมีความสามารถในการพดูภาษาแปลกๆ แต่ไม่พร้อมท่ีจะพบกบัพระเจ้า [ยงัมีความบาปในชีวิตอยู่] เพราะ

พระเจ้าจะทรงตอบสนองต่อความเช่ือในพระวจนะของพระองค์เสมอ (แม้จะเป็นเพียงบางสว่นก็ตาม) แม้ว่าจะไม่มีการยอมจํานน

ในด้านอ่ืนๆ ก็ตาม ทัง้นี ้เป็นการอธิบายวา่ทําไมพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของคนบาป ประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่คนทัง้หลาย์

ก่อนท่ีจะได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และทําการอศัจรรย์เม่ือคนหน้าซ่ือใจคดเทศนา คนจํานวนมากมีประสบการณ์ใน

การอศัจรรย์และเทศนาในพระนามของพระเยซู แต่ไม่ได้รับความรอดเพราะพวกเขาไม่ปฏิบติัตามพระวจนะและนํา้พระทยัของพร

เจ้า (มทัธิว 7:21-27) 

 โรม 11:29 กลา่วว่า “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกลบัพระทยั ในการท่ีได้ทรงให้ของประทานและทรงเลือกสรรไว้” แม้ว่าข้อ

นีอ้ยูใ่นบริบทอ่ืน อาจสอนหลกัการเก่ียวกบัการใช้ทัว่ไปได้ เม่ือพระเจ้าทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณ พระองค์ไม่เคย

เอาของประทานนัน้กลบัมาทัง้หมด แม้ว่าผู้ รับจะหนัไปจากพระเจ้าหรือใช้ของประทานอย่างผิดๆ ดเูหมือนพระเจ้าจะทรงปลอ่ยให้

มีของประทานสว่นหนึง่เพ่ือหนนุใจผู้ ท่ีหนัไปจากพระองค์ให้กลบัใจใหม ่

 นอกจากนี ้ยังเป็นไปได้ท่ีใจหรือวิญญาณของมนุษย์สามารถ “เรียน” ท่ีจะพูดภาษาแปลกๆ ได้ เม่ือพระเจ้าทรงมอบ

อํานาจให้คนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ พระองค์ทรงให้ถ้อยคําในสมองของเขา พระเจ้าทรงนําการพูดแต่ทรงกระทําเช่นนัน้ โดยใช้

เคร่ืองมือทางกายของบคุคลนัน้ ได้แก่ เซลสมอง เส้นประสาท กลอ่งเสียง ปาก และลิน้ ดงันัน้ จึงเป็นไปได้ว่าสมองอาจเก็บถ้อยคํา

เหลา่นีไ้ว้เหมือนเช่นเก็บข้อมลูอ่ืนๆ เอาไว้ ครัง้ตอ่ไปเม่ือพระเจ้าทรงเคล่ือนไหวบนบคุคลนัน้ พระองค์อาจประทานถ้อยคําใหม่ หรือ

พระองค์อาจใช้ถ้อยคําท่ีมีอยูใ่นความทรงจํา ซึง่สามารถอธิบายได้วา่ทําไมบางคนกลา่ววลีเดิมซํา้ๆ เม่ือพระวิญญาณทรงเคลื่อนไห

บนเขา 

 เม่ือเวลาผ่านไป สมองอาจ “เรียน” ท่ีจะใช้การจดักลุ่มถ้อยคําท่ีบนัทกึเอาไว้นีเ้องโดยไม่รู้ตวั หากเป็นเช่นนัน้ แม้จะไม่ได้

รับการสมัผสัจากพระวิญญาณ บคุคลก็สามารถพดูถ้อยคําท่ีครัง้หนึ่งเคยประทานให้โดยพระวิญญาณได้ ซึง่จะอธิบายได้ว่าทําไม

บางคนจึงสามารถ “พดูภาษาแปลกๆ” ได้ตามใจแม้เม่ือพระวิญญาณไม่ได้เคล่ือนไหว หรือแม้แต่พระวิญญาณได้จากชีวิตของเขา

ไปแล้ว 

 นอกจากนี ้เราไม่ควรมองข้ามความเป็นไปได้ในการเลียนแบบภาษาแปลกๆ อย่างผิดๆ โดยมนษุย์ หรือแม้แต่การพูด

ภาษาแปลกๆ ปลอมโดยอํานาจของซาตาน ซาตานมีอํานาจท่ีจะทําการอศัจรรย์หลายอย่างได้ และมนัมกัจะพยายามเลียนแบบ

งานของพระเจ้า (อพยพ 7:10-12; วิวรณ์ 13:2, 11:15) ผู้ ท่ีไม่เช่ือหรือผู้ละความเช่ือไปบางคนอาจ “พดูภาษาแปลกๆ” ได้ด้วย

อํานาจของซาตาน แน่นอนว่า การเลียนแบบภาษาแปลกๆ เกิดขึน้จากวิญญาณของมนุษย์หรือผีมารไม่ได้ทําลายความจริงว่า

ภาษาแปลกๆ ตามพระคมัภีร์ได้ประทานมาจากพระวิญญาณของพระเจ้า 

 

หลังการบัพตศิมาด้วยพระวิญญาณ 
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 พระคมัภีร์ไม่ได้สอนว่าการพดูภาษาแปลกๆ เป็นหมายสําคญัท่ีต้องมีหลงัจากบพัติศมาด้วยพระวิญญาณในตอนแรก

แล้ว การพดูภาษาแปลกๆ บ่อยครัง้ไม่จําเป็นว่าหมายถึงการอยู่ทางฝ่ายวิญญาณ การไม่พดูภาษาแปลกๆ บ่อยครัง้ก็ไม่จําเป็นว่า

หมายถึงการไม่อยู่ทางฝ่ายวิญญาณเช่นกัน การพูดภาษาแปลกๆ ไม่มีบทบาททางหลกัฐานอ่ืนใด นอกจากอาจจะเป็นเคร่ือง

เตือนใจและยืนยนัถึงประสบการณ์ก่อนหน้านัน้ แน่นอนว่า เปาโลพดูภาษาแปลกๆ บ่อยครัง้ (1โครินธ์ 14:18) และคนเหล่านัน้ท่ี

ได้รับพระวิญญาณมกัจะพดูภาษาแปลกๆ ครัง้แล้วครัง้เลา่ตลอดชีวิตของตน 

 ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ เป็นของประทานอย่างหนึ่งท่ีทรงประทานให้แก่ผู้ ท่ีมีพระวิญญาณ (1โครินธ์ 12:8-

10) 1โครินธ์ 12:30 บอกเป็นนยัว่าไม่ใช่ทกุคนจะพดูภาษาแปลกๆ เป็นปกติ แม้ว่าอาจหมายถึงการพดูต่อหน้าผู้ อ่ืนเป็นสําคญัก็

ตาม 

 ผู้ ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณท่ีไม่พดูภาษาแปลกๆ ต่อไปก็เป็นคริสเตียนเหมือนเช่นคนท่ีพดู อย่างไรก็ตาม ถ้าเขาจะ

แสวงหาของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ใช้ความเช่ือ และยอมจํานนต่อพระวิญญาณเหมือนเช่นท่ีเขาทําเช่นนัน้ใน

ประสบการณ์แรก เขาสามารถพดูภาษาแปลกๆ ได้อีกครัง้ เน่ืองจากภาษาแปลกๆ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการจําเริญขึน้สว่นตวั เราเช่ือ

ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เขาแสวงหาและใช้ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ เม่ือได้รับแล้ว การไม่ใช้ของประทานนีอ้าจ

แสดงถึงการห่างออกไปจากพระเจ้า ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ มีให้แก่ผู้ ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณทกุคนท่ีอธิษฐาน

ขอ ด้วยความอดทนและความเช่ือ (มทัธิว 7:7-11; 21:22; ยอห์น 14:12-14; 1โครินธ์ 12:31) 

 

ของประทานในการพดภาษาแปลกๆู  
 เปาโลกล่าวถึงของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ใน1โครินธ์ 12-14 เขาเขียนไปยงัผู้ เช่ือท่ีรอดแล้วท่ีได้รับบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณทกุคน และได้พดูภาษาต่างๆ แล้วทกุคน (1โครินธ์ 1:2; 12:13) วตัถปุระสงค์ของเขาคือเพ่ือสัง่สอนคนเหลา่นัน้

ในการใช้ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประชมุกนั เน่ืองจากข้อพระคมัภีร์สามบทนีมี้ความสําคญั

ตอ่การศกึษาเร่ืองภาษาแปลกๆ ในคริสตจกัรในปัจจบุนั เราจะสรุปประเดน็สําคญัๆ เก่ียวกบัเร่ืองนีจ้ากข้อพระคมัภีร์ดงักลา่ว 

 

1โครินธ์ 12 
 ข้อ 1: วตัถปุระสงค์ของเปาโลคือเพ่ือสอนเก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

 ข้อ 2: ชาวโครินธ์ไมมี่ความเข้าใจเก่ียวกบัสิง่ตา่งๆ ทางฝ่ายวิญญาณเลยก่อนหน้าท่ีจะรับเช่ือ 

 ข้อ 3: พระวิญญาณจะยกพระเยซูเสมอ ไม่มีใครสามารถเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้นอกจากจะได้รับ

ความเข้าใจจากพระวิญญาณ และไม่มีใครให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าในชีวิตของเขาได้อย่างแท้จริงยกเว้นด้วยอํานาจของ

พระวิญญาณ 

 ข้อ 4-11: มีของประทานฝ่ายพระวิญญาณมากมาย แต่ทกุอย่างมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าเพ่ือประโยชน์ของ

คริสตจกัร เปาโลกลา่วถึงของประทานเก้าอย่าง ได้แก่ ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ ความเช่ือ ของ

ประทานในการรักษาคนป่วย การทําการอศัจรรย์ตา่งๆ การเผยพระวจนะ การรู้จกัสงัเกตวิญญาณต่างๆ การพดูภาษาแปลกๆ และ

การแปลภาษาแปลกๆ 

 ข้อ 12-27: ผู้ เช่ือท่ีได้บงัเกิดใหม่เป็นสมาชิกของร่างกายเดียว คือพระกายของพระคริสต์ เราได้รับบพัติศมาเข้าในกาย

เดียวโดยพระวิญญาณเดียวของพระเจ้า 

 ข้อ 28-30: พระเจ้าทรงประทานหน้าท่ีต่างๆ กนัแก่สมาชิกของพระกาย เปาโลกล่าวถึงตําแหน่งแปดประการและของ

ประทานท่ีพระเจ้าได้ทรงให้อยู่ในคริสตจักร ได้แก่ อคัรทตู ผู้ เผยพระวจนะ ครู การอศัจรรย์ ของประทานในการรักษาคนป่วย ผู้

อปุการะ ผู้ครอบครอง และภาษาแปลกๆ ไมใ่ช่ทกุคนมีหน้าท่ีหรือใช้ของประทานเหลา่นี ้
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 ข้อ 31: เราควรปรารถนาของประทานท่ีดีท่ีสดุอย่างจริงใจ อย่างไรก็ตาม มีสิ่งท่ีย่ิงใหญ่และสําคญัย่ิงกว่าของประทาน

ฝ่ายพระวิญญาณ 

 

1โครินธ์ 13 
 ไม่มีของประทานฝ่ายวิญญาณใดท่ีมีค่าหากไม่มีความรัก การพดูภาษาแปลกๆ (ไม่ว่าภาษาของมนษุย์หรือทตูสวรรค์) 

ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีความรัก การเผยพระวจนะ ภาษาแปลกๆ และความรู้จะผ่านพ้นไปเม่ือความสมบรูณ์มาถึง แต่ความรัก

จะคงอยูเ่หมือนเดิม มีสามสิง่ท่ีย่ิงใหญ่ในโลกนี ้ได้แก่ ความเช่ือ ความหวงัและความรัก และสิ่งท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในสิ่งเหลา่นีคื้อความ

รัก 

 

1โครินธ์ 14 
 ข้อ 1: เขาควรมุ่งหาความรัก แต่ขวนขวายของประทานฝ่ายพระวิญญาณด้วย เช่นกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเผยพระ

วจนะ 

 ข้อ 2-4: การพดูภาษาแปลกๆ ทําให้ผู้พดูจําเริญขึน้ (สร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้พดู ให้ประโยชน์แก่ผู้พดู) แต่การเผยพระ

วจนะ (การพดูท่ีได้รับการบนัดาลใจในภาษาหนึง่ท่ีทกุคนรู้จกั) ทําให้ผู้ อ่ืนเจริญขึน้ 

 ข้อ 5: เปาโลต้องการให้ทกุคนพดูภาษาแปลกๆ แตต้่องการมากย่ิงกว่านัน้คือให้พวกเขาเผยพระวจนะ ในคริสตจกัร (การ

ประชมุของผู้ ท่ีเช่ือ) การเผยพระวจนะเป็นสิง่ท่ีย่ิงใหญ่กวา่ภาษาแปลกๆ นอกจากวา่จะมีการแปลภาษาแปลกๆ นัน้ 

 ข้อ 6-11: หากไมมี่การแปล ข้อความในภาษาแปลกๆ ท่ีพดูแก่คนอ่ืนๆ ก็ไมเ่กิดประโยชน์กบัคริสตจกัรโดยรวม 

 ข้อ 12-14: เราควรแสวงหาท่ีจะใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเพ่ือประโยชน์ของคริสตจกัรทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ถ้าคนหนึง่ให้ข้อความแก่ผู้ อ่ืนในภาษาแปลกๆ เราควรอธิษฐานให้มีการแปล 

 ข้อ 15-19: เปาโลอธิษฐานโดยสว่นตวัและร้องเพลงทัง้ในวิญญาณ (นัน่คือ ในภาษาแปลกๆ ) และในภาษาท่ีเข้าใจได้ ผู้

ท่ีอธิษฐานแทนท่ีประชมุ [เช่น การอธิษฐานเปิด/ปิดประชมุ การอธิษฐานเผ่ือทรัพย์ ฯลฯ] ควรจะอธิษฐานในภาษาของผู้ ฟัง เปาโล

พดูภาษาแปลกๆ มากกวา่ชาวโครินธ์คนใดๆ แตใ่นคริสตจกัร (การประชมุ) เขาพดูภาษาท่ีผู้ อ่ืนเข้าใจเพ่ือสอนคนเหลา่นัน้ 

 ข้อ 20: เราต้องเป็นผู้ใหญ่ในการเข้าใจวา่ของประทานฝ่ายพระวิญญาณมีความเหมาะสมและไมเ่หมาะสมเม่ือไร 

 ข้อ 21-22: ภาษาแปลกๆ เป็นหมายสําคญัสําหรับผู้ ท่ีไม่เช่ือ แต่การเผยพระวจนะช่วยเหลือผู้ ท่ีเช่ือ อีกนยัหนึ่งคือ ภาษา

แปลกๆ จะดงึดดูความสนใจและก่อให้เกิดความเช่ือ แตห่ลงัจากนัน้ ต้องมีการสอนท่ีแท้จริงในภาษาท่ีเข้าใจได้ 

 ข้อ 23-25: ถ้าทกุคนพดูภาษาแปลกๆ ในโบสถ์อย่างต่อเน่ือง ผู้พบเห็นจะคิดว่าพวกเขาเสียสติไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้า

ทกุคนเผยพระวจนะในภาษาท่ีเข้าใจได้ ก็สามารถนําผู้ ฟังไปหาพระเจ้าได้ แม้ว่าภาษาแปลกๆ จะดึงดดูความสนใจของผู้ ท่ีไม่เช่ือ 

แตไ่มไ่ด้เกิดประโยชน์กบัพวกเขา ถ้าทัง้การประชมุมีแตก่ารพดูภาษาแปลกๆ 

 ข้อ 26-31: บทสรุปสําหรับการประชุม การประชุมคริสตจกัรทัว่ไปสามารถและควรจะรวมเพลงสดดีุ (ร้องเพลง) คําสัง่

สอน ภาษาแปลกๆ การสําแดง (ความจริงทางฝ่ายวิญญาณในภาษาท่ีเข้าใจได้) และการแปลภาษาแปลกๆ แต่ทัง้หมดนีต้้อง

กระทําเพ่ือประโยชน์ของทกุคน 

 อาจมีแนวทางบางอย่างสําหรับการใช้หลกัการเหล่านี ้ได้แก่ (1) ให้มีการพดูภาษาแปลกๆ เพียงสองหรืออย่างมากสาม

ข้อความเท่านัน้ (2) ให้พดูทีละคน ไม่ใช่ทกุคนพดูพร้อมกนั (3) ให้มีผู้แปลแต่ละข้อความ (4) ถ้าไม่มีการแปล ผู้ ท่ีพดูควรหยดุพดู

แก่คนทัง้หลาย แตส่ามารถพดูภาษาแปลกๆ อยา่งเงียบๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองได้ (5) ให้มีข้อความเผยพระวจนะเพียงสองหรือ

อยา่งมากสามข้อความเท่านัน้ (6) ผู้ ฟังควรตดัสินเองว่าข้อความนัน้มาจากพระเจ้าหรือไม่ (7) ให้เผยพระวจนะทีละคน ทกุคนควร

ได้รับอนญุาตให้เผยพระวจนะได้ 
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 ข้อ 32-33: ของประทานในการเผยพระวจนะอยูใ่ต้อํานาจของผู้ใช้ พระเจ้าทรงปรารถนาให้มีการใช้ของประทานทกุอย่าง

อยา่งเหมาะสมในคริสตจกัร 

 ข้อ 34-35: ผู้หญิงไม่ควรจะขดัขวางการประชุมคริสตจกัรโดยถามคําถามเสียงดงั แต่ควรถามสามีท่ีบ้าน (แน่นอนว่า 

ผู้หญิงสามารถเผยพระวจนะในคริสตจกัรได้, 1โครินธ์ 11.5-6 และ 14:31) 

 ข้อ 36-38: ให้ทกุคนรู้วา่แนวทางเหลา่นีเ้ป็นแนวทางของพระเจ้า 

 ข้อ 39: ทกุคนควรจะปรารถนาท่ีจะเผยพระวจนะและไมมี่ใครควรจะห้ามการพดูภาษาแปลกๆ 

 ข้อ 40: เราควรทําทกุสิง่ตามระเบียบวินยั 

 

บทสรุปเก่ียวกับ 1โครินธ์ 12-14 
(1) การพดูภาษาแปลกๆ เป็นเร่ืองปกติของคริสตจกัรพนัธสญัญาใหม่ เปาโลพดูภาษาแปลกๆ หนนุใจผู้ เช่ืออ่ืนให้พูด

ภาษาแปลกๆ ให้คําแนะนําเก่ียวกบัการใช้ภาษาแปลกๆ อยา่งถกูต้อง และสัง่ไมใ่ห้คริสตจกัรห้ามการพดูภาษาแปลกๆ 

(2) การพดูภาษาแปลกๆ เป็นปรากฏการณ์ใน 1โครินธ์ เหมือนเช่นในกิจการ ภาษากรีกเดียวกนัในทัง้สองเลม่ เปาโลพดู

เก่ียวกบัภาษาตามตวัอกัษรในกิจการ 2 ไมใ่ช่การพดูไมช่ดัท่ีไมรู้่เร่ือง (1โครินธ์ 13:1) 

(3) ในกิจการ การพดูภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัของการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ แต่ใน 1โครินธ์ เราพบว่าภาษา

แปลกๆ มีวตัถปุระสงค์เพิ่มเติมสองประการ การพดูภาษาแปลกๆ มีคณุค่าต่อเน่ืองเพ่ือการทําให้บุคคลจําเริญขึน้ในการอทุิศตน

และการทําให้คริสตจกัรโดยรวมเจริญขึน้เม่ือมีการแปล 

(4) ข้อความในการพดูภาษาแปลกๆ มีประโยชน์เลก็น้อยถ้าไมมี่การแปล 

(5) การพดูภาษาแปลกๆ มีประโยชน์อยา่งย่ิงในการอทุิศตน 

 

การพดภาษาต่างๆ เกิดขึน้ได้อย่างไรู  
 การพดูภาษาต่างๆ ตามพระคมัภีร์ท่ีแท้จริงเกิดขึน้โดยพระวิญญาณของพระเจ้าทรงโปรดให้พดูเท่านัน้ (กิจการ 2:4) ถ้า

คนๆ หนึ่งปรารถนาท่ีจะพดูภาษาต่างๆ เขาต้องได้รับพระวิญญาณก่อน เขาไม่ควรเร่ิมแสวงหาภาษาต่างๆ เพราะภาษาต่างๆ ใน

ตวัของมนัเองไม่มีความสําคญัมากนกั การพดูภาษาต่างๆ จะเกิดขึน้โดยอตัโนมติัเม่ือเขาได้รับพระวิญญาณแม้ว่าเขาจะรู้เก่ียวกบั

หมายสําคญัในการพดูภาษาตา่งๆ เพียงเลก็น้อยหรือไมรู้่เลยก็ตาม 

 แน่นอนว่า ถ้าคนหนึ่งไม่คุ้นเคยกบัเหตกุารณ์ในการพดูภาษาต่างๆ เขาอาจยบัยัง้การพดูโดยไม่รู้ตวั ในกรณีดงักล่าว ผู้

แสวงหาควรจะได้รับการหนนุนํา้ใจให้ผอ่นคลายและยอมจํานนตอ่พระวิญญาณของพระเจ้าอยา่งแท้จริง แตอ่ยา่งไรก็ตาม เขาไม

ควรได้รับการ “สอน” ให้พูดภาษาต่างๆ การบอกให้เขาพดูคําท่ีไม่มีความหมายหรือกล่าวพยางค์ท่ีไม่เข้าใจนัน้เป็นสิ่งไม่ถกูต้อง

ตามพระคมัภีร์ เป็นการแสวงหาภาษาต่างๆ โดยไม่แสวงหาพระวิญญาณ และ “ภาษาต่างๆ” ใดๆ ท่ีไม่ได้รับการดลใจจากพระ

วิญญาณก็เป็นการพดูท่ีไม่มีประโยชน์ คนท่ียงัไม่ได้รับพระวิญญาณไม่ควรจะสนใจภาษาต่างๆ มากนกั แต่ควรจะให้ความสนใจ

ในการกลบัใจใหม ่และเช่ือพระเจ้าเพ่ือท่ีจะได้รับพระวิญญาณ 

 คนท่ีได้รับพระวิญญาณแล้วสามารถและควรแสวงหาของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ให้เป็นสิ่งปกติในชีวิตของเขา 

แต่เขาควรจะตระหนกัว่าไม่ใช่ทกุคนจะใช้ของประทานต่อหน้าผู้ อ่ืน (1โครินธ์ 12:28-30) เป็นสิ่งสําคญักว่าท่ีจะก่อให้เกิดผลทาง

ฝ่ายพระวิญญาณและดําเนินชีวิตท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณไมใ่ช่ก่อให้เกิดการพดูภาษาตา่งๆ แน่นอนว่า คริสเตียนท่ีเป็นผู้ ใหญ่

สามารถมีทัง้ผลและของประทานฝ่ายพระวิญญาณได้ 

 

ข้อโต้แย้ง 
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 คนจํานวนมากในปัจจบุนัมีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการพดูภาษาต่างๆ ต่อไปนีเ้ป็นบทวิเคราะห์เก่ียวกบัข้อโต้แย้งท่ีเด่นๆ โดย

ถอดความมาจากหนงัสือ What about Tongues Speaking?12 ของศาสตราจารย์ชาวโปรเตสแตนต์ แอนโทน่ี โฮเกมา  

(1) “พระคมัภีร์ไม่ได้สอนว่าผู้ เช่ือทกุคนจะต้องแสวงหาการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณหลงัการรับเช่ือ” ข้อโต้แย้งนีอ้าจ

ใช้ได้กบักลุ่ม “เพ็นเทคอสต์” หลายกลุ่มด้วยกนั แต่ไม่ใช่กบัคําสัง่สอนท่ีอยู่ในหนงัสือเล่มนี ้การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็น

สว่นหนึง่ของการรับเช่ือ แตภ่าษาตา่งๆ ยงัคงเกิดขึน้พร้อมกบัการบพัติศมานัน้ 

(2) “กลุ่มเพ็นเทคอสต์บอกเป็นนยัว่าพระคริสต์เป็นรองจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิซึ่งไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์” เช่นกนั 

ข้อโต้แย้งนีใ้ช้ไม่ได้ เราเช่ือว่าพระวิญญาณบริสทุธิคือพระวิญญาณของพระคริสต์ และเรารับพระคริสต์เม่ือเรารับพระวิญญาณ ์

คําสัง่สอนเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณจงึสรรเสริญพระคริสต์เหนืออ่ืนใด 

(3) “กลุ่มเพ็นเทคอสต์มีแนวโน้มท่ีจะสร้างคริสเตียนสองระดบั ได้แก่ ผู้ ท่ีได้รับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณและผู้ ท่ี

ไม่ได้รับ” ข้อโต้แย้งนีใ้ช้ไม่ได้กบัเราเช่นกนั เน่ืองจากการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นสว่นหนึ่งของการรับเช่ือ จึงแยกคริสเตียน

ท่ีเช่ือแบบอคัรทตูอยา่งแท้จริงจากคนอ่ืนใดทัง้หมด 

(4) “กลุ่มเพ็นเทคอสต์บอกเป็นนยัว่าคริสตจกัรไม่มีความจริงสมบรูณ์ตัง้แต่ตอนปลายของศตวรรษท่ีหนึ่งจนถึงตอนต้น

ของศตวรรษท่ีย่ีสิบ” บทท่ีสิบเอ็ดจะแสดงว่ามีการพดูภาษาต่างๆ อยู่ตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร อย่างไรก็ตาม ประวติัศาสตร์

และธรรมเนียมไม่สามารถต่อต้านพระคมัภีร์ได้ ความบาป การกบฏ ข้อผิดพลาดและความโง่เขลาของมนษุย์อาจส่งผลกระทบ

อย่างมากต่อประวติัศาสตร์ของธรรมิกชนของพระเจ้า แต่ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าเป็นนํา้พระทยัของพระเจ้า การหนัหลงักลบัขอ

อิสราเอลและการถูกจบัเป็นเชลยในเวลาต่อมาไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าปรารถนาให้เป็นเช่นนัน้ตัง้แต่ต้น ตามจริงแล้ว กลุ่ม

โปรเตสแตนต์ทกุกลุ่มมีความเช่ือว่าเป็นเวลาหลายศตวรรษ คริสตจักรท่ีมองเห็นได้ได้ละทิง้ความจริงตามพระกิตติคณุท่ีสําคญั

หลายประการ 

(5) “การอวยพรทางฝ่ายวิญญาณไม่จําเป็นต้องได้รับการพิสจูน์ด้วยปรากฏการณ์ทางร่างกาย” เราสามารถยอมรับ

ถ้อยคํานีไ้ด้ แตไ่มไ่ด้ทําให้พระเจ้าไมกํ่าหนดให้มีปรากฏการณ์ทางร่างกายถ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้เป็นเช่นนัน้ พระคมัภีร์อธิบาย

การพดูภาษาตา่งๆ เป็นหมายสําคญัในการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ (กิจการ 10:46) และเป็น “หมายสําคญั” (1โครินธ์ 14:22) 

 บ่อยครัง้ พระเจ้าทรงเลือกหมายสําคัญทางร่างกายเพ่ือเกิดขึน้พร้อมกับงานทางฝ่ายวิญญาณ การบัพติศมาด้วยนํ ้

ประกอบด้วยการอวยพรทางฝ่ายวิญญาณ (การยกบาป) และการสําแดงทางร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนจําเป็นของการอวยพรนัน้ (พิธี

การภายนอก) ตวัอย่างอ่ืนๆ ท่ีประกอบการอวยพรทางฝ่ายวิญญาณกบัการสําแดงทางกาย ได้แก่ การอธิษฐาน การเจิมคนป่วย 

การสถาปนา อาหารขององค์พระผู้ เป็นเจ้า การดําเนินชีวิตบริสทุธิ และการเสด็จมาครัง้ท่ีสอง หลกัฐานระยะยาวของการบพัติศมา์

ด้วยพระวิญญาณคือผลฝ่ายพระวิญญาณ แตไ่มไ่ด้ห้ามพระเจ้าไมใ่ห้กําหนดหมายสําคญัทางร่างกาย 

(6) “ไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่ามีการอศัจรรย์สําหรับคริสตจกัรในปัจจบุนั” เราศึกษาข้อโต้แย้งนีต้่อไปด้านล่างตามความ

แตกตา่งทัง้หมด 

 

มีการอัศจรรย์ในปัจจุบัน 
 ข้อโต้แย้งว่าไม่มีภาษาต่างๆ ในปัจจบุนั ซึ่งแพร่หลายมากท่ีสดุ คือว่าวนัแห่งการอศัจรรย์ได้สิน้สดุลงแล้ว บทท่ี 8 แสดง

ให้เหน็วา่การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นสิง่สําหรับคนในปัจจบุนั ดงันัน้ ภาษาต่างๆ จึงมีไว้สําหรับปัจจบุนัด้วย ต่อไปนี ้เราจะ

วิเคราะห์ข้อโต้แย้งวา่การอศัจรรย์ และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงภาษาตา่งๆ ไมมี่อยูอี่กตอ่ไปแตล่ะข้อ 

(1) “การอัศจรรย์มีสําหรับอัครสาวกเท่านัน้” เราสามารถหักล้างถ้อยคํานีไ้ด้อย่างง่าย ด้วยคน 120 คนในวันเพ็นเท

คอสต์ โครเนลิอสั และชาวเอเฟซสั คนเหล่านีพ้ดูภาษาต่างๆ สเทเฟนและฟีลิป ผู้ซึ่งไม่ใช่อคัรสาวกสิบสองคนได้ทําการอศัจรรย์

มากมาย (กิจการ 6:8; 8:6-7) 
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(2) “อคัรสาวกหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากพวกเขาเท่านัน้ (โดยการวางมือ) สามารถทําหรือได้รับการอศัจรรย์ได้” การ

ดดัแปลงบนัทกึนีเ้พ่ือต่อต้านตวัอย่างข้างต้นนัน้ไม่ประสบผลสําเร็จ อานาเนียอธิษฐานเผ่ือเปาโล เปาโลจึงมองเห็น (กิจการ 9:17-

18) แต่ไม่มีสิ่งใดระบวุ่าอานาเนียได้รับการมอบหมายพิเศษจากอคัรสาวกสิบสองคน เปาโลและบาร์นาบสัไม่ได้อยู่ในกลุม่สิบสอง

คนหรือได้รับมอบหมายจากพวกเขา แตพ่ระเจ้าทรงทําการอศัจรรย์มากมายในการรับใช้ของพวกเขา (กิจการ 14:3) 

 พนัธสญัญาใหม่สญัญาการอศัจรรย์แก่ผู้ เช่ือทกุคนโดยไม่มีข้อจํากดัหรือการแบ่งแยก พระเยซูทรงสญัญาว่าผู้ เช่ือทกุคน

จะสามารถพดูภาษาแปลกๆ และทําการอศัจรรย์อ่ืนๆ ได้ (มาระโก 16:17-18) ผู้ เช่ือทกุคนสามารถรับคําตอบสําหรับการอธิษฐาน 

เช่น การอศัจรรย์ ได้ (มทัธิว 21:22; มาระโก 11:22-24; ยอห์น 14:12-14; 15:7) ผู้ปกครองในคริสตจกัรท้องถ่ินสามารถอธิษฐาน

เพ่ือพระเจ้าจะทรงรักษาธรรมิกชน และธรรมิกชนทกุคนสามารถอธิษฐานให้พระเจ้าทรงรักษาธรรมิกชนคนอ่ืนได้ (ยากอบ 5:14-

16) การอศัจรรย์และภาษาแปลกๆ เป็นของประทานจากพระเจ้าแก่ทกุคนในคริสตจกัร (1โครินธ์ 12:8-10, 28) 

(3) “การอศัจรรย์มีอยู่ในสมยัของอคัรสาวกเท่านัน้” ข้อความท่ีกลา่วถึงข้างต้นทําให้ถ้อยคํานีไ้ม่มีความหมาย เน่ืองจาก

ไม่ระบขุ้อกําหนดเร่ืองเวลา ในทางตรงกนัข้าม การอศัจรรย์แต่ละอย่างได้ทรงประทานให้แก่ผู้ เช่ือทกุคนหรือแก่คริสตจกัรโดยรวม

โดยไมมี่ข้อจํากดัเร่ืองเวลา เปาโลเขียนหนงัสือ 1โครินธ์ถงึคริสตจกัรในทกุสมยั โดยกลา่ววา่ “เรียน คริสตจกัรของพระเจ้า ท่ีเมืองโค

รินธ์ ผู้ ได้รับการทรงชําระให้บริสทุธิในพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนด้วยกนักบัคนทัง้ปวง ในทกุตําบลท่ี์

ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราและของเขา” (1โครินธ์ 1:2) เขาแสดงความมัน่ใจว่าพวกเขาจะ “มิได้ขาดของ

ประทานเลย ในขณะท่ีท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (1โครินธ์ 1:7) หนงัสือเล่มนัน้กล่าวถึงของประทาน

ฝ่ายพระวิญญาณ เช่น ของประทานในการรักษาคนป่วย การกระทําการอศัจรรย์ และภาษาแปลกๆ (1โครินธ์ 12:8-10) ดงันัน้ 

เปาโลจงึคาดหวงัให้คริสตจกัรรักษาและใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอยา่งเหมาะสมจนกวา่พระคริสต์จะเสดจ็มา 

 ทุกคนเห็นพ้องกันว่ามหาบัญชาเป็นคําสั่งท่ีมีผลกับคริสตจักรทุกวันนี  ้และการสําเร็จของมหาบัญชานัน้ก็เช่นกัน 

คริสตจกัรยุคแรกทําให้มหาบญัชานัน้สําเร็จ “พวกสาวกเหล่านัน้จึงออกไปเทศนาสัง่สอนทกุแห่งทกุตําบล และพระเป็นเจ้าทรง

ร่วมงานกบัเขา และทรงสนบัสนนุคําสอนของเขา โดยหมายสําคญัท่ีประกอบนัน้” (มาระโก 16:20) “ทัง้นีพ้ระเจ้าก็ทรงเป็นพยาน

ด้วย โดยทรงแสดงหมายสําคญัและการอศัจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิต่างๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสทุธิซึง่ทรง์ ์

ประทานตามนํา้พระทยัของพระองค์” (ฮีบรู 2:4) ถ้าเรามีองค์พระผู้ เป็นเจ้าเดียวกนั บญัชาเดียวกนั พระกิตติคณุเดียวกนั ความเช่ือ

เดียวกนั และโลกท่ีต้องได้รับความรอดเดียวกนั เราจะมีหมายสําคญัเดียวกนัท่ีเกิดขึน้และยืนยนัข้อความของเราอยา่งแน่นอน 

 

ภาษาแปลกๆ ยังไม่ได้หยุดลง 
 1โครินธ์ 13:8-10 กลา่วว่า “ความรักไม่มีวนัสญูสิน้ แม้การเผยพระวจนะก็จะเส่ือมสญูไป แม้การพดูภาษาแปลกๆ นัน้ ก็

จะมีเวลาเลิกกนั แม้วิชาความรู้ก็จะเส่ือมสญูไป เพราะความรู้ของเรานัน้ไม่สมบรูณ์ และการเผยพระวจนะนัน้ก็ไม่สมบรูณ์ แต่เม่ือ

ความสมบรูณ์มาถึงแล้ว ความบกพร่องนัน้ก็จะสญูไป” บางคนใช้ข้อความนีเ้พ่ือสอนว่าภาษาแปลกๆ ได้เลิกกนัไปแล้ว โดยระบวุ่า 

“ความสมบรูณ์” คือการท่ีพระคมัภีร์ใหมส่มบรูณ์ ข้อโต้แย้งนีใ้ช้ไมไ่ด้ด้วยเหตผุลหลายประการ 

(1) ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ รวมทัง้ ภาษาแปลกๆ จะคงอยู่ในคริสตจกัรจนกระทัง่พระคริสต์เสด็จมาครัง้ท่ีสอง 

(1โครินธ์ 1:2, 7) 

(2) เม่ือเป็นเช่นนัน้ เหมาะสมท่ีจะกลา่วว่า “ความสมบรูณ์” คือพระเยซูคริสต์ หรือให้เฉพาะกว่านัน้คือ การเสด็จมาครัง้

ท่ีสองของพระคริสต์ ภาษากรีกท่ีแปลว่า “ความสมบรูณ์” คือ เทะเล่ออน (teleion) ซึ่งเป็นเอกพจน์ท่ีไม่มีเพศ แต่ภาษากรีกมกัจะ

อ้างถงึพระคมัภีร์ในแบบพหพูจน์เพศหญิงเสมอ 

(3) ภาษาแปลกๆ จะเลิกกันในเวลาเดียวกับท่ีการเผยพระวจนะและความรู้จะเลิกกัน ตามข้อ 8 การเผยพระวจนะ

หมายถึงการเทศนาท่ีได้รับการดลใจ การสรรเสริญและการเป็นพยาน แต่ในเวลานี ้คริสตจกัรยงัคงมีการเผยพระวจนะและความ

รู้อยู ่
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(4) พระคมัภีร์และการอศัจรรย์มีหน้าท่ีไม่เหมือนกนั พระคมัภีร์แสดงพระวจนะของพระเจ้าในรูปแบบการเขียน แต่พระ

เจ้าทรงใช้การอศัจรรย์ หมายสําคญัและของประทานฝ่ายพระวิญญาณเพ่ือยืนยนัพระวจนะนัน้ (มาระโก 16:20; ฮีบรู 2:4) 

(5) ใน 1โครินธ์ 13:11-13 เปาโลเปรียบเทียบระดบัของการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณกบัการเติบโตทางร่างกายและจิตใจ 

แตเ่ขาไมไ่ด้ถือวา่ภาษาแปลกๆ เป็นการประพฤติเหมือนเด็ก เขาเปรียบเทียบความรู้ท่ีไม่สมบรูณ์ของเรากบัความรู้ท่ีสมบรูณ์ซึง่เรา

จะได้รับเม่ือพระคริสต์เสด็จกลบัมา ถ้าเราได้ถึงขัน้สงูสดุแล้ว เราก็เป็นผู้ ใหญ่กว่าเปาโล เพราะเขาเสียชีวิตก่อนท่ีพระคมัภีร์ใหม่จะ

สมบรูณ์ ถ้าการพดูภาษาแปลกๆ เป็นการประพฤติเหมือนเด็กแล้ว เปาโลก็ไม่เคยออกจากสภาพการเป็นเด็ก เพราะเขาพดูภาษา

แปลกๆ อยูเ่สมอ (1โครินธ์ 14:1-8) 

(6) พระคมัภีร์ใหมเ่ป็นพระวจนะของพระเจ้า แตเ่รายงัไมส่มบรูณ์ และโลกนีก็้ยงัไม่สมบรูณ์ ความสมบรูณ์จะเกิดขึน้เม่ือ

พระคริสต์เสดจ็กลบัมาเทา่นัน้ 

(7) การสมบูรณ์ของพระคัมภีร์ใหม่หยุดภาษาแปลกๆ การเผยพระวจนะ และความรู้ได้อย่างไรกัน ภาษาแปลกๆ 

ทัง้หมดหยดุในทนัทีเม่ือยอห์นเขียนว่า “อาเมน” ในหนงัสือวิวรณ์หรือ แต่ละคนหยดุพดูภาษาแปลกๆ เม่ือเขาอ่านพระคมัภีร์ใหม่

จบทัง้เลม่อยา่งนัน้หรือ 

 

รับพระวิญญาณโดยไม่มีการพดภาษาต่างๆ ู ได้หรือ 
 เราวิเคราะห์บนัทกึเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณจากพระคมัภีร์ห้าเหตกุารณ์ และสรุปว่าในแต่ละเหตกุารณ์ มี

การพดูภาษาต่างๆ ข้อความอ่ืนๆ อีกมากมายบรรยายว่าผู้ เช่ือ “ประกอบด้วยพระวิญญาณ” โดยไม่ได้กลา่วถึงการพดูภาษาต่างๆ 

แต่อ้างอิงถึงคนเหล่านัน้ท่ีได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณแล้ว หลงัการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิในครัง้แรกนัน้ ไม่์

จําเป็นวา่ต้องมีการพดูภาษาแปลกๆ ในทกุประสบการณ์กบัพระเจ้า 

 บนัทึกเก่ียวกับการรับเช่ือบางเร่ืองในหนังสือกิจการไม่ได้กล่าวถึงภาษาต่างๆ โดยเฉพาะ แผนการของกิจการคือเพ่ือ

อธิบายรายละเอียดการรับเช่ือสองสามเหตกุารณ์ จากนัน้กล่าวถึงการรับเช่ืออ่ืนๆ ไว้สัน้ๆ ข้อความท่ีสําคญัมากอีกสามข้อความ

กลา่วถงึภาษาตา่งๆ และบนัทกึท่ีมีรายละเอียดเหลา่นีเ้ป็นรูปแบบสําหรับบนัทกึทัว่ไป ไม่ใช่ในทางกลบักนั การพยายามพิสจูน์จาก

สิง่ท่ีไมไ่ด้เขียนไว้ไมมี่ข้อโต้แย้งท่ีสามารถเอาชนะหรือลบหลกัฐานท่ีชดัเจนนีไ้ด้ 

 ไม่น่าประหลาดใจท่ีมีการกลา่วถึงการพดูภาษาต่างๆ เพียงเท่าท่ีบนัทกึไว้ สิ่งสําคญัคือการกลบัใจใหม่ การเช่ือ และการ

รับพระวิญญาณ การพดูภาษาตา่งๆ เกิดขึน้เม่ือบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ และไมมี่ความสําคญัอ่ืนใดนอกไปจากประสบการณ์นี ้

พระคมัภีร์ให้ความสําคญักบัการเช่ือและรับพระวิญญาณ โดยให้เรารู้พอท่ีจะคาดหวงัภาษาตา่งๆ โดยไมเ่น้นเร่ืองนีม้ากจนเกินไป 

 บทอภิปรายจาก The Tyncale New Testament Commentaries เก่ียวกบัการพดูภาษาต่างๆ เม่ือโครเนลิอสัรับเช่ือ 

(กิจการ 10:45-46) แสดงถึงการยอมรับในเร่ืองนี ้“เราไม่สามารถบอกได้แน่ชดัว่าของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ เป็นสิ่งท่ี

เกิดขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้เม่ือพระวิญญาณเสด็จมาหรือไม่”13 อีกนยัหนึ่ง หนงัสือเล่มดงักล่าวยอมรับว่า ด้วยหลกัฐานตามพระ

คมัภีร์ ภาษาต่างๆ อาจเกิดขึน้พร้อมกับการเทพระวิญญาณในคริสตจักรท่ีเช่ือแบบอัครสาวกเสมอ แต่พยายามท่ีจะหลีกเล่ียง

บทสรุปนีด้้วยข้อเทจ็จริงวา่ (1) ไมมี่การพดูถงึภาษาตา่งๆ มากนกัในหนงัสือกิจการ (2) ใน1โครินธ์ เปาโลระบวุา่ไมใ่ช่สมาชิกทกุคน

ของคริสตจกัรจะมีของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ประการแรก เป็นเพราะว่า พระคมัภีร์เน้นการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ

โดยไมเ่น้นเร่ืองการพดูภาษาตา่งๆ ในตวัของมนัเองมากจนเกินไป ในประการท่ีสอง เปาโลไมไ่ด้กลา่วถงึภาษาต่างๆ ในเวลาท่ีได้รับ

บพัติศมาด้วยพระวิญญาณ (ซึ่งทกุคนได้รับ) แต่เขาหมายถึงว่า ไม่ใช่ว่าผู้ เช่ือท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิทกุคน์ ใช้ของ

ประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ในเวลาตอ่มา โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการกลา่วข้อความภาษาแปลกๆ ตอ่ท่ีประชมุ 

 

บทสรุป 
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 บางคนใช้ The Pulpit Commentary เพ่ือแสดงให้เห็นดงันี ้(ซึ่งเราเห็นด้วย) (1) การพดูภาษาต่างๆ คือหมายสําคญั

อศัจรรย์ในการพูดภาษาต่างประเทศท่ีผู้พูดไม่รู้จัก (2) การพูดภาษาต่างๆ ไม่ใช่ของประทานในการพูดภาษาต่างประเทศเพ่ือ

วตัถปุระสงค์ในการประกาศ (3) เป็นภาษาท่ีแท้จริง ไมใ่ช่การพดูไร้สาระ (4) อาจเป็นภาษาสวรรค์หรือภาษามนษุย์ก็ได้ (5) การพดู

ภาษาแปลกๆ ในโครินธ์เป็นการพดูภาษาท่ีมีอยู่จริง (6) การพดูภาษาต่างๆ เป็นสญัลกัษณ์ของความหนึ่งเดียวของคริสตจกัรใน

พระคริสต์ 

 โดยสรุป การพดูภาษาตา่งๆ ในคริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหมมี่หน้าท่ีสามประการด้วยกนั ได้แก่ 

(1) การพดูภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคญัของการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ (กิจการ 2:4; 10:46; 19:6) หมายสําคญันี ้

ต่างจาก “ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ “ ซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้ผู้ เช่ือท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณในเวลาหลงัจากรับ

เช่ือ 

(2) ผู้ ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณสามารถใช้ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ในการอธิษฐานส่วนตวั (ไม่ว่าโดย

ลําพงัหรือในการประชมุ) เพ่ือการจําเริญของตน (1โครินธ์ 12:8-10; 14:1-5, 14-18, 23, 28) 

(3) ผู้ ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณสามารถใช้ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ เพ่ือการจําเริญของท่ีประชมุท้องถ่ิน

ได้ ซึง่จะเกิดขึน้เม่ือพดูภาษาแปลกๆ และมีการแปล (1โครินธ์ 12:8-10, 28-30; 14:5, 12-13, 27-28) 

 ถ้าเราเข้าใจว่าการพดูภาษาต่างๆ คืออะไร และทําไมพระเจ้าทรงประทานให้กบัเรา เราจะสามารถเข้าใจได้อย่างถกูต้อง

และเห็นความสอดคล้องของคําสัง่สอนตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองนีท้ัง้หมด การพดูภาษาแปลกๆ เป็นสิ่งปกติในประสบการณ์

ของผู้ ท่ีเช่ือ การอทุิศตนของผู้ เช่ือ และการพดูต่อคริสตจกัร ท่ีสําคญักว่าสิ่งอ่ืนใด เราสามารถคาดหวงัคนๆ หนึ่งให้พดูภาษาต่างๆ 

เม่ือเขาได้รับพระวิญญาณเป็นครัง้แรกในชีวิตของเขา 
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10 หลักฐานในประวัตศิาสตร์ 
คริสตจักร: การบัพตศิมา 

 

 “เหตฉุะนัน้เมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอย่รอบข้างเช่นนีแ้ลว้ ก็ขอใหเ้ราละท้ิงทกุอย่างทีถ่่วงอย่ และบาปที่เกาะแน่น ขอใหู้ ู

เราว่ิงแข่งดว้ยความเพียรพยายาม ตามทีไ่ดกํ้าหนดไวสํ้าหรบัเรา” (ฮีบร ู 12:1)  

 

 เน่ืองจากคําสัง่สอนทกุประการจะต้องเป็นไปตามพระคมัภีร์เท่านัน้ และไม่ใช่ตามธรรมเนียม ความเช่ือ หรือปรัชญาของ

มนษุย์ (กาลาเทีย 1:8-9; โคโลสี 2:8; 2ทิโมธี 3:16-17) เราเขียนหนงัสือเลม่นีโ้ดยสรุปตามพระคมัภีร์ อย่างไรก็ตาม คนจํานวนมาก

ไมเ่คยได้ยินคําสัง่สอนท่ีเรานําเสนอนี ้และบางคนคิดว่าคําสัง่สอนเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีคิดค้นขึน้มาใหม่ แม้ว่าประวติัศาสตร์ไม่สามารถ

เปล่ียนหรือแทนท่ีความจริงตามพระคมัภีร์ได้ แตก่ารศกึษาคําสัง่สอนเหลา่นีใ้นประวติัศาสตร์คริสตจกัรเป็นสิง่ท่ีน่าสนใจ 

 

ปัญหาในการศึกษาประวัตศิาสตร์คริสตจักร 
 มีปัญหามากมายหลายประการท่ีผู้ศึกษาประวติัศาสตร์คริสตจกัร โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประวติัศาสตร์สมยัก่อน จะต้อง

คํานงึถงึ 

(1) อคติเก่ียวกบัคําสัง่สอนของนกัประวติัศาสตร์คริสตจกัร นกัประวติัศาสตร์สมยัใหม่มกัจะแปลถ้อยคําของนกัเขียนใน
สมยัก่อนจากมมุมองความเช่ือของตนเอง โดยพยายามหาคําสอนท่ีไม่ได้เขียนเอาไว้ ในทางกลบักนั ความเห็นเก่ียวกบัคําสัง่สอง

ของนกัประวติัศาสตร์อาจจํากดัความเข้าใจท่ีเขียนเอาไว้ก็ได้ 

(2) อคติเก่ียวกับคําสัง่สอนของนักเขียนคริสตจักรสมยัก่อน ไม่ว่าโดยรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม บางครัง้นักเขียนในสมยัก่อน

บิดเบือนหรือแสดงมุมมองของผู้คดัค้านคําสัง่สอนของตนอย่างไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนัน้ เราจึงไม่มีการนําเสนอเก่ียวกับมุมมอง

บางอยา่งในสมยัก่อนท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงมมุมองของคนกลุม่น้อย เช่น คนรุ่นหน้าจะเข้าใจแนวความคิดเก่ียวกบัพระเจ้า

องค์เดียวอย่างไรถ้าแหล่งข้อมลูเพียงแหลง่เดียวของพวกเขาคือบทความท่ีเขียนขึน้โดยผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าสามองค์ ในทํานองเดียวกนั 

ผู้พบเหน็ท่ีไม่เช่ือมกัจะกลา่วถึงผู้นมสัการในทางท่ีทําให้คนเหลา่นัน้ถกูหวัเราะเยาะ ถกูหาว่าไร้สาระ โง่เขลา หรือสติฟ่ันเฟือน เช่น 

คนจะคิดเก่ียวกบัชาวเพน็เทคอสต์อยา่งไรถ้าเขาอา่นแตบ่นัทกึของผู้คดัค้านท่ีชอบถากถาง 

(3) อาจมีการสอดแทรก (เพิ่มเติมต้นฉบับโบราณ) ข้อมูลของเราส่วนใหญ่เก่ียวกับประวัติศาสตร์คริสตจักรมาจาก

ต้นฉบบัท่ีทําสําเนาไว้หลายร้อยปีหลงัจากท่ีเขียนต้นฉบบัขึน้ ในหลายกรณี ผู้ ทําสําเนาเปล่ียน หรือสอดแทรกคําสนบัสนนุคําสัง่

สอนบางอยา่ง เช่น จดหมายหลายฉบบัของบรรพบรุุษหลงัสมยัอคัรสาวกไม่สัน้ก็ยาว เห็นได้ชดัว่า รูปแบบหนึ่ง (อาจจะฉบบัท่ียาว

กว่า) ถูกใช้อย่างผิดๆ และแสดงว่าผู้ แก้ไขและผู้คัดลอกหลายรุ่นได้ทําการเปล่ียนแปลง อีกตัวอย่างหนึ่ง งานเขียนคริสเตียน

สมยัก่อน ช่ือ Didache เขียนขึน้ในศตวรรษท่ี 2 แต่เรามีเพียงต้นฉบบัภาษากรีกจากศตวรรษท่ี 11 ซึง่หมายความว่าต้นฉบบันีอ้าจ

มีข้อผิดพลาด และการเปล่ียนแปลงท่ีตัง้ใจเปล่ียนสะสมรวมกันอยู่กว่า 900 ปี และเอกสารดงักล่าวอาจสะท้อนถึงคําสอนของ

คริสตจกัรโรมนัคาทอลกิ 

(4) เอกสารท่ีมีอาจไมส่ะท้อนข้อคิดเหน็ของผู้ เช่ือทัว่ไปในเวลานัน้ ในเวลาท่ีคนสว่นใหญ่อา่นหนงัสือไม่ออก และหนงัสือ

ต้องเขียนขึน้ด้วยมือ เอกสารทางศาสนามีแนวโน้มท่ีจะเขียนและคดัลอกโดยกลุม่คนท่ีมีการศกึษา ในเวลานัน้เหมือนเช่นในเวลานี ้

นกัศาสนศาสตร์ไมเ่คร่งครัดในคําสัง่สอนเทา่กบัผู้ เช่ือสว่นใหญ่ 

(5) ผู้ชนะเป็นผู้ เขียนประวติัศาสตร์ หลายคนท่ีต่อต้านคําสัง่สอนท่ีได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการถกูประหาร ดงันัน้
พวกเขาจึงมีโอกาสน้อยท่ีจะทิง้บนัทึกลายลกัษณ์อกัษรท่ีเพียงพอเก่ียวกบัความเช่ือของตน เอกสารท่ีพวกเขาเขียนขึน้มกัจะถูก

ทําลายและไมมี่การคดัลอกเอาไว้ ในการท่ีคําสัง่สอนของคนกลุม่น้อยจะคงอยู่ได้ จะต้องมีอยู่ทัว่ไปมากในเวลานัน้ บนัทกึท่ีรอดมา

ได้อาจเปิดเผยให้เหน็เพียงเศษเสีย้วของผู้ ท่ีมีความเช่ือนัน้อยา่งแท้จริง 
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(6) คําสัง่สอนท่ีไมถ่กูต้องมีอยูต่ัง้แตเ่วลาเร่ิมต้น มีหลกัฐานมากมายในงานเขียนตามพระคมัภีร์ของเปาโล เปโตร ยอห์น 

และยดูา ว่าคําสัง่สอนท่ีผิดมีอยู่มากแม้ในสมยัของอคัรสาวก และมีแนวโน้มท่ีจะมีอยู่มากมายในคริสตจกัร ด้วยเหตนีุ ้การท่ีงาน

เขียนมีความเก่าแก่ไมไ่ด้เป็นสิง่ประกนัวา่คําสัง่สอนของเขาถกูต้อง 

 

การกลับใจใหม่และการบัพตศิมาด้วยนํา้ 
 ผู้ นําคริสตจกัรในเวลาหลงัสมยัอคัรสาวก (ค.ศ. 90-140) สอนว่าการบพัติศมาเป็นสิ่งสําหรับผู้ ท่ีเช่ือเท่านัน้ และการบพั

ติศมาจะมีค่าได้ต้องมีการกลบัใจใหม่ ศาสตราจารย์ชาวลูเธอร์แรน ออตโต้ ไฮก์ กล่าวว่า “แน่นอนว่า การบัพติศมาไม่ใช่การ

กระทําวิเศษ หากไม่มีการกลบัใจใหม่และความเช่ือ การบพัติศมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย”1 ศาสตราจารย์ชาวลเูธอร์แรน อี เอช 

คลอทช์ กล่าวถึงความเช่ือในเวลานีว้่า “สิ่งท่ีใกล้กบัการบพัติศมามากท่ีสดุคือ การกลบัใจใหม่ เป็นการเตรียมตวัก่อนการบพัติศ

มา”2 อย่างไรก็ตาม เม่ือการบพัติศมาเด็กทารกเร่ิมเป็นท่ียอมรับ นักศาสนศาสตร์เร่ิมสอนว่าความเช่ือและการกลบัใจใหม่อาจ

ตามหลงัการบพัติศมาได้ ซึง่เป็นการนําไปสูพ่ิธีไถ่บาปของชาวโรมนัคาทอลิก “เม่ือสิ่งท่ีเกิดขึน้หลงัจากการกลบัใจใหม่และการบพั

ติศมากลบัสลบักนัเพราะการบพัติศมาเดก็ทารก การไถ่บาป...ต้องเป็นพิธี”3  

 

การบัพตศิมาด้วยนํา้โดยการจุ่ม 
 นกัประวติัศาสตร์คริสตจกัรเห็นพ้องกนัว่าคริสตจกัรท่ีเช่ือแบบอคัรสาวกตอนต้นบพัติศมาด้วยการจุ่ม คลอทช์ กล่าวว่า 

“ไม่ต้องสงสยัเลยว่า คริสตจกัรยคุแรกบพัติศมาโดยการจุ่ม” 4 เคนเน็ธ สก๊อต ลาโทเร็ต ยืนยนัมมุมองนี ้“ดเูหมือนว่า การบพัติศมา

เป็นการจุ่ม อย่างน้อยโดยทัว่ไป กระทํากันเช่นนัน้” 5 นกัประวติัศาสตร์บางคนยืนยนัว่ามีการบพัติศมารูปแบบอ่ืนๆ ในช่วงเวลา

ตอนต้นนี ้แตเ่หน็พ้องวา่การจุ่มเป็นวิธีท่ีปฏิบติักนัมากกวา่แม้ในเวลาท่ีมีวิธีอ่ืนๆ เร่ิมขึน้มา 

 เฮอร์มาส (ต้นศตวรรษท่ี 2) อธิบายว่าการบพัติศมากระทําโดยการจุ่ม และไอเรเนียส (เสียชีวิต 202?) ติเตียนการบพัติศ

มาโดยการเทนํา้6 เทอร์ทเูลียน (เสียชีวิต 220?) สอนการบพัติศมาด้วยการจุ่มและไม่เห็นด้วยกบัการบพัติศมาเด็กทารก ไซเปรียน 

(เสียชีวิต 258?) เป็นผู้แก้ต่างให้กบัการประพรมเป็นคนแรก แต่ตวัเขาเองก็ถือว่าการจุ่มเป็นการปฏิบติัทัว่ไป เขาอธิบายว่าการบพั

ติศมาเป็นการจุ่ม แต่แนะนําการประพรมสําหรับผู้ ท่ีป่วย Didache สอนการบพัติศมาด้วยการจุ่ม แต่อนญุาตให้เทได้ถ้าไม่มีนํา้มา

นกั Constitutions of the Holy Apostles (ศตวรรษท่ี 2 หรือ 3) ซึ่งมีข้อความเหมือนกบัของ Didache สอนการจุ่ม แต่ไม่ได้

กลา่วถงึการเท 

 คริสตจกัรออร์ธอดอกซ์ยงัคงทําการจุ่ม แม้แต่การบพัติศมาเด็กทารก7 แม้ว่าคณะโรมนัคาทอลิกซึง่มีความเช่ือเหมือนกนั

จะเปล่ียนไปประพรมก็ตาม ชาวโปรเตสแตนต์จํานวนมากกระทําตามธรรมเนียมของคาทอลิก แม้ว่าผู้ นําโปรเตสแตนต์ยคุแรกสว่น

ใหญ่จะถือวา่การจุ่มเป็นวิธีการตามพระคมัภีร์ก็ตาม มาร์ติน ลเูธอร์แสดงความเห็นชอบกบัการจุ่ม ตามคํากรีกว่า บาพโท (bapto) 

จอห์น คาลวินตระหนกัวา่การจุ่มเป็นการกระทําของคริสตจกัรยคุแรก และจอห์น เวสลีย์แปลโรม 6:3-5 วา่หมายถงึการจุ่ม8  

 

การบัพตศิมาด้วยนํา้เป็นส่วนหน่ึงของความรอด 
 คริสเตียนหลงัสมยัอคัรสาวกช่วงแรกยืนยนัว่าการบพัติศมาเป็นส่วนหนึ่งของความรอด ลาโทเร็ต ให้ข้อคิดเห็นว่า “การ

บพัติศมามีวตัถปุระสงค์เพ่ือล้างความบาปทกุประการท่ีกระทําก่อนหน้าการบพัติศมาออกไป หลงัจากบพัติศมาแล้ว คริสเตียน

จะต้องไมทํ่าบาป” 9 เขายงักลา่วอีกวา่ “การบพัติศมาดเูหมือนจะถือเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อน เพ่ือ ‘การยกบาป’ และเพ่ือการบงัเกิดใหม่

เทา่นัน้ ท่ีคนๆ หนึง่สามารถเข้าในแผน่ดินของพระเจ้าได้”10  

 ในเร่ืองการบพัติศมาในศตวรรษท่ีหนึ่งและสอง Encyclopedia of Religion and Ethics กลา่วว่า “ความคิดสําคญัคือ

ความคิดเก่ียวกบัการให้อภยับาป การบงัเกิดใหม่ และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทุธ์ิ...การเปล่ียนแปลงท่ีได้รับผลกระทบ

จากการบพัติศมาเป็นการถือลกัษณะแก่ ‘นาม’ และแก่นํา้ ซึง่ถือวา่มีประสทิธิภาพจริงๆ และไมเ่ป็นเพียงแตส่ญัลกัษณ์เทา่นัน้” 11 
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ไฮก์ แสดงให้เห็นว่า บรรพบุรุษหลงัสมยัอคัรสาวก (ค.ศ. 90-140) สอนว่า “การบพัติศมาทําให้เกิดการให้อภัยบาป” 12 เช่น ใน 

Epistle of Barnabas และ Shepherd of Hermas สําหรับพวก Greek Apologists (ครูสอนศาสนา) แล้ว (ค.ศ. 130-180) การบพั

ติศมาเป็น “การชําระแห่งการให้อภยัและการบงัเกิดใหม่” 13 พวกเขากลา่วว่าการบพัติศมา “นํามาซึง่การให้อภยัและชีวิตใหม่ และ

จงึเป็นสิง่จําเป็นตอ่ความรอด” 14  

 นกัศาสนศาสตร์ตอนต้นคนอ่ืนๆ ท่ีสอนวา่พระเจ้าทรงยกบาปเม่ือบพัติศมาด้วยนํา้ ได้แก่ จสัติน มาร์เทอร์, ไอเรเนียส, ออ

ไรจนั, เทอร์ทเูลียน และออกสัติน15 ไอเรเนียส เทอร์ทเูลียน ฮิปโปไลทสั และไซเปรียนได้อธิบายถึงการบพัติศมาด้วยนํา้ไว้เป็นพิเศ

ว่าหมายถึงการบังเกิดจากนํา้ในยอห์น 3:5 ฮิปโปไลทัสและไซเปรียนถือว่าการบัพติศมาด้วยนํา้หมายถงึขนัชําระในทิตสั 3:5 

Constitutions of the Holy Apostles ถอดความยอห์น 3:5 ว่า “หากว่ามนษุย์ไม่ได้รับบพัติศมาจากนํา้และพระวิญญาณ เขาไมม่

ทางท่ีจะเข้าสูแ่ผน่ดินสวรรค์ได้” 16  

 เทอร์ทูเลียนสอนว่า เม่ือบัพติศมาด้วยนํา้ ผู้ เชื่อได้ให้ความบาปของตนชําระล้างออกไป บงัเกิดจากนํา้ และเตรียมต

สําหรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ17 เขาเช่ือว่าการบพัติศมาของยอห์นเลง็ถึงการยกบาปในอนาคตและสาวกของพระคริสต์คงให้บพัติศ

มายอห์นในระหว่างท่ีพระคริสต์ทรงอยู่บนโลก เขาอธิบายว่าการบพัติศมาเป็นตราประทบัความเช่ือท่ีจําเป็นต่อความรอด โดย

กลา่ววา่ยอห์น 3:5 “ได้ผกูความเช่ือไว้กบัความจําเป็นในการบพัติศมา” 

 คนและงานเขียนเหลา่นีแ้สดงถงึความแตกตา่งทางศาสนศาสตร์ต่างๆ มากมาย และเราไม่ยอมรับคําสัง่สอนของพวกเขา

ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม น่าสนใจท่ีจะเห็นว่าทุกคนเห็นพ้องกันว่าการบัพติศมาเป็นสิ่งจําเป็น การโต้เถียงกันในศตวรรษท่ีสาม

เก่ียวกบัการบพัติศมาของคนนอกรีตแสดงวา่ศาสนาคริสต์ทัง้หมดในเวลานัน้เห็นพ้องว่า “การบพัติศมามีได้เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ 

และการบพัติศมานีเ้ป็นสิง่จําเป็นตอ่ความรอด”18  

 โรมนัคาทอลิกได้สอนอยู่เสมอว่าการบพัติศมาเป็นสิ่งจําเป็น แต่ได้เปล่ียนการบพัติศมาจากการกระทําท่ีแสดงถึงความ

เช่ือเป็นการกระทําท่ีเป็นพิธี โดยสอนวา่ต้องมีการบพัติศมาเดก็ทารก และการบพัติศมานัน้เป็นสิ่งท่ีมีผลแม้ว่าจะไม่มีความเช่ือและ

การกลบัใจใหม่โดยสว่นตวัก็ตาม ซึ่งเป็นการสนันิษฐานอย่างไม่ถกูต้องว่าการบงัเกิดใหม่เกิดจากอํานาจของพิธีการในตวัของมนั

เอง แทนท่ีจะเป็นโดยพระคณุเพราะความเช่ือ 

 ในกลุ่มชาวโปรเตสแตนต์ มาร์ติน ลเูธอร์ถือว่าการบพัติศมาเป็นส่วนจําเป็นของความรอด19 หมวด 9 ของ Augburg 

Conefssion (ความเช่ือของลเูธอร์แรนยคุแรก) กลา่ววา่ “การบพัติศมาจําเป็นตอ่ความรอด”20  

 Lutheran Catechism เขียนไว้ว่า “การบพัติศมาไม่ใช่เร่ืองเลก็ เพราะพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นผู้ กําหนดขึน้...เป็นการ

สัง่อย่างจริงจงัว่าเราต้องรับบพัติศมา มิฉะนัน้เราจะไม่รอด”21 ตามการเน้นเร่ืองการเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือ ลเูธอร์สอนว่า

การบพัติศมามีผลต่อเม่ือกระทําด้วยความเช่ือเท่านัน้ แต่ยงัถือว่าพระเจ้าทรงให้อภยับาปจริงๆ ในเวลาท่ีรับบพัติศมาด้วยนํา้ ล

เธอร์ยงัสอนวา่การบพัติศมาเดก็ทารกมีผล ตามทฤษฎีว่าพระเจ้าทรงประทานความเช่ือให้แก่เด็กทารก ในความเห็นของเรา ลเูธอร์

ไมถ่กูต้องในการสอนความเช่ือของเดก็ทารก และการบพัติศมาเดก็ทารก แตถ่กูต้องในการยืนยนัเร่ืองการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความ

เช่ือและความจําเป็นของการบพัติศมาด้วยนํา้ 

 ชาวโปรเตสแตนต์สว่นใหญ่หลงัจากลเูธอร์เร่ิมสอนว่าการบพัติศมาเป็นเพียงสญัลกัษณ์เท่านัน้ แต่ก็เป็นคําสัง่สอนท่ีใหม่

พอสมควรในประวติัศาสตร์คริสตจกัร และไม่ใช่โปรเตสแตนต์ทกุคนยอมรับคําสัง่สอนนี ้นอกจากลเูธอร์และศิษย์ของเขา คณะเชิร์

ชออฟไครซ์สอนว่าการบพัติศมาด้วยนํา้เป็นสิง่จําเป็นในการรับการยกบาป โดนลัด์ บลอสช์ นกัศาสนศาสตร์ของ United Church 

of Christ กลา่วว่า “การบพัติศมามีบทบาทสําคญัในการรับเช่ือของเรา และไม่ใช่เพียงสญัลกัษณ์ของการรับเช่ือเท่านัน้”22 เขายงั

เขียนอีกว่า “พยานโดยรวมของพนัธสญัญาใหม่ดเูหมือนจะเป็นว่า การบพัติศมาในตวัของมนัเองไม่ใช่สิ่งจําเป็นต่อความรอด แต่

การบพัติศมาร่วมด้วยการกลบัใจใหมแ่ละความเช่ือเป็นหนทางท่ีคนทัง้หลายได้รับของประทานในการบงัเกิดใหม”่23  

 

วิธีพดูที่เก่าที่สุด 
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 คริสเตียนหลงัสมยัอคัรสาวกยคุแรกให้บพัติศมาด้วยนํา้โดยใช้พระนามของพระเยซ ูไฮก์กลา่ววา่ “ในตอนแรก การบพัติศ

มากระทําในพระนามของพระเยซู แต่ค่อยๆ เปล่ียนเป็นในพระนามของพระเจ้าสามนาม ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ” 24 เขายงัสรุปจากข้อความในงานเขียนของจสัติน (ซึ่งเราจะวิเคราะห์สัน้ๆ ต่อไป) ว่าในช่วงเวลาตัง้แต่ประมาณ 

ค.ศ. 130 ถงึ 140 รูปแบบการบพัติศมาของผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์ได้รับการยอมรับมากขึน้ทีละน้อยๆ25 

 Encyclopedia of Religion and Ethics กลา่วว่า “รูปแบบแรกสดุท่ีปรากฏในกิจการ คือการจุ่ม...ในนํา้ การใช้พระนา

ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และการวางมือ นอกไปจากนีแ้ล้ว ในเวลาและสถานท่ีต่างๆ กนัไปซึ่งไม่สามารถระบไุด้อย่างถกูต้อง มีการ

เพิ่ม (ก) สามนาม (จสัติน) (ข) การปฏิญาณว่าดําเนินชีวิตบริสทุธิ ์ (จสัตินและอาจจะเฮอร์มสัด้วย เหมือนเช่นใน 1เปโตร ในพระ

คมัภีร์ใหม)่ (ค) การจุ่มสามนาม (จสัติน) (ง) การประกาศความเช่ือ (ไอเรเนียส หรืออาจจะจสัติน) (จ) การชโลม (เทอร์ทเูลียน) (ฉ) 

ผู้อปุถมัภ์ (เทอร์ทเูลียน) (ญ) นมและนํา้ผึง้ (เทอร์ทเูลียน)”26  

 นอกจากนี ้ยงัได้อธิบายไว้อีกว่า “ในเร่ืองพระนาม...มีคําถามเกิดขึน้มา วิธีพดูท่ีรู้จกักนัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุคือ “ในพระนามแห่ง

พระเยซูเจ้า” หรือวลีท่ีคล้ายคลงึกนั ซึ่งพบอยู่ในกิจการ และเฮอร์มสัอาจยงัใช้อยู่ แต่เม่ือถึงสมยัจสัติน มาร์เทอร์ วิธีพดูสามนามมี

ใช้กันแพร่หลายแล้ว เป็นไปได้ว่ารูปแบบท่ีเก่ากว่ายังคงมีอยู่ในชุมชนท่ีปลีกตัวออกไป แต่ไม่มีหลักฐานตัดสินได้เด็ดขาดใน

ปัจจบุนั” 

 

ศตวรรษที่หน่ึงและสอง 
 Dictionary of the Bible ของฮาสติงส์ ยอมรับว่าคนหนึ่งอาจสรุปจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ได้ดงันี ้“รูปแบบเดิม

ของถ้อยคําคือ ‘ในพระนามของพระเยซูคริสต์’ หรือ ‘พระเยซูเจ้า’ การบพัติศมาในพระนามของพระเจ้าสามองค์เกิดขึน้ในภายหลงั 

หลงัจากมีการพดูถึงครัง้หนึ่งในมทัธิว 28:19 เราไม่พบการบพัติศมาในพระนามของพระเจ้าสามพระภาคอีกเลยจนกระทัง่จสัติน 

มาร์เทอร์ และวิธีพดูของเขาไมต่รงกบัวิธีพดูในพระกิตติคณุ”28  

 พจนานกุรมดงักลา่วเหน็ด้วยเป็นอยา่งย่ิงกบัคําอธิบายหนึง่จากคําอธิบายด้านลา่งท่ีผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์ใช้เก่ียวกบัการ

ใช้พระนามของพระเยซ ูเน่ืองจากสอดคล้องกบัการปฏิบติัตามแบบดัง้เดิมมากกวา่ (1) การบพัติศมาในพระนามของบคุคลเดียวใน

สามองค์เป็นการบพัติศมาในนามของทัง้สาม และมีผลเช่นนัน้ (คําอธิบายนีย้อมรับว่าวิธีพดูแบบเดิมจริงๆ แล้วคือ “ในพระนาม

แห่งพระเยซู”) (2) วลี “ในพระนามแห่งพระเยซู” ไม่ได้หมายถึงวิธีพดูในการบพัติศมา แต่เป็นเพียงสญัลกัษณ์ว่าผู้ ท่ีรับบพัติศมา

ทราบวา่พระเยซคูริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระคริสต์ (แน่นอนว่า เหตผุลนีส้ามารถใช้ได้เหมือนกบัมทัธิว 28:19 ซึง่จะทํา

ให้เราไมมี่วิธีการพดูในการบพัติศมาของคริสเตียน) 

 นอกจากแหล่งท่ีเราอ้างมาแล้ว นกัประวติัศาสตร์คริสตจกัรอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เห็นพ้องกนัว่าการบพัติศมาในพระนามของ

พระเยซเูป็นวิธีพดูท่ีเก่ากวา่ คําอ้างอิงเพิ่มเติมมีอยูใ่นหมายเหตุ29  

 เฮอร์มสั ในตอนต้นศตวรรษท่ีสองเขียนเก่ียวกบัการบพัติศมา “ในพระนามแห่งองค์พระผู้ เป็นเจ้า” และใน “นามพระพระ

บตุรของพระเจ้า” 30 เขาสอนวา่การบพัติศมาทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในชีวิตของคนๆ หนึ่งเพราะการใช้พระนาม แต่เน้น

ว่าพระนามนัน้ไม่ใช่สตูรวิเศษและไม่อาจมีผลได้ถ้าไม่มีคณุธรรมของคริสเตียน31 เขาเขียนว่า “ถ้าท่านใช้พระนามของพระองค์ แต่

ไมมี่ฤทธิอํานาจของพระองค์ ก็จะไร้ประโยชน์ท่ีทา่นจะใช้พระนามของพระองค์์ ” 32  

 DidacheI เอกสารคริสเตียนในศตวรรษท่ีสองอีกฉบบัหนึ่งกลา่วถึงการบพัติศมา “ในพระนามแห่งองค์พระผู้ เป็นเจ้า” แต่

ยงักล่าวถึงการบพัติศมา “ในพระนามของพระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” 33 ด้วย บางคนสรุปว่า Didache เห็นว่า

สตูรทัง้สองมีผลใช้ได้ เราต้องไม่มองข้ามความเป็นไปได้ของการสอดแทรก เพราะในขณะท่ีนกัวิชาได้กล่าวว่า Didache อายุ

ย้อนกลบัไปตัง้แตค่.ศ. 120 – 200 แตต้่นฉบบัภาษากรีกท่ีมีอยู่ฉบบัเดียวมีอาย ุค.ศ. 105634 นอกจากนี ้ยงัสอนการปฏิบติัท่ีไม่เป็น

ตามพระคมัภีร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบพัติศมา เช่น การเท เพ่ือเป็นทางเลือกของการจุ่ม การอดอาหารก่อนการบพัติศมา และ

การจุ่มสามครัง้ 
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 นกัวิชาการสว่นใหญ่ยืนยนัว่า First Apology ของจสัติน มาร์เทอร์ เขียนราวๆ ค.ศ. 150 มีข้ออ้างอิงตามประวติัศาสตร์ท่ี

เก่าท่ีสดุเก่ียวกบัวิธีพดูในการบพัติศมาสามนาม ต่อไปนีเ้ป็นวลีหลกั ท่ีอธิบายบคุคลท่ีได้รับบพัติศมา “เพราะ ในพระนามของพระ

เจ้า พระบิดาและองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งจักรวาล และแห่งพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ และของพระวิญญาณบริสทุธิ ์

พวกเขาจงึได้รับการชําระด้วยนํา้”35 อยา่งไรก็ตาม เราควรสงัเกตวา่จสัตินไม่ได้อ่านวิธีพดูของผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์ออกมา แต่รวม

พระนามของพระเยซอูยา่งชดัเจน อาจในการยอมตามการปฏิบติัท่ีเก่ากวา่ 

 จสัตินสอนว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์ท่ีสองซึ่งสําคญัน้อยกว่า ซึ่งพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้สร้างขึน้มา และไม่ได้แยกพระ

วิญญาณออกเป็นบุคคลท่ีสามอย่างชดัเจน ดงันัน้ ผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์รู้สึกไม่ดีนกัท่ีพบหลกัฐานเก่ียวกบัวิธีพดูของตนในงาน

เขียนของเขา ตามจริงแล้วคําสัง่สอนสมยัใหม่เก่ียวกับพระเจ้าสามองค์ไม่มีความโดดเด่นจนกระทัง่การประชุมสภาแห่งไนเซีย 

(325) และ คอนสแตนติโนเปิล (381) เพียงเพราะว่าชายคนหนึ่งในค.ศ. 150 ซึง่ไม่เช่ือในสภาพพระเจ้าบริบรูณ์ของพระคริสต์ อ้าง

ถึงวิธีพดูในการบพัติศมาคล้ายคลงึกบัวิธีพดูของผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์สมยัใหม่ไม่ได้หมายความว่าทกุคน หรือแม้แต่สว่นใหญ่ใน

สมยัของเขาได้ละทิง้สตูรพระนามของพระเยซูท่ีเก่าแก่กว่า หลกัฐานของการใช้ทัว่ไปของวิธีพดูของผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์ในเวลา

ตอนต้นนีไ้มไ่ด้ชีช้ดัวา่บางคนได้ระบไุว้เช่นนัน้ 

 ประวติัศาสตร์บนัทกึข้ออ้างอิงท่ีอาจเป็นได้กบัการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูไม่นานหลงัจากเวลาของจสัติน สว่น

ไอเรเนียส บิชอปเมืองลี-ยง เขียนวา่ “เราได้รับการทําให้สะอาด ด้วยนํา้ที่ศกัดิสทิธิ และการร้องเรียกองค์พระผู้ เป็นเจ้า์ ์ ”36 อย่างไรก็

ตาม งานสําคญัสดุท้ายของเขาอธิบายถงึวิธีพดูในการบพัติศมาท่ีเหมือนกบัของจสัติน 

 วิธีพดูในการบพัติศมามีความเก่ียวข้องอย่างมากกบัคําสัง่สอนเร่ืองสภาพของพระเจ้า บรรพบรุุษหลงัสมยัอคัรสาวกยคุ

แรก เช่น อิกเนเชียส เคลเมนท์ชาวเมืองโรม โพลีคาร์ป และเฮอร์มสั ไม่ใช่ผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์อย่างแน่นอน37 พวกเขาเช่ือในพระ

เจ้าองค์เดียว และในพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าปรากฏเป็นเนือ้หนงั จึงไม่ค่อยน่าประหลาดใจท่ีจะไม่พบข้ออ้างอิงในงานเขียนของ

พวกเขาเก่ียวกบัวิธีพดูในการบพัติศมาสามนาม 

 มาร์ซีออน ผู้หนัไปจากพระเจ้าแยกออกไปจากคริสตจกัรในช่วงเวลานี ้และศิษย์ของเขาคงการบพัติศมาแบบเก่า “ในพระ

นามแหง่พระเยซคูริสต์” 38 Acts of Paul and Thecla เขียนขึน้โดยเพรสไบเตรีชาวเอเซียในศตวรรษท่ีสอง ให้บนัทกึเก่ียวกบับพัติศ

มา “ในพระนามแหง่พระเยซคูริสต์” 39  

 

ศตวรรษที่สาม 
 เราพบข้ออ้างอิงเก่ียวกบัการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูเป็นเวลานานหลงัจากสมยัของจสัติน ในศตวรรษท่ีสาม มี

การโต้เถียงกนัว่าการบพัติศมาจะมีผลหรือไม่เม่ือกระทําโดย “คนนอกรีต”๙ สตีเฟ่น บิชอปแห่งเมืองโรม (ชาวโรมนัคาทอลิกถือว่า

เขาเป็นสนัตะปาปาองค์หนึง่) เหน็วา่การบพัติศมาเช่นนัน้มีผล ในขณะท่ีไซเปรียน นกัศาสนศาสตร์ชาวแอฟริกาเหนือ ถือว่าไม่มีผล 

ไซเปรียนคดัค้านสตีเฟ่น โดยกลา่วถึงกรณีของ “คนนอกรีต” ท่ีบพัติศมาในพระนามของพระเยซู เขาถามว่า “คนเหลา่นัน้ท่ีเป็นคน

นอกรีตซึง่ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระคริสต์ถือวา่ได้รับการยกบาปหรือไม”่ 40 เขาโต้เถียงวา่ชาวยิวในกิจการได้รับการบพัติศ

มาในพระนามของพระเยซูอย่างถกูต้องเพราะพวกเขาทราบว่าพระบิดาคือใคร แต่ว่าชาวต่างชาติท่ีไม่รู้จกัพระบิดาจะต้องบพัติศ

มาในสามนามทัง้หมด 

 

 “เช่นนัน้แล้ว ทําไมจึงมีบางคนสอนว่าชาวต่างชาติสามารถรับบพัติศมาในนามพระเยซู นอกคริสตจกัร [คาทอลิก] 

โดยคดัแย้งกบัคําสอนของคริสตจกัร [คาทอลิก] และสามารถรับการยกบาปได้ ในเม่ือพระคริสต์พระองค์เองทรงบญัชา

ให้คนนอกศาสนารับบพัติศมาในสามนาม” 41  

                                                           
๙ คําว่า คนนอกรีต ในหวัข้อนี ้หมายถึงผู้ ท่ีอยู่นอกคริสตจกัรคาทอลกิ 
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 ไซเปรียนยงัโต้แย้งอีกว่าคนนอกรีตปฏิเสธพระบิดาและหม่ินประมาทพระองค์ ดงันัน้ การบพัติศมาในพระนามของพระ

เยซเูพียงอยา่งเดียวจงึไมส่ามารถช่วยพวกเขาให้รอดได้ 

 ผู้คดัค้านไซเปรียนโต้แย้งว่าการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูมีผลเสมอมา แม้ว่าผู้กระทําจะเป็นคนนอกรีตก็ตาม 

เน่ืองจากฤทธิเดชในพระนามของพระเยซู เฟอร์มิเลียน บิชอป์ แห่งเมืองซีซาเรียในแคปปาโดเซีย เขียนไปถึงไซเปรียนในปี 256 เขา

อ้างคําของสตีเฟ่นเม่ือกลา่ววา่ “พระนามของพระคริสต์มีประโยชน์ย่ิงต่อความเช่ือและการชําระแห่งการบพัติศมา ดงันัน้ใครก็ตาม 

ไมว่า่จะอยูท่ี่ไหน ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระคริสต์ ก็ได้รับพระคณุของพระคริสต์ในทนัที”42  

 ไซเปรียนตอบมมุมองของสตีเฟนดงันี ้ถ้าเป็นเช่นนัน้ คนนอกรีตก็สามารถได้รับพระวิญญาณบริสทุธิได้ด้วยเพียงการ์

วางมือ และออกพระนามของพระเยซ ูทัง้นี ้จะหมายความว่าพวกเขาได้บงัเกิดจากนํา้และพระวิญญาณ และเป็นคริสเตียนที่แท้จริง

แม้ว่าพวกเขาจะอยู่นอกคริสตจกัรคาทอลิกก็ตาม ไซเปรียนโต้แย้งว่า ไม่อาจเป็นเช่นนัน้ได้ เหมือนเช่นพระนามพระเยซูไม่อาจให้

พระวิญญาณบริสทุธินอกคริสตจกัรคาทอลกิได้ การบพัติศมาในพระนามของพระเยซก็ูไมมี่ผลนอกคริสตจกัรเช่นกนั์  

 

“ถ้าพวกเขาว่าผลของการบพัติศมาเก่ียวข้องกบัพระนามของพระเจ้า ดงันัน้ พวกเขาท่ีได้รับบพัติศมาท่ีใดๆ และอย่างไร 

ในพระนามของพระเยซคูริสต์ก็ถือวา่ได้รับการสร้างใหมแ่ละชําระ ถ้าเช่นนัน้แล้ว ทําไมผู้ ท่ีได้รับบพัติศมาในพระนามของ

พระเยซ ูจงึไมว่างมือบนคนทัง้หลาย เพ่ือท่ีพวกเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิด้วย”43  

 

 นกัประวติัศาสตร์สรุปจากงานเขียนเหลา่นีว้่า หลายคนในสมยัของไซเปรียนใช้วิธีพดูในการบพัติศมาในพระนามพระเยซ ู

และสตีเฟ่นอาจอนญุาตให้ใช้วิธีพดูนัน้ได้44 บางคนเช่ือว่าแม้ว่าไซเปรียนยอมรับการบพัติศมานีต้ราบเท่าท่ีคริสตจกัรคาทอลิกเป็น

ผู้กระทํา แต่ก็ไม่ปฏิเสธการบพัติศมาสามนาม45 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การโต้แย้งทกุประการแสดงให้เห็นว่าคนจํานวนมากทําการ

บพัติศมาในพระนามของพระเยซใูนระหวา่งศตวรรษท่ีสาม 

 A Treatise on Re-Baptism by An Anonymous Writer ให้คํายืนยนัท่ีน่าสนใจ 46 นกัวิชาการบางคนเช่ือว่าผู้ เขียนเป็น

นกับวชในศตวรรษท่ีส่ีช่ือ เออร์ซินสั แต่สว่นใหญ่เช่ือว่าผู้ เขียนเป็นบิชอปในศตวรรษท่ีสามซึง่ต่อต้านไซเปรียน บทความนีก้ลา่วว่า

ควรจะทําอยา่งไรกบับคุคล “ท่ีแม้วา่จะได้รับบพัติศมาในการนอกรีต แตเ่ป็นการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า” และผู้

หนัจากการนอกรีตของตนสู่คริสตจกัรคาทอลิก บทความนีส้รุปว่าการบพัติศมาอีกครัง้เป็นสิ่งไม่จําเป็น “คนนอกรีตท่ีได้รับบพัติศ

มาแล้วในนํา้ในพระนามของพระเยซคูริสต์แล้วต้องได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเทา่นัน้์ ” 

 ผู้ เขียนกล่าวถึงประเด็นท่ีน่าสนใจมากมายในการอภิปรายของเขา (1) มมุมองของเขาได้รับการสนับสนุนจาก “ธรรม

เนียมและประเพณีของศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ” และ “ผู้ มีอํานาจท่ีดํารงตําแหน่งหลายปี และคริสตจกัร และอคัรทตูและบิชอปจํานวน

มากมาย” (2) “ฤทธิเดชแหง่พระนามของพระเยซท่ีูร้องออกเม่ือบพัติศมาคนใดๆ ์ ...ทําให้เขา...ได้ประโยชน์ของการได้รับความรอด” 

โดยอ้างกิจการ 4:12 และฟีลิปปี 2:9-11 (3) “เราต้องไม่คิดว่าการออกพระนามของพระเยซูเป็นการไร้ประโยชน์ เน่ืองจากความ

ย่ิงใหญ่และฤทธิเดชในพระนามนัน้ ซึง่เป็นนามท่ีมีฤทธิเดชอํานาจทกุประเภท์ ์ ” (4) การออกพระนามพระเยซูเพียงอย่างเดียวไม่ได้

นํามาซึง่ความรอดแก่คนนอกรีต แต่ถ้าเขาแก้ไขสิ่งผิดพลาด ยอมรับความจริงและได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ พระนามนัน้จะมีผล ์

คนนอกรีตไม่ได้ “สญูเสียการเรียกพระนามของพระเยซูในเวลาก่อนหน้านัน้ไป” (5) คําสอนนีไ้ม่ได้ขดัแย้งกบัมทัธิว 28:19 (6) คน

นอกรีตไม่เพียงแต่ได้รับบพัติศมาโดย “การออกนามพระเยซูเจ้า” เท่านัน้ แต่คนจํานวนมาก ทัง้” ชาวยิวและชาวต่างชาติยงัเช่ือ

อยา่งแท้จริงวา่พวกเขาจะต้องได้รับการบพัติศมาในแบบเดียวกนัด้วย” 

 

ศตวรรษที่ส่ี 
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 แม้หลงัจากการประชมุสภาแห่งไนเซีย เราพบว่ามีการกลา่วถึงการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่ายงัคง

เป็นสิ่งท่ีทํากนัอยู่ แม้ว่าแอมโบรส (340-398) จะเช่ือพระเจ้าสามองค์ แต่ก็ถือว่าการบพัติศมาในพระนามของพระเจ้าองค์เดียว

เป็นเหมือนกบัการบพัติศมาในนามของทัง้สามองค์47 หมายเหตบุรรณาธิการกลา่วว่า “ข้อความนีทํ้าให้เกิดคําถามว่า เซนต์แอมโบ

รสสอน เหมือนเช่นบางคนสอนอยา่งแน่นอน วา่การบพัติศมาในพระนามของพระคริสต์เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้กลา่วถึงองค์อ่ืนๆ 

เป็นสิง่ท่ีมีผล (อาจเป็นเพราะได้รับอํานาจจากเซนต์แอมโบรส)” 48  

 สภาแห่งคอนแตนติโนเปิล ในปี 381 ตําหนิการบพัติศมาของชาวเซเบลเลียน [ผู้ ท่ีเช่ือแบบเซเบลีอสั] เป็นพิเศษ การบพั

ติศมานีมี้อยู่ทัว่ไปในกาลาเทีย49 เนือ้หาท่ีเพิ่มเข้าไปใน Constitutions of the Holy Apostles ในศตวรรษท่ีส่ีหรือห้าตําหนิผู้ ท่ี “จุ่ม

ครัง้เดียว ซึง่เป็นการมีสว่นในการวายพระชนม์ของพระคริสต์” และเรียกให้มีการบพัติศมาทัง้หมดโดยการจุ่มสามครัง้ในวิธีพดูแบบ

สามนาม50 สว่นพวกออร์ธอดอกซ์ตะวนัออกเห็นว่าการจุ่มครัง้เดียวเข้าสูพ่ระคริสต์เป็นความเช่ือแบบโมดลัลิซมึ (modalism)๑๐ จึง

ยืนยนัว่าผู้จะรับบพัติศมาต้องได้รับการสอนว่าพระบิดาหรือพระวิญญาณบริสทุธิไม่ได้มาในเนือ้หนงั และว่าพระวิญญาณบริสทุธิ์ ์

ไมใ่ช่พระบิดาหรือพระบตุร 

 

ยุคกลาง 
 คริสตจกัรในคอนสแตนติโนเปิลตําหนิการบพัติศมาของชาวเซเบลเลียน ในจดหมายถึงอนัติโอกราวๆ ปี 450 ประมวล

กฎหมายจสัติเนียน (Justinian Code) แห่งปี 529 (จกัรวรรดิไบเซนไทน์) ประกาศโทษประหารชีวิตสําหรับผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าสาม

องค์และรับบพัติศมาอีกครัง้ สภาแห่งคอนสแตนติโนเปิลในปี 553 ตําหนิการบพัติศมาของชาวเซเบลเลียน และมาร์ติน ดเูมียน 

(เสียชีวิต 579) บิชอปแหง่บราก้า ตําหนิการบพัติศมาของชาวเซเบลเลียน เพราะ “ทําการจุ่มครัง้เดียวด้วยนามเดียว” 51  

 เบเด (673-735) ชาวอังกฤษยอมรับว่าการบัพติศมาในพระนามของพระเยซูมีผล ตามเหตุผลท่ีให้แก่แอมโบรส 

เช่นเดียวกบัสภาแหง่เฟรจสั (792) และสนัตะปาปานิโคลสัท่ีหนึง่ (858-867)52 ผู้ เขียนยคุกลางคนอ่ืนๆ ท่ีกลา่วถึงวิธีพดูในพระนาม

ของพระเยซคืูอ ปีเตอร์ ลอมบาร์ด (เสียชีวิต1160) ฮิวโก วิกเตอร์ (เสียชีวิต 1141) และธอมสั อากินสั (1225-1274) 

 จากหลกัฐานนี ้เราสรุปว่า (1) ตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร บางคนคุ้นเคยกบัวิธีพดูในพระนามพระเยซู (2) นกัศาสน

ศาสตร์หลายคนถือวา่วิธีพดูนัน้มีผล (3) เน่ืองจากปรากฏเป็นประเดน็ซํา้แล้วซํา้อีก คนทัง้หลายในหลายยคุสมยัปฏิบติัเช่นนัน้ 

 

ตัง้แต่สมัยปฏิรปเป็นต้นมาู  
 มาร์ติน ลเูธอร์โต้เถียงเก่ียวกบัวิธีพดูในพระนามพระเยซูในสมยัของเขา54 ผู้ต่อต้านการเช่ือพระเจ้าสามองค์ในศตวรรษท่ี

สบิหกและสบิเจ็ดหลายคนให้บพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูเช่น ในปี 1572 จอร์จ โชมนัน์ ได้รับบพัติศมาใน “พระนามของพระ

คริสต์” 55 ในปี 1646  ธอมสั เอ็ดเวิร์ดสแห่งองักฤษเขียนเก่ียวกบั “คนนอกรีต” บางคนท่ีสอนว่าการบพัติศมาโดยใช้คําว่า พระบิดา 

พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธิเป็นประเพณีท่ีมนษุย์สร้าง์ ขึน้ และว่าการบพัติศมาของคริสเตียนเป็น “ในพระนามของพระเยซู

คริสต์เท่านัน้” 56 ในศตวรรษท่ีสิบเก้า กลุม่พลีมธั เบรเธอเรน รวมทัง้กลุม่ชาวองักฤษอ่ืนๆ สอนเก่ียวกบัอํานาจของกิจการ 2:38 ว่า

การบพัติศมาจะต้องเป็นในพระนามของพระเยซเูทา่นัน้57  

 

ผ้เช่ือพระเจ้าองค์เดยีวู ในประวัตศิาสตร์ 
 ในประวติัศาสตร์ คนจํานวนมากมายได้ยืนยนัคําสัง่สอนเก่ียวกบัพระเจ้าองค์เดียว (ความเช่ือในพระเจ้าองค์เดียวโดยไม่

มีการแยกภาค ผู้ เสด็จมาในเนือ้หนงัเป็นพระเยซู) เน่ืองจากผู้ เช่ือพระเจ้าองค์เดียวปฏิเสธเร่ืองพระเจ้าสามองค์ เราสนันิษฐานว่า

สว่นใหญ่บพัติศมาในพระนามของพระเยซู แม้ว่าบนัทกึตามประวติัศาสตร์มกัจะไม่กลา่วถึงเร่ืองนี ้ด้านลา่งเป็นบทสรุปรายช่ือผู้ ท่ี

                                                           
๑๐ การเช่ือในพระเจ้าองค์เดียวแต่ปรากฏพระองค์ในหลายรูปแบบ 
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ไม่เช่ือพระเจ้าสามพระภาค ตามท่ีบนัทกึไว้ในประวติัศาสตร์ผู้ เช่ือในสภาพพระเจ้าของพระเยซู และอาจบพัติศมาในพระนามของ

พระองค์58  

(1) สมยัก่อนหลกัความเชื่อไนซีน: บรรพบรุุษหลงัสมยัอคัรสาวก เช่น เคลเมนท์ชาวเมืองโรม โพลีคาร์ป เฮอร์มสั อิกเน

เชียส) อาจรวมถึง ไอเรเนียส มอนทานิสต์บางคน โนทสั พรากเซียส เอ็บพิโกนสั คลีโอเมนีส, อาจรวมถึง คลิสตสั และเซฟเฟอรีนสั 

บิชอปแหง่โรม ”ผู้ เช่ือสว่นใหญ่” ในสมยัของเทอร์ทเูลียน เซเบลีอสั 

(2) สมยัหลกัความเชือ่ไนซีน: มาร์เซลลสัแหง่แองเคอลา โฟทินสั คอมโมเดียน พริซิเลียน เซเบลเลียน 

(3) ยคุกลาง: เซเบลเลียน พริซีเลียนนิสต์ อาจรวมถงึ “คนนอกรีต” ท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกั 

(4) สมยัปฏิรปู : ไมเคิล เซอร์เวอทสั (มีคําสัง่สอนซึง่เป็นท่ีรู้จกัของลเูธอร์ สวิงลี และคาลวิน และผู้ ท่ีถกูเผาเน่ืองจาการ

เห็นชอบของคาลวิน) อิมมานเูอล สวีเดนบอร์ก (ผู้ตระหนกัถึงข้อผิดพลาดของการเช่ือพระเจ้าสามองค์ แต่สอนคําสัง่สอนท่ีไม่เป็น

ตามพระคมัภีร์ท่ีแปลกบางอย่าง) กลุม่อนาแบ๊บติสต์ ผู้ต่อต้านการเช่ือพระเจ้าสามองค์จํานวนมาก วิลเลียม เพ็นน์ และกลุม่เควก

เกอร์ยคุแรกจํานวนมาก 

(5) ศตวรรษทีสิ่บเก้า: จอห์น โคลว์ส (องักฤษ) จอห์น มิลเลอร์ (สหรัฐฯ) กลุม่คอนกรีเกชัน่นลัลิสต์ในนิวอิงแลนด์บาง

กลุม่ 

(6) ศตวรรษทียี่สิ่บ: กลุม่เพน็เทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียว ซาบาทาเรียนบางกลุม่ กลุม่คาริสแมติกบางกลุม่ 

 

ศตวรรษที่ยี่สิบ 
 ศตวรรษนีมี้การฟืน้ฟท่ีูย่ิงใหญ่ในการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู กลุม่ท่ีเช่ือแบบเพ็นเทคอสต์สมยัใหม่เร่ิมต้นขึน้ใน

วนัท่ี 1 มกราคม 1901 และผู้ นําคนแรกคือ ชาร์ล พาร์อมั เร่ิมต้นบพัติศมาในพระนามของพระเยซูในปี 1901 หรือ 190259 เขาให้

เหตผุลไว้ดงันีว้่า เน่ืองจากการบพัติศมาทําให้เรามีสว่นกบัการวายพระชนม์และการฝังของพระคริสต์ และเน่ืองจากพระเยซูคริสต์

เป็นผู้ เดียวท่ีวายพระชนม์เพ่ือเรา เราควรรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

 แอนดรูว์ เออร์ชนั ผู้ประกาศชาวเพ็นเทคอสต์ท่ีมีช่ือเสียงเร่ิมบพัติศมาในพระนามของพระเยซูในปี 191060 ตัง้แต่ปี 1913 

คําสัง่สอนเก่ียวกบัการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และพระเจ้าองค์เดียวเร่ิมกระจายไปทัว่คณะท่ีเช่ือแบบเพ็นเทคอสต์ใน

อเมริกาเหนือภายใต้การนําของ แฟรงก์ ยวาร์ท, อาร์ อี แมค-อลิสเตอร์, แกลนน์ คกุ และคนอ่ืนๆ61 บคุคล/กลุม่คนเหลา่นี ้(พาร์อมั 

เออร์ชัน กลุ่มฟื้นฟูปี 1913) เป็นอิสระจากกัน แต่ละบุคคล/กลุ่มคนเร่ิมด้วยการศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐาน และด้วย

ประสบการณ์พิเศษท่ีพระเจ้าทรงให้ความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ 

 ในปี 1915 แอนดรูว์ เออร์ชนั นําข้อความของเพ็นเทคอสต์ไปยงัรัสเซีย มีผู้ รับเช่ือบางคนขอให้เขาบพัติศมาพวกเขาใน

พระนามของพระเยซู โดยไม่รู้ว่า เออร์ชนั และคนอ่ืนๆ ได้เห็นความจริงนีแ้ล้ว62 กลุม่ท่ีเช่ือแบบเพ็นเทคอสต์จึงเร่ิมต้นขึน้ในรัสเซีย 

สองสามปีต่อมา กลุ่มคริสเตียนชาวจีนกลุ่มหนึ่งเร่ิมสอนเร่ืองพระเจ้าองค์เดียวและการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูโดยอ่าน

จากพระคมัภีร์ พวกเขาไม่ทราบว่ามีคนอ่ืนๆ ในโลกท่ีเช่ือเร่ืองนีด้้วย ในปี 1917 พวกเขาก่อตัง้คริสตจกัร True Jesus Church ซึง่

อยูใ่นประเทศจีนคอมมิวนิสต์และประเทศไต้หวนัในปัจจบุนั63 

 ผู้ นําสําคัญๆ จํานวนมากในคณะท่ีเช่ือแบบเพ็นเทคอสต์ยุคแรกได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู เช่น เอ เอช 

อาร์กว,ู แฟรงก์ บาร์เทิลแมน (ผู้ เข้าร่วมการประชมุท่ีถนนอซูซา และนกัประวติัศาสตร์), อี เอ็น เบลล์ (ผู้ ก่อตัง้หนึ่งในสองคนของ

คณะแอสเซมบลีส์ออฟก๊อด และประธานคนแรก), วิลเลียม บูธ-คลิบบอร์น เกลนน์ คกุ, แฟรงก์ ยวาร์ท (ผู้ช่วยสมยัแรกของวิ

ลเลียม เดอร์แฮม และนกัฟืน้ฟูท่ีสําคญั), โฮเวิร์ด โกสส์ (ผู้ ก่อตัง้หนึ่งในสองคนของคณะแอสเซมบลีส์ออฟก๊อด และเพรสไบเตรี

บริหารของคณะ), แอล ซี ฮอลล์, จี ที เฮย์วดู (ผู้ นําผิวดําท่ีมีช่ือเสียง), บี เอฟ ลอว์เรนซ์, ฮาร์ร่ี แวน ลนู, อาร์ อี แมค-อลิสเตอร์ (ผู้

ประกาศท่ีมีช่ือเสียง) เอม่ี เซมเพิล แมคเฟอร์สนั, ดี ซี โอ โอเปอร์แมน (เพรสไบเตรีบริหารในคณะแอสเซมบลีส์ออฟก๊อด) และเอช 

จี รอดเจอร์ส 64 
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 ในภายหลงัเบลล์เลิกบพัติศมาในพระนามของพระเยซูเพราะความกดดนัจากเพ่ือนท่ีเช่ือพระเจ้าสามองค์ และเซมเพิล 

แมคเฟอร์สนัก็เช่นกนั ซึง่ในเวลาต่อมาก่อตัง้คริสตจกัร International Church of the Foursquare Gospel และอาร์ จี โฮกสตรา 

ซึง่ได้รับความสําเร็จทางการเงินเพราะรายการวิทย ุ“Chaplain Ray” 

 เร่ืองราวของเบลล์มีความน่าสนใจมาก66 ในตอนแรก เขาปฏิเสธสิ่งท่ีเขาเรียกว่า “The Sad New Issue” (“เร่ืองใหม่ท่ีน่า

เศร้า”) แตจ่ากนัน้เขารับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู โดยให้เหตผุลสามประการ ได้แก่ (1) พระเจ้าทรงพยายามช่วยเหลือเขา

เป็นการสว่นตวัในเร่ืองนีเ้ป็นระยะเวลาหนึ่ง (2) พระเจ้าทรงนําข้อความอ่ืนๆ ทกุข้อความออกไปจากการเทศนาของเขาจนกว่าเขา

จะเช่ือฟัง และ (3) เป็นสิง่ท่ีอคัรสาวกสอนและปฏิบติั 

 เบลล์เปิดเผยว่าเขาได้รับบพัติศมาอีกครัง้ในบทความท่ีสร้างความประทบัใจยิ่ง ช่ือ “พระเยซูคริสต์คือใคร” แต่ก่อนท่ีจะ

ตีพิมพ์ คณะแอสเซมบลีส์ออฟก๊อดตัดหลายๆ ส่วนทิง้ไป รวมทัง้เร่ืองท่ีเขาได้รับบัพติศมาอีกครัง้ด้วย บทความนีแ้สดงถึง 

“วิสยัทศัน์ใหม่เอ่ียม” ของเขาเก่ียวกบัว่าแท้จริงแล้ว พระเยซูคือใครและประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความเข้าใจ

และการบพัติศมาใหม่ของเขา67 อย่างไรก็ตาม ในท่ีสดุ เบลล์เลิกการบพัติศมาแบบใหม่ของเขาเพ่ือท่ีจะยงัคบหากับคณะแอส

แซมบลีส์ออฟก็อดได้ และในปี 1920 เขาได้เป็นประธานเป็นครัง้ท่ีสอง 

 ความคิดเห็นของคณะแอสแซมบลีส์ออฟก็อดในเร่ืองนีก็้น่าสนใจเช่นกนั68 ในปี 1915 คณะยอมรับว่าการบพัติศมาใน

พระนามของพระเยซูว่ามีผล ในเวลาไม่นานหลงัจากนัน้ คณะแนะนําวิธีพดูท่ีประนีประนอมรวมเอาถ้อยคําในมทัธิว 28:19 และ 

กิจการ 2:38 เข้าไว้ด้วยกนั ในท่ีสดุ ในปี 1916 คณะไม่ยอมรับวิธีพดูในนามพระเยซู โดยสัง่ให้ทกุคนยอมรับการใช้ตําแหน่งพระ

บิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 ผู้ เทศนาทกุคนของคณะแอสแซมบลีส์ออฟก๊อด ยกเว้นคนเดียว ในลยุเซียนายอมรับการบพัติศมาในพระนามของพระ

เยซ ูผู้ นําเพ็นเทคอสต์แคนาดายคุแรกเกือบทกุคนก็เป็นเช่นนัน้ เช่น ผู้ ก่อตัง้Pentecostal Assemblies of Canada69 อย่างไรก็ตาม 

ในปี 1919 กลุม่ Pentecostal Assemblies of Canada ละทิง้ความเช่ือพระเจ้าองค์เดียว ยอมรับการเช่ือพระเจ้าสามองค์ และคบ

หากบัคณะแอสแซมบลีส์ออฟก๊อด 70  

 โดยสรุป ประมาณย่ีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเพ็นเทคอสต์ในอเมริกาเช่ือในพระเจ้าองค์เดียวและบพัติศมาในพระนามของ

พระเยซู71 นอกจากนี ้เพน็เทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าสามองค์บางกลุม่บพัติศมาในพระนามของพระเยซู เช่น (1) คริสตจกัรและโรงเรียน

พระคมัภีร์ Bethel Temple ในซีแอตเทิล ก่อตัง้โดยดบัเบิลย ูเอช ออฟฟิเลอร์ (2) Pentecostal Church of Indonesia ซึง่เป็นผล

จากความพยายามของมิชชนันารีของกลุม่ดงักลา่ว (3) Bethesda Missionary Temple ในดีทรอยท์ มี เจมส์ ลี บีออล์ เป็นศิษยาภิ

บาล และ (4) คริสตจกัร Gospel Temple และวิทยาลยัพระคมัภีร์ Northern California Bible College นําโดยเออร์เนส เจ็นไทล์72 

คณะคาริสแมติกสมยัใหม่หลายกลุม่เร่ิมบพัติศมาในพระนามของพระเยซู เช่น บางคนใน Maranatha Campus Ministries ซึง่มี

อยู่ในกว่าหกสิบแคมปัส73 มีกลุ่มท่ีรักษาวนัสะบาโตขนาดเล็กๆ ประมาณสิบห้าถึงย่ีสิบกลุ่ม (ไม่ใช่เพ็นเทคอสต์) ท่ีสอนพระเจ้า

องค์เดียวและบพัติศมาในพระนามของพระเยซู74  

 

บทสรุป 
 การบพัติศมาในพระนามของพระเยซมีูปรากฏอยูต่ลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร และกําลงัเกิดการฟืน้ฟท่ีูย่ิงใหญ่ 

 บทท่ี 11 จะศกึษาประวติัศาสตร์การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ โดยมีการพดูภาษาต่างๆ ในตอนท้ายของบทนัน้ ์

เราจะสรุปทัว่ไปเก่ียวกบัคําสัง่สอนของอคัรสาวกในประวติัศาสตร์คริสตจกัร 
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11 หลักฐานในประวัตศิาสตร์ 
คริสตจักร: ภาษาต่างๆ 

 

 “เหตฉุะนัน้ เมือ่เรามีพยานพรัง่พร้อมอย่รอบข้างเช่นนีแ้ลวู้ ...” (ฮีบร ู 12:1) 

 

 บทนีมี้เนือ้หาเก่ียวกบัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิโดยมีการพดูภาษาต่างๆ ในประวติัศาสตร์คริสตจกัร และ์

สรุปเก่ียวกบัคําเทศนาของอคัรสาวกท่ีสมบูรณ์ตลอดทัง้ประวติัศาสตร์ เราควรตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา

เช่นนี ้เหมือนเช่นท่ีกลา่วถึงในบทท่ี 10 หวัข้อสําคญัของเราเหมือนข้อความท่ีนํามาจาก Encyclopedia Britannica “มีการบนัทกึ

เก่ียวกบัการพดูภาษาตา่งๆ ในเวลาหลงัสมยัอคัรสาวก ตลอดทัง้ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” 1  

 

ศตวรรษที่หน่ึงและสอง 
 บรรพบรุุษหลงัสมยัอคัรสาวกในศตวรรษท่ีหนึ่งและสองเช่ือในของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทุธิ วางมือเพ่ือให้ได้รับ์

พระวิญญาณ และเป็นพยานว่ามีของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เช่น ภาษาแปลกๆ ในสมยัของตน2 ในคําอ้างอิงจากคนเหล่านี ้

คําภาษาอังกฤษว่า ของประทาน (gifts) หมายถึงคําในภาษากรีกว่า ฆาริสมาทา (charismata) ในบทความต้นฉบับ3 ซึ่งเป็น

ถ้อยคําเดียวกบัท่ีเปาโลใช้กบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณเก้าอยา่ง เช่น ภาษาแปลกๆ (1โครินธ์12) 

 เคลเมนท์ ชาวเมืองโรม (เสียชีวิต 100?) เตือนชาวโครินธ์ว่า “การเทพระวิญญาณบริสทุธิอย่างสมบูรณ์อยู่เหนือท่าน์

ทัง้หลาย” 4  

 อิกเนเชียส (เสียชีวิต 107?) เขียนถึงคริสตจกัรท่ีสเมอร์นาว่า “อิกเนเชียส...ถึงคริสตจกัรของพระเจ้า พระบิดาและของ

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นท่ีรัก ซึ่งได้รับของประทานทุกอย่างทางพระเมตตา ซึ่งเต็มด้วยความเช่ือและความรัก และไม่ขาดของ

ประทานอนัใด มีค่ามากท่ีสดุของพระเจ้า และประดบักายด้วยความบริสทุธ์ิ...ข้าพเจ้าอธิษฐานให้ท่านเป็นผู้แข็งแกร่งในอํานาจ

แหง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิ” 5 นอกจากนี ้เขายงัตกัเตือน โพลีคาร์ปให้อธิษฐานเพ่ือท่ีเขาจะ “ไมต้่องการสิ่งใด และ...บริบรูณ์ด้วยของ

ประทานทกุอยา่ง” 6  

 Didache กล่าวว่า “เพราะพระบิดาทรงประสงค์ให้ทกุคนได้รับของประทาน” และยงัเขียนถึงผู้พยากรณ์ท่ีพดู “ในพระ

วิญญาณ” 7 อีกด้วย 

 จสัติน มาร์เทอร์ เขียนว่า “เพราะของประทานในการเผยพระวจนะยงัคงอยู่กบัเรา แม้ในเวลาปัจจบุนั...จึงเป็นไปได้ท่ีจะ

เหน็ผู้หญิงและผู้ชายท่ีมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณของพระเจ้าในทา่มกลางเรา” 8  

 ไอเรเนียส (130?-202?) บิชอปแห่งลี-ยง เขียนว่า “คนเหล่านัน้ท่ีเป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริง ได้รับพระคณุจาก

พระองค์ กระทําการ (อศัจรรย์) ในพระนามของพระองค์...เป็นไปไม่ได้ท่ีจะกล่าวถึงของประทานจํานวนมากมายซึ่งคริสตจกัร (ท่ี

กระจดักระจายอยู่) ทัว่โลก ได้รับจากพระเจ้า ในพระนามของพระเยซูคริสต์”9 เขาสอนถึงความจําเป็นในการได้รับพระวิญญาณ 

และกลา่วถงึการพดูภาษาตา่งๆ เป็นพิเศษวา่เป็นหลกัฐานของพระวิญญาณ 

 

“ผู้ ท่ีมีความเป็นผู้ ใหญ่คือผู้ ท่ีมีวิญญาณผสมกบัวิญญาณของพระบิดา...ด้วยเหตนีุ ้อคัรสาวกจึงประกาศว่า ‘เรากลา่วถึง

เร่ืองปัญญาในหมู่คนท่ีเป็นผู้ ใหญ่แล้ว’ ซึ่งผู้ ท่ี ‘เป็นผู้ ใหญ่’ หมายถึงผู้ ท่ีได้รับพระวิญญาณของพระเจ้า และผู้พดูภาษา

ต่างๆ ทัง้หมดทางพระวิญญาณของพระเจ้า เหมือนเช่นท่ีอัครสาวกเองได้เคยพูด ในทํานองเดียวกัน เราได้ยินพ่ีน้อง

หลายคนในคริสตจกัร ท่ีมีของประทานในการเผยพระวจนะ และผู้ ท่ีพดูภาษาแปลกๆ ทางพระวิญญาณ...ผู้ ท่ีอคัรสาวก

เรียกวา่ ‘อยูฝ่่ายวิญญาณ” พวกเขาอยูฝ่่ายวิญญาณเพราะพวกเขามีสว่นในพระวิญญาณ” 10  
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 ในเวลาตอนปลายของศตวรรษท่ีสอง เซลซสั ซึ่งไม่เช่ือพระเจ้า เขียนไว้ว่าคริสเตียนในสมยัของเขาพดูภาษาต่างๆ ออไร

จนั นกัศาสนศาสตร์ (เสียชีวิต 254?) เป็นพยานว่าภาษาต่างๆ มีอยู่จริงและมีผล รวมทัง้ยอมรับของประทานฝ่ายพระวิญญาณใน

สมยัของเขา11  

 กลุม่ท่ีเรียกวา่ มอนทานิสต์ เน้นพระวิญญาณบริสทุธิและการพดูภาษาตา่งๆ์  

 

ศตวรรษที่สาม 
 เทอร์ทเูลียนเขียนต่อต้าน มาร์ซีออนคนนอกรีตไว้สัน้ๆ หลงัจากค.ศ. 200 ว่า “พระผู้สร้างทรงสญัญาของประทานแห่ง

พระวิญญาณของพระองค์ในเวลาภายหลัง และ...ในวันสุดท้ายนี ้พระคริสต์ทรงปรากฏเป็นผู้ประทานของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณ” 12 เทอร์ทเูลียนกล่าวไว้เป็นพิเศษเก่ียวกบัของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ และกล่าวว่า 1โครินธ์ 12:8-11 และอิส

ยาห์ 28:11 ใช้ได้กบัสมยัของเขา เขาถือวา่การพดูภาษาแปลกๆ เป็นหมายอยา่งหนึง่ของคริสตจกัรท่ีแท้จริง 

 

“ลองให้มาร์ซีออนแสดงผู้ เผยพระวจนะท่ีพดูด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ท่ีมาจากพระของเขาด.ู..ให้เขาแต่งสดดีุ สร้าง

นิมิต การอธิษฐาน นอกจากว่าจะมาทางพระวิญญาณ ในความปีติยินดี นัน่คือ ในการทรงรับขึน้ไป เม่ือใดก็ตามท่ีมีการ

แปลภาษาแปลกๆ ในแก่เขา...ผู้ ท่ีเช่ือเหมือนเช่นข้าพเจ้านัน้แสดงหมายสําคญั (แห่งของประทานฝ่ายพระวิญญาณ) ทกุ

อยา่งได้อยา่งง่าย”13 

 

 โนวาเทียน (เสียชีวิต 257?) เพรสไบเตรีในกรุงโรม เขียนเก่ียวกบัพระวิญญาณบริสทุธิไว้วา่์  

 

 “น่ีคือพระองค์ผู้ทรงประทานผู้พยากรณ์แก่คริสตจกัร ชีนํ้าครูอาจารย์ นําทางการพดูภาษาแปลกๆ ประทานอํานาจ

และการรักษาให้หาย กระทําการอัศจรรย์ต่างๆ ประทานการสังเกตวิญญาณ ประทานอํานาจในการปกครอง ให้

คําปรึกษาและคําสัง่ และทรงจดัของประทานอ่ืนๆ แหง่ ฆาริสมาทา และดงันัน้ ทําให้เกิดคริสตจกัรขององค์พระผู้ เป็นเจ้า

ในทกุหนแหง่ และย่ิงกวา่นัน้ สมบรูณ์และเสร็จครบถ้วน” 14  

 

 เซเบลีอสั สอนเร่ืองการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณโดยการพดูภาษาต่างๆ งานเขียนของเขาไม่มีเหลืออยู่เลย แต่อพิฟา

เนียสกลา่ววา่ เซเบลีอสัสอนการบงัเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสทุธิ และผู้ ท่ีอ้างเป็น อเธเนซีอสั บนัทกึว่า เซเบลีอสั สอนเก่ียวกบั์

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณใน 1โครินธ์ 1215 

 เอสเตเรียส เออร์บานัส (c. 232) ระบุว่าคริสเตียนในสมยัของเขาคาดหวงัของประทานฝ่ายพระวิญญาณให้อยู่ใน

คริสตจกัรตลอดไป เขาเขียนตอ่ต้านมอนทานิสต์ในเวลาตอ่มา โดยถามวา่ทําไมพวกเขาจึงไม่มีผู้ เผยพระวจนะหลงัจาก มอนทานสั 

ผู้ เผยพระวจนะและผู้ ร่วมงานของเขาเสียชีวิต เออร์บานสักลา่วว่า คริสตจกัรท่ีแท้จริงควรจะมีของประทานในการเผยพระวจนะอยู่

เสมอ (การเผยพระวจนะ ภาษาแปลกๆ การแปลภาษาแปลกๆ) “เพราะอคัรสาวก [เปาโล] เช่ือว่าของประทานในการเผยพระวจนะ

ควรมีอยูใ่นคริสตจกัรทกุแหง่จนกระทัง่ถงึเวลาการปรากฏครัง้สดุท้าย”16 

 

ศตวรรษที่ส่ีและห้า 
 ฮิลลาร่ี (เสียชีวิต 367) บิชอปแห่งพอยติเย กล่าวถึงภาษาแปลกๆ และการแปลภาษาแปลกๆ โดยบรรยายว่าเป็น “สิ่ง

ช่วยในการรับใช้” ท่ีพระเจ้าทรงสถาปนาขึน้17  

 แอมโบรส (340-98) บิชอปแห่งมิลาน สอนว่าของประทานทกุอย่างใน 1โครินธ์ 12 เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์คริส

เตียนทัว่ไป18 



 145 

 ก่อนจะถึงปลายศตวรรษท่ีส่ีและต้นศตวรรษท่ีห้า ศาสนาคริสต์โดยส่วนใหญ่ได้กลายเป็นสิ่งท่ีเรียกกันว่าคริสตจักร

โรมนัคาทอลิก ในคริสตจกัรท่ีหนัไปจากพระเจ้าสว่นใหญ่ ไม่มีการพดูภาษาต่างๆ แต่ยงัมีความทรงจําเก่ียวกบัเร่ืองนัน้บ้าง จอห์น 

คริสโอสตมั (345-407) บิชอปแหง่คอนแตนติโนเปิล เขียนความคิดเหน็เก่ียวกบั 1โครินธ์ 12 ไว้วา่ 

 

 “เป็นข้อพระคมัภีร์ท่ีเข้าใจยาก แต่เป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีเราไม่ทราบข้อเท็จจริงท่ีอ้างถึง และข้อเท็จจริงท่ีว่าไม่มี

ของประทานเหล่านีอี้กต่อไป...โอ้ เกิดอะไรขึน้ ใครท่ีได้รับบัพติศมาก็พูดภาษาต่างๆ ในทันที...พวกเขาได้รับพระ

วิญญาณในการบพัติศมาโดยทนัที...[พวกเขา] เร่ิมพดู ภาษาหนึ่งเป็นภาษาของเปอร์เซีย อีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาของ

โรม อีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาอินเดีย หรือภาษาอ่ืนๆ บางภาษา และเปิดเผยแก่คนภายนอกว่า พระวิญญาณทรงอยู่ในผู้

พดู” 19  

 

 ออกสัติน (354-430) เป็นพยานว่าคริสตจกัรในสมยัของเขาไม่ได้คาดหวงัท่ีจะพดูภาษาต่างๆ เม่ือได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิ แตย่อมรับวา่เคยเป็นเช่์ นนัน้ 

 

 “เน่ืองจากไม่ได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยให้มีการอัศจรรย์ท่ีสามารถมองเห็นได้ ดังท่ีได้ทรงพระ

วิญญาณในสมยัก่อนเพียงเทา่นัน้...เพราะในปัจจบุนันี ้ใครจะคาดหวงัว่าผู้ ท่ีได้รับการวางมือเพ่ือท่ีจะได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิ ควรจะพดูภาษาตา่งๆ โดยทนัที์ ” 20  

 

 เห็นได้ชดัว่า “คนนอกรีต” บางคนในสมยัของออกสัติน เช่ือในการรับพระวิญญาณบริสทุธิ โดยมีหมายสําคญัคือการพดู์

ภาษาต่างๆ เขาพยายามหกัล้างคนเหลา่นัน้โดยคําโต้แย้งต่อไปนี ้(1) ภาษาต่างๆ ไม่มีค่าอะไรถ้าไม่มีความรัก (1โครินธ์ 13) (2) 

ความรักเกิดจากพระวิญญาณเท่านัน้ (โรม 5:5) (3) พวกเขาไม่มีพระวิญญาณเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกคริสตจกัรคาทอลิก 

และ (4) ไมมี่ใครต้องพดูภาษาตา่งๆ อีกตอ่ไปแล้ว21 

 

ยุคกลาง 
 มีหลกัฐานเก่ียวกบัภาษาต่างๆ ในยคุกลางน้อยมาก อาจเป็นเพราะคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกมีประสิทธิภาพมากในการ

ทําให้ “คนนอกรีต” ไมมี่ปากมีเสียง อยา่งไรก็ตาม มีรายงานเก่ียวกบัการพดูภาษาตา่งๆ ในกลุม่ตอ่ไปนี ้

(1) วอลเดนเซส ช่วงทศวรรษท่ี 1100 ในยโุรป22 เป็นกลุม่ท่ีปฏิเสธอํานาจของสนัตะปาปาและพยายามถือความเช่ือตาม

พระคมัภีร์เพียงอยา่งเดียว 

(2) อลับิเจนเซส ช่วงทศวรรษท่ี 1100 ในยโุรป23 อีกกลุม่หนึ่งท่ีปฏิเสธอํานาจของสนัตะปาปาและเน้นความบริสทุธิของ์

ชีวิต 

(3) ฟรานซิสกนัส์และกลุม่ท่ีเช่ือในการรับบริจาคกลุม่อ่ืนๆ ช่วงทศวรรษท่ี 1200 ในยโุรป24 พระชาวคาทอลิกท่ียอมรับวิถี

ชีวิตท่ีเรียบง่ายและเดินทางไปยงัชนบทตา่งๆ เพ่ือเทศนา 

 

ตัง้แต่สมัยปฏิรปเป็นต้นมาู  
 มีรายงานเก่ียวกับการพูดภาษาต่างๆ เพิ่มขึน้อย่างมากหลงัจากการปฏิรูปของโปรเตสแตนต์ เน่ืองจากหลายปัจจัย

ด้วยกันได้แก่ (1) เสรีภาพทางศาสนาท่ีมากขึน้ (2) การเน้นการศึกษาพระคัมภีร์ คําสั่งสอนของอัครสาวก การรับเช่ือ และ

ประสบการณ์ทางฝ่ายวิญญาณ (3) การคิดค้นการพิมพ์ และ (4) มีความใกล้เคียงกบัสมยัของเรา นกัประวติัศาสตร์ท่ีได้รับความ

เคารพกลา่ววา่ มีการพดูภาษาตา่งๆ ในกลุม่หลายกลุม่ (ตัง้แต ่1500 ถงึ 1900) 
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(1) อนาแบ๊บติสต์ ช่วงทศวรรษท่ี 1500 ในยโุรป25 หนึ่งในส่ีสาขาสําคญัของคณะโปรเตสแตนต์ช่วงต้น (อนาแบ๊บติสต์ ลู

เธอแรน รีฟอร์ม และแองกลิกนั) เหมือนเช่นชาวโปรเตสแตนต์กลุ่มอ่ืนๆ อนาแบ๊บติสต์เน้นการกลบัไปมีรูปแบบการนมสัการและ

การดํารงชีวิตเหมือนสมัยอัครสาวก ความสําคัญของประสบการณ์รับเช่ือ การแยกคริสตจักรและรัฐออกจากกันอย่างสิน้เชิง 

อํานาจในการเอาชนะความบาปหลงัจากรับเช่ือ และความจําเป็นในการดํารงชีวิตบริสทุธิ ผู้ นําชาวอนาแบ๊บติสต์ท่ีมีช่ือเสียงคน์

หนึ่งช่ือ แมนโน ไซมอนส์ ซึ่งศิษย์ของเขามีช่ือเรียกในเวลาต่อมาว่า แมนโนไนต์ ได้เขียนเก่ียวกบัการพดูภาษาต่างๆ ให้เหน็ว่าเป็น

หลกัฐานท่ีต้องเกิดขึน้เพ่ือแสดงการรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ26 อนาแบ๊บติสต์ยคุแรกหลายคนนมสัการโดยการแสดงออกเป็นอย่าง

มาก ทัง้นี ้ประวติัศาสตร์โลก ได้บนัทึกไว้ว่า บางคน “มีความต่ืนเต้นอย่างมาก ‘กระตือรือร้น’ ประกาศ”...สิ่งท่ีชาวอเมริกาเรียกว่า 

‘holy rolling’ (การกลิง้บนพืน้ของผู้ ท่ีบงัเกิดใหม่)...บางครัง้ ท่ีประชมุตะโกนและเต้นรํา และร้องเพลงสดดีุด้วยความร้อนรนเป็น

อย่างย่ิง27 เม่ือพิจารณาถึงคําสัง่สอนและการนมัสการของคนเหล่านัน้ ไม่น่าประหลาดใจเลยท่ีมีการพูดภาษาต่างๆ ในกลุ่มอ

นาแบ๊บติสต์ยคุแรก 

(2) คณะท่ีเช่ือเร่ืองการพยากรณ์ ช่วงทศวรรษท่ี 1500 ประเทศองักฤษ28 

(3) คามิซาร์ด ช่วงทศวรรษท่ี 1600 และ 1700 ตอนใต้ของฝร่ังเศส (มกัจะเรียกว่า The Prophet of Cevennes)29 กลุม่

โปรเตสแตนต์ชาวฝร่ังเศสส่วนใหญ่เป็นชาวนา ท่ีต่อต้านความพยายามของรัฐบาลของกษัตริย์หลยุส์ท่ีสิบสามในการเปลี่ยนพวก

เขาให้เป็นโรมนัคาทอลิก หลายคนถกูขงัคกุ ทรมานและฆ่าตาย ผู้พบเห็นกลา่วถึงการพดูภาษาต่างๆ ชาวนาท่ีไม่มีการศกึษาและ

เดก็เลก็ๆ พยากรณ์ในภาษาฝร่ังเศสท่ีชดัเจนและดีเลิศ มีความกระตือรือร้น นมสัการอย่างมีความหมาย และคนทัง้หลาย “ถกูพระ

วิญญาณครอบครอง” 

(4) เควกเกอร์ ช่วงทศวรรษท่ี 1600 ประเทศองักฤษ30 กลุ่มหนึ่งท่ีเน้นประสบการณ์ทางฝ่ายวิญญาณ และรอคอยการ

เคล่ือนไหวของพระวิญญาณในการประชมุของพวกเขา เควกเกอร์ยคุแรกๆ ได้รับช่ือนัน้เพราะพวกเขา “สัน่”๑๑ ภายใต้ฤทธิเดชของ์

พระวิญญาณอยา่งแท้จริง 

(5) เจนเซนนิสต์ ช่วงทศวรรษท่ี 1600 และ 1700 ประเทศฝร่ังเศส31 คณะท่ีปฏิรูปคาทอลกิ 

(6) ไพเออทิสต์ (รวมทัง้ โมราเวียน) ช่วงปลายทศวรรษท่ี 1600 ประเทศเยอรมณี32 ไพเออทิสต์ เน้นประสบการณ์ทาง

ฝ่ายวิญญาณและการดําเนินชีวิตคริสเตียน 

(7) ผู้ รับเช่ือของคามิซาร์ด ช่วงต้นทศวรรษท่ี 1700 ประเทศองักฤษ33 บางคนหนีไปยงัองักฤษเพ่ือหลีกหนีการข่มเหง ทํา

ให้มีคนรับเช่ือท่ีนัน่ 

(8) แมโทดิสต์ ช่วงทศวรรษท่ี 1700 ประเทศองักฤษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการฟืน้ฟูของเวสลีย์และไวท์ฟิลด์ และผู้ ฟืน้ฟู

ชาวอเมริกาในเวลาตอ่มา34 

 เวสลีย์เองเช่ือว่าของประทานฝ่ายพระวิญญาณได้สญูสิน้ไปแล้ว แต่เช่ือว่าคริสตจกัรท่ีได้รับการฟืน้ขึน้ใหม่อย่างแท้จริง

จะมีของประทานเหล่านีอี้กครัง้35 เม่ือดร. มิดเดิลตันคนหนึ่งเขียนว่า ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ หายไปจาก

ประวติัศาสตร์คริสตจกัรในเวลาต่อมา เวสลีย์ตอบว่า (1) งานเขียนสมยัก่อนไม่มีอยู่อีกต่อไป (2) คริสเตียนจํานวนมากไม่เขียน

หนงัสือ (3) บรรพบุรุษก่อนหลกัความเช่ือไนซีนไม่ได้กล่าวว่าการพดูภาษาต่างๆ หยดุไปพร้อมกบัเหล่าอคัรสาวก และ (4) เพียง

เพราะว่าไม่มีการบนัทกึเก่ียวกบัภาษาต่างๆ เอาไว้เป็นพิเศษ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการพดูภาษาต่างๆ36 เขากลา่วว่า “หลายคน

อาจพดูในภาษาใหม่ ซึ่งไม่มีการบนัทึกเอาไว้ หรืออย่างน้อย บนัทึกเหล่านัน้สญูหายไปในระยะเวลาหลายปี” 37 ในการตอบคํา

คดัค้านว่าภาษาต่างๆ ไม่มีอยู่อีกต่อไปในเวลาของเขา เวสลีย์ตอบว่า “มีผู้ ได้ยิน [การพดูภาษาต่างๆ] ในบริเวณไม่ใกล้ไปกว่าหบุ

เขา Dauphiny [อยูท่างตอนใต้ของฝร่ังเศส] มากกวา่หนึง่ครัง้”38 

                                                           
๑๑ คําว่า เควกเกอร์ (quaker) ในภาษาองักฤษ มาจากคําว่า quake ซึง่แปลว่า สัน่ 
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 นอกจากนี  ้เรายังเห็นการเน้นเร่ืองการกลับใจใหม่และการแสดงออกทางร่างกายในการฟื้นฟูของแมโทดิสต์ นัก

ประวติัศาสตร์ท่ีคดัค้านได้เขียนว่า”มีการแสดงอารมณ์อย่างมาก ความดีใจอย่างเหลือล้น และการชกั ในการฟืน้ฟูของกลุ่มผู้ เช่ือ

แบบเวสลีย์ ในศตวรรษท่ีสิบแปดในองักฤษ” โดยผู้คนท่ีอยู่ในการประชมุของเวสีย์แสดงออกถึง “อาการเคล่ือนไหวรุนแรง...การชกั

กระตุกและสั่น” และการกรีดร้อง39 ปรากฏการณ์ทํานองเดียวกันเกิดขึน้ในช่วงการต่ืนตัวย่ิงใหญ่ทางจิตวิญญาณ (Great 

Awakening) ช่วงเวลาการฟืน้ฟขูองอเมริกาในช่วงทศวรรษท่ี 1700 นําโดย โจนาธนั เอด็เวิร์ด, จอร์จ ไวท์ฟิลด์ และคนอ่ืนๆ40 

(9) การฟืน้ฟูและการประชมุค่ายต่างๆ ช่วงทศวรรษท่ี 1800 ประเทศอเมริกา มีรายงานว่ามีการแสดงออกทางร่างกาย

เกิดขึน้ในการฟืน้ฟูอเมริกาในเวลาภายหลงัเรียกว่าการต่ืนตวัทางจิตวิญญาณ ครัง้ท่ี 2 (Second Awakening) ซึง่เร่ิมต้นขึน้ด้วย

การประชมุค่ายในรัฐเคนทกักีแ้ละกระจายไปทัว่พรมแดนอเมริกา40 ในการประชมุค่าย คนทัง้หลาย “ตะโกน สะอึกสะอืน้ กระโดด

ขึน้ในอากาศ ชักดิน้อยู่บนพืน้ ล้มลงเหมือนคนตาย และนอนสลบอยู่เป็นเวลานาน และร่างกายบิดเบีย้วอย่างผิดปกติ” 

นอกเหนือไปจากการ “หวัเราะด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” “เห่า” และ “ชกักระตกุ”42 ผู้พบเห็นการประชมุฟืน้ฟใูนอเมริกาหลายแห่ง

กลา่ววา่มีการร้องไห้สะอกึสะอืน้ กรีดร้อง ตะโกน กระตกุ ล้มลง กลิง้ วิ่ง เต้น เห่า ท่ีประชมุทกุคนโศกเศร้าและร้องไห้คร่ําครวญ แล

คนหลายร้อยมีความรู้สกึเช่ือถือ และกลบัใจใหมอ่ยูท่ี่พืน้43  

 ผู้จดัการประชุมเหล่านีไ้ด้แก่ กลุ่มแมโธดิสต์ แบ๊บติสต์ เพรสไบทีเรียนบางกลุ่ม และกลุ่มโฮลิเนส ด้วยการเน้นเก่ียวกบั

การกลบัใจใหม่และการนมัสการอย่างเป็นอิสระและแสดงความรู้สึกออกมา ไม่น่าประหลาดใจเลยท่ีคนจํานวนมากได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิ และพดูภาษาต่างๆ การฟืน้ฟท่ีูย่ิงใหญ่เกิดขึน้ท่ี์  University of Georgia ในปี 1800-1801 และนกัศกึษาทัง้หลาย 

“ร้องตะโกนและพดูภาษาท่ีไมมี่ผู้ เข้าใจ” 44  

 ในหลายกรณี ไม่มีการรายงานถึงการพูดภาษาต่างๆ เพราะผู้พบเห็นไม่ทราบว่าเป็นภาษาต่างๆ หรือตระหนักถึง

ความสําคญัของการพูดภาษาต่างๆ และไม่เข้าใจความแตกต่างของการพูดภาษาต่างๆ กับปรากฏการณ์ทางร่างกายอ่ืนๆ นัก

ประวติัศาสตร์คนหนึ่งกล่าวว่า “ตลอดศตวรรษท่ีสิบเก้า การพูดในภาษาท่ีไม่ผู้ เข้าใจเกิดขึน้เป็นบางครัง้ในการประชุมและการ

ประชมุคา่ยท่ีจดัขึน้ตามชนบท บางที ปรากฏการณ์ถือเป็นเพียงหลกัฐานอีกอย่างหนึ่งจากหลายๆ อย่างว่าคนหนึ่งได้รับความรอด

หรือได้รับการชําระ” 45  

(10) ลเูธอแรน ช่วงต้นทศวรรษท่ี 1800 ประเทศเยอรมณี46 ซึง่เร่ิมต้นขึน้ในกลุม่ศิษย์ของ กสุตาฟ วอน เบโลว์ 

(11)  เออร์วิงไอก์ ช่วงทศวรรษท่ี 1800 ประเทศองักฤษและแอฟริกา47 พระวิญญาณทรงเทลงบนท่ีประชมุในลอนดอน

ของศิษยาภิบาลคณะ Church of Scotland ผู้ มีช่ือเสียงช่ือ เอ็ดเวิร์ด เออร์วิ่ง โดยเร่ิมต้นจากแมร่ี แคมป์เบลล์ และเจมส์และมากา

เร็ต แมคโดนลัด์ หลงัจากนัน้ไม่นาน เออร์วิงไอก์ ก่อตัง้คริสตจกัร Catholic Apostolic Church ซึ่งเน้นของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณ การประชมุนีย้งัก่อให้เกิดคริสตจกัร Christian Catholic Church และ New Apostolic Church และมีเออร์วิงไอก์ใน

คณะดัง้เดิม น่าเศร้าท่ี กลุ่มเหลา่นีค้่อยๆ เสียของประทานฝ่ายพระวิญญาณไป เส่ือมทรามกลายเป็นกลุ่มยึดถือพิธีกรรม ตกต่ําล

อย่างรวดเร็ว และเกือบจะไม่มีอยู่ในปัจจบุนั นกัประวติัศาสตร์คริสตจกัร ฟีลิป ชาฟฟ์ (1819-1893) เขียนเก่ียวกบัการพบเห็นการ

พดูภาษาตา่งๆ ในคริสตจกัรเออร์วิงไอก์ในนิวยอร์กไว้วา่ 

 

“หลายปีก่อนข้าพเจ้าเห็นปรากฏการณ์นีใ้นท่ีประชมุชาวเออร์วิงไอก์ในนิวยอร์ก ถ้อยคําไม่สมบรูณ์ พดูออกมากะทนัหนั 

และไมส่ามารถเข้าใจได้ แตพ่ดูออกมาในเสียงท่ีประหลาด น่าตกใจ รุนแรง ในสภาพเหมือนกบัหมดสติและปลาบปลืม้ใจ 

และไม่มีการควบคมุใดเหนือลิน้ ซึ่งถกูควบคมุราวกบัว่าด้วยพลงัพิเศษ เพ่ือนและเพ่ือนร่วมงานคนหนึ่ง (ดร. บริกส์) ซึ่ง

พบเหน็เหตกุารณ์นีใ้นปี 1879 ในคริสตจกัรเออร์วิงไอก์ขนาดใหญ่ในลอนดอน มีความรู้สกึเช่นเดียวกนั” 48  

 

(12) พลีมธั เบรเธอเรน ช่วงทศวรรษท่ี 1800 ในประเทศองักฤษ49 

(13) รีเดอร์ (ลาซาร์) ช่วงทศวรรษท่ี 1841-43 ประเทศสวีเดน50  
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(14) กลุม่ฟืน้ฟ ู1859 ประเทศไอร์แลนด์51  

(15) กลุม่คนท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธิ ช่วงทศวรรษท่ี ์ 1800 เทนเนสซีและนอร์ธ คาโรไลนา52  

 เราควรสงัเกตว่านกัประวติัศาสตร์ชาวเยอรมนัคนหนึ่งกลา่วว่ามาร์ติน ลเูธอร์พดูภาษาต่างๆ และเพ่ือนคนหนึ่งของดไวท์ 

มดีู ้โดยบรรยายว่าศิษย์ของมดีูบ้างคนพดูภาษาต่างๆ53 อย่างไรก็ตาม ไม่ชดัเจนว่าหมายถึงการพดูภาษาต่างๆ เหมือนท่ีเรารู้จกั

อย่างแน่นอนหรือไม่ Westminster Confession ซึง่เป็นถ้อยแถลงท่ีสําคญัของ Presbyterian Calvinism ท่ีพวกเพียวริทนัชาว

องักฤษใช้ในปี 1648 กําหนดไว้เฉพาะวา่จะต้องอธิษฐานในภาษาท่ีเข้าใจได้54  

 

ศตวรรษที่ยี่สิบ 
 คณะท่ีเช่ือแบบเพน็เทคอสต์สมยัใหมเ่ร่ิมต้นขึน้ในวนัท่ี 1 มกราคม 1901 ในวิทยาลยัสอนพระคมัภีร์ขนาดเลก็แห่งหนึ่งใน

เมืองโทปิก้า รัฐแคนซสั ดําเนินการโดยชาร์ล พาร์อมั ผู้ รับใช้ท่ีมีภมิูหลงัอยู่ในกลุม่โฮลิเนส นกัศกึษาเร่ิมแสวงหาการบพัติศมาด้วย

พระวิญญาณโดยมีการพดูภาษาตา่งๆ และแอกเนส ออซมนั เป็นนกัศกึษาคนแรกท่ีได้พดูเป็นภาษาตา่งๆ ไม่นานการฟืน้ฟกูระจาย

ไปยงัคณะต่างๆ มากมาย และกระจายไปรอบโลก ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา มีการยืนยนัและบนัทึกเก่ียวกบัการพดูภาษาต่างๆ หลาย

ครัง้55  

 ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1950 การฟืน้ฟใูนการพดูภาษาต่างๆ ซึง่เรียกกนัว่ากลุม่คาริสแมติกหรือนีโอ-เพ็นเทคอสต์เร่ิมต้น

ขึน้ในกลุ่มคริสตจกัรท่ีไม่ใช่เพ็นเทคอสต์ และกระจายไปทัว่คริสตจกัรโปรเตสแตนต์ โรมนัคาทอลิก และออธอด็อกซ์56 กลุ่มคาริส

แมติกบางกลุ่มได้เข้าร่วมกบัคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ บางกลุ่มได้ก่อตัง้คริสตจกัรของตนเอง และอีกหลายกลุ่มคงอยู่กบัคณะเดิม

ของตน 

 

สถติเิก่ียวกับเพน็เทคอสต์ในปัจจุบัน 
 ตาม World Christian Encyclopedia .ในปี 1970 มีท่ีประชมุเพน็เทคอสต์ 160,509 แห่ง ผู้ เช่ือท่ีเป็นผู้ ใหญ่ 18,694,038 

คนและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมด 36,794,010 ในปี 1980 มีผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดประมาณ 51,167,187 คนทัว่โลก57 นิตยสาร 

Time Magazine กล่าวว่า เพ็นเทคอสต์เป็นกลุ่มท่ีใหญ่กว่ากลุม่โปรเตสแตนต์อ่ืนในโลกปัจจบุนันี ้58 นอกจากตวัเลขเหล่านีแ้ล้ว 

พวกคาริสแมติกและนีโอ-เพน็เทคอสต์ทัง้หมดมีจํานวน 1,587,700 ในปี 1970 และ 11,005,390 ในปี 198059  

 นิตยสารเลม่เดียวกนันัน้ได้อธิบายไว้ว่า ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องไม่ใช่แค่สมาชิกหรือผู้ ร่วมประชมุเป็นประจํา แต่รวมถึง ผู้ เช่ือท่ี

เป็นผู้ใหญ่ เดก็ ผู้ ท่ีเหน็ด้วยกบัความเช่ือ และผู้ ท่ีเข้าประชมุไมเ่ป็นประจํา 

 ตอ่ไปนีเ้ป็นแผนภมิูแสดงกลุม่เพน็เทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียวท่ีสําคญัๆ ในสหรัฐฯ ในปัจจบุนั60 

 
กลุ่มเพน็เทคอสต์ที่เช่ือพระเจ้าองค์เดียวในสหรัฐฯ (ปี 1970) 

ช่ือ คริสตจักร ผ้ใหญู่  ผ้มีส่วนู
เก่ียวข้อง 

(โดยประมาณ) 
Apostolic Assembly of the Faith 

in Jesus Christ (ภาษาสเปน) 

195 24,000 55,000 

Apostolic Overcoming Holy 

Church of God (คนผิวดํา) 

300 30,000 75,000 

Assemblies of the Lord Jesus 

Christ 

300 25,000 60,000 



 149 

Associated Brotherhood of 

Christians (ผู้ ท่ีมีความเช่ือ

เหมือนกนั) 

100 2,500 6,000 

Bible Way Churches of Our Lord 

Jesus Christ World Wide (คน

ผิวดํา) 

350 30,000 42,000 

Church of Our Lord Jesus Christ 

of the Apostolic Faith (คนผิวดํา) 

200 45,000 60,000 

Pentecostal Assemblies of the 

World (สว่นใหญ่คนผิวดํา) 

550 45,000 60,000 

United Pentecostal Church 

International (ส่วนใหญ่คนผิว

ขาว คนผิวดําและชาวฮิสเปนิก

จํานวนมาก) 

2,300 250,000 450,000 

 

 นอกไปจากตวัเลขเหลา่นีแ้ล้ว องค์การเลก็ๆ คริสตจกัรอิสระ และกลุม่คาริสแมติกจํานวนมากใช้คําสัง่สอนเพ็นเทคอสต์ท่ี

เช่ือพระเจ้าองค์เดียว ควรจะสงัเกตวา่ตวัเลขเหลา่นีจ้ากปี 1970 ล้าสมยัแล้ว เพราะกลุม่เพน็เทคอสต์สว่นใหญ่เติบโตอยา่งรวดเร็ว 

 ในเดือนกันยายน ปี 1983 UPCI คาดการณ์ว่ามีสมาชิกถาวรประมาณ 500,000 คนในสหรัฐฯ และแคนาดา และมี 

500,000 คนต่างประเทศ61 ในเวลานัน้ UPCI มีคริสตจกัร 3,295 แห่งในสหรัฐฯ และแคนาดา และ 500 แห่งเป็นคริสตจกัรพนัธกิจ

ในประเทศ และมีคริสตจกัรใหมเ่กิดขึน้ 4 แห่งทกุสปัดาห์62 สถิติจากฝ่ายต่างประเทศในเวลานัน้ ได้แก่ ใน 90 ประเทศ มีคริสตจกัร

และสถานท่ีสําหรับเทศนา 5,998 แห่ง วิทยาลยัพระคมัภีร์ 53 แห่ง และในปีหนึ่งมีคริสตจกัรเพิ่มขึน้ 534 แห่ง และสมาชิกถาวร 

86,686 คน63 ภมิูภาคฝ่ายตา่งประเทศท่ีสําคญัๆ ในปี 1984 มีดงันี ้

 
ภมภิาคของ ู UPCI ที่สาํคัญ (ปี 1984) 

(จํานวนผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเป็น 2 หรือ 3 เทา่ของ สมาชิกถาวร) 
ประเทศ คริสตจักร สมาชกิถาวร 
บราซิล 226 11,000 

พมา่ 160 9,000 

เอลซลัวาดอร์ 439 14,000 

เอธิโอเปีย 445 95,278 

กานา 102 9,000 

เฮติ 135 16,181 

อินเดีย ตะวนัออกเฉียงเหนือ 613 53,356 

อินเดีย ใต้ 175 10,000 

อินโดนีเซีย 203 12,901 

จาเมกา 160 23,000 

เคนยา 212 28,000 
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มาดากสัการ์ 122 10,000 

ปากีสถาน 208 15,000 

ฟิลปิปินส์ 1,375 60,000 

เวเนซเุอลา 608 40,000 

 

 กลุ่มเพ็นเทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียวกลุ่มอ่ืนๆ อีกมากมายไม่ได้อยู่ในสหรัฐฯ ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการกลุ่มท่ีมีผู้

เช่ือท่ีเป็นผู้ใหญ่เกินกวา่ 10,000 ในปี 197065  

 

 
กลุ่มเพน็เทคอสต์ที่เช่ือในพระนามพระเยซู 
ไม่ได้อย่ในสหรัฐฯ ไมู่ ใช่ UPCI (ปี 1970) 

ประเทศ องค์การ คริสตจักร ผ้ใหญู่  ผ้ที่มีส่วนู
เก่ียวข้อง 

แคนาดา Apostolic Church of 

Pentecost in 

Canada 

100 12,000 30,000 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

True Jesus Church 1,700 15,000 35,000 

โคลมัเบีย United Pentecostal 

Church of Colombia 

570 47,000 95,000 

อินโดนีเซีย Pentecostal Church of 

Indonesia* 

1,500 750,000 1,000,000 

เมก็ซิโก Apostolic Church of 

Faith in Christ Jesus 

954 16,034 48,192 

เมก็ซิโก Light of the World 

Church 

20 15,000 30,000 

ไต้หวนั True Jesus Church 187 25,000 50,000 

ญ่ีปุ่ น Spirit of Jesus Church 453 37,000 62,726 

*Pentecostal Church of Indonesia เช่ือพระเจ้าสามองค์ แต่บพัติศมาในพระ

นามพระเยซ ู

 

 True Jesus Church เป็นคริสตจกัรท้องถ่ิน ก่อตัง้ขึน้โดยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 1917 โดยไม่มีการติดต่อกบักลุม่เพ็น

เทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียวกลุม่อ่ืนๆ มาก่อน ก่อนหน้าท่ีคอมมิวนิสต์จะยดึอํานาจ กลุม่ดงักลา่วมีคริสตจกัร 1,260 แห่ง และผู้

ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 125,000 คน ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา สมาชิกต้องประชุมกันอย่างลบัๆ ในสถานท่ีลับ66 คริสตจักรดังกล่าวเป็น

คริสตจกัรหนึ่งในไม่ก่ีแห่งท่ีต่อต้านความพยายามของรัฐบาลในการรวมชาวโปรเตสแตนต์ทัง้หมดเข้าไว้เป็นกลุ่มลงทะเบียนกลุ่ม

เดียวท่ีเรียกว่า Three-Self Patriotic Movement67 คริสตจกัร True Jesus Church สอนว่าการบงัเกิดจากนํา้คือการบพัติศมาด้ว



 151 

นํา้ การใช้พระนามของพระเยซใูนการบพัติศมามีวตัถปุระสงค์เพื่อการยกบาป การบงัเกิดจากพระวิญญาณคือการรับพระวิญญาณ

และหมายสําคญัของการรับพระวิญญาณคือการพดูภาษาตา่งๆ 

 UPC of Columbia เป็นคริสตจกัรปกครองตนเองอย่างแท้จริง ซึง่ก่อตัง้ขึน้โดยมิชชนันารี UPC เป็นคณะท่ีไม่ใช่คาทอลิก

ท่ีใหญ่ท่ีสดุและเติบโตเร็วท่ีสดุในประเทศ มีนกัวิจยัท่ีไม่ใช่ชาวเพ็นเทคอสต์เขียนหนงัสือทางวิชาการสองเล่มเก่ียวกบัการเติบโตท่ี

น่าประหลาดใจนี ้

 มีกลุม่เพน็เทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียวเลก็ๆ อีกมากมายอยู่ทัว่โลก เช่น หลายกลุม่ในเม็กซิโก หลายกลุม่ในคาริเบียน 

ชาวคาริเบียนจํานวนมากท่ีอพยพไปองักฤษ และ Church of the Spirit (Footwashing) ในยโูกสลาเวีย 

 สําหรับสหภาพโซเวียต World Christian Encyclopedia กล่าวถึงกลุม่เพ็นเทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียวเพียงกลุ่ม

เดียว เป็นกลุม่ใต้ดินช่ือ Evangelical Christians in the Apostolic Spirit กลุม่คริสเตียนนีเ้ป็นเพ็นเทคอสต์รัสเซียท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ 

กลบัไปในสมยัการฟืน้ฟูของแอนดรูว์ เออร์ชนั ในปี 1915 และพวกเขาถือพิธีล้างเท้า คริสตจกัรท่ีขึน้ทะเบียนอย่างเป็นทางการ

เพียงแหง่เดียวท่ีมีชาวเพน็เทคอสต์อยูด้่วยคือ Union of Evangelical Christians-Baptists (AUCECB) 

 ในปี 1940 คนทัง้หลายท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียวถกูบงัคบัให้ร่วมองค์การท่ีควบคมุโดยรัฐบาลนี ้แต่คนจํานวนมากออกไป

หลงัจากนัน้ไม่นาน เลือกท่ีจะเป็นคณะท่ีผิดกฎหมาย70 ดเูหมือนว่าคนจํานวนมากยงัคงอยู่ในกลุ่มนี ้เพราะในปี 1974 ผู้ เช่ือพระ

เจ้าองค์เดียวช่ือ ปีเตอร์ ชาทรอฟ ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสงูสดุของ AUCECB จึงกลายเป็นโฆษกของชาวเพ็นเทคอสต์ท่ี

สําคญัใน AUCECB และในสหภาพโซเวียตโดยรวม71 เราสนันิษฐานวา่ ในเวลานัน้ หลายกลุม่ท่ีเป็นผู้ เช่ือพระเจ้าสามพระภาคอาจ

มีผู้ เช่ือท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียวอยูด้่วยเป็นจํานวนมาก ตอ่ไปนีเ้ป็นสถิติของกลุม่เพน็เทคอสต์ในรัสเซีย72  

 
กลุ่มเพน็เทคอสต์ในรัสเซีย (ปี 1970) 

ช่ือ คริสตจักร ผ้ใหญู่  สมาชกิ 
Christians of Evangelical 

Faith (ใต้ดิน จดัอยู่ในผู้ เช่ือ

พระเจ้าสามองค์) 

600 80,000 320,000 

Evangelical Christian 

Pentecostal Zionists (ใต้

ดิน จัดอยู่ในประเภทผู้ เ ช่ือ

พระเจ้าสามองค์) 

100 10,000 20,000 

Evangelical Christians in 

the Apostolic Spirit (ใต้ดิน 

เ ช่ื อ พ ร ะ เ จ้ า อ ง ค์ เ ดี ย ว

ทัง้หมด) 

50 2,000 5,000 

Christians of Evangelical 

Faith (AUCECB) 

(ค ริ สต จั ก ร ขึ ้น ท ะ เ บี ย น 

จัดเป็นผู้ เ ช่ือพระเจ้าสาม

องค์ แต่เลือกผู้ นําท่ีเช่ือพระ

เจ้าองค์เดียว) 

400 40,000 160,000 

กลุ่มเพ็นเทคอสต์อ่ืนๆ (ใต้ดิน 900 80,000 160,000 
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ไม่ถือเป็นผู้ เช่ือพระเจ้าองค์

เดียวหรือผู้ เช่ือพระเจ้าสาม

องค์ 

World Christian Encyclopedia บนัทึกสถิติทัง้หมดของกลุม่เพ็นเทคอสต์ท่ีเช่ือ

พระเจ้าองค์เดียวทั่วโลกในปี 1970 ไว้ดังนี  ้คริสตจักร 13,350 แห่ง ผู้ ใหญ่ 

1,593,999 คน ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 2,682,248 คน และคาดว่าจะมีผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้อง 4,205,428 คน ภายในปี 198573 

 

บทสรุป 
 เราไม่เห็นด้วยกบัคําสัง่สอนทกุอย่างของทกุบคุคลหรือทกุกลุ่มท่ีได้กล่าวถึงไว้ในบทนี ้แต่การศึกษาของเราแสดงให้เห็น

ความจริงพืน้ฐานอย่างหนึ่ง ตลอดเวลาหลายยคุ คนทัง้หลายได้เช่ือ เทศนาและมีประสบการณ์ในการกลบัใจใหม่ การบพัติศมา

โดยการจุ่ม การบพัติศมาเพ่ือการยกบาป การบพัติศมาในพระนามของพระเยซู การรับพระวิญญาณบริสทุธิ และการพดูภาษา์

ตา่งๆ สิง่เหลา่นีไ้มใ่ช่สิง่ท่ีสร้างขึน้ในสมยัใหม ่แตพ่ระคมัภีร์สอนเร่ืองเหลา่นีแ้ละคนอีกมากมายในอดีตได้ปฏิบติัตาม 

 โดยเฉพาะอยา่งย่ิง อาจกลา่วได้วา่ ในเวลาเดียวกนั กลุม่บางกลุม่ยดึถือว่าการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูและการ

บพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิโดยมีการพดูภาษาต่างๆ เราพบคําสัง่สอนทัง้สอ์ งในกลุม่บรรพบรุุษหลงัสมยัอคัรสาวกตอนต้น 

(ศตวรรษท่ี 1 และ 2) เซเบลเลียนยคุแรก (ศตวรรษท่ี 3) และเพ็นเทคอสต์ยคุใหม่ (ศตวรรษท่ี 20) หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ยงั

แสดงว่าคําสัง่สอนทัง้สองมีอยู่ในกลุ่มมอนทานิสต์ (ศตวรรษท่ี 2 และ 3) เซเบลเลียนในสมยัต่อมา (ศตวรรษท่ี 4, 5, 6) “คนนอก

รีต” จํานวนมากมาย (ศตวรรษท่ี 3 และ 4, ยคุกลาง) อนาแบ๊บติสต์ (ศตวรรษท่ี 16) ผู้ต่อต้านผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าสามองค์ (ศตวรรษท่ี 

16 และ 17) และพลีมธั เบเธอเรน (ศตวรรษท่ี 19) ไม่ต้องสงสยัเลยว่าซาตานได้พยายามทําลายข้อเท็จจริงนี ้แต่มีหลกัฐานเพียง

พอท่ีจะชีใ้ห้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงมีประชากรกลุม่หนึ่งอยู่เสมอท่ีสอนคําสัง่สอนเหมือนอย่างอคัรสาวกท่ีสมบรูณ์ เรามีความเช่ือมัน่

วา่คริสตจกัรท่ีเช่ือแบบอคัรสาวก โดยมีความเช่ือในข้อความและประสบการณ์แบบเดียวกบัอคัรสาวก ไม่เคยหายไปตัง้แต่สมยัของ

อคัรสาวกเป็นต้นมา 

 ประวติัศาสตร์คริสตจกัรเพียงอย่างเดียวไม่อาจพิสจูน์ว่าคําสัง่สอนสมบรูณ์ แต่ทําให้เกิดความเข้าใจว่าคําสัง่สอนสําคญั

เหล่านีถ้กูเปล่ียนแปลงหรือสญูหายไปในเวลาหลายศตวรรษอย่างไร ช่วยขจดัเร่ืองเล่าท่ีว่าคําสัง่สอนเหล่านีเ้พิ่งเกิดขึน้ได้ไม่นาน 

คําสัง่สอนท่ีชดัเจนตามพระคมัภีร์เพียงพอแล้วท่ีจะทําลายประเพณีท่ีไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ แต่ข้อมลูทางประวติัศาสตร์สัน้ๆ นี ้

อาจช่วยได้ 

 ในเวลาสดุท้ายนี ้มีการประกาศความจริงตามอย่างอคัรสาวกท่ีสมบรูณ์ไปทัว่โลก ในศตวรรษนี ้มีการฟืน้ฟใูนการบพัติศ

มาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ โดยมีการพดูภาษาตา่งๆ อยา่งอั์ ศจรรย์ ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งศตวรรษ คณะท่ีเช่ือแบบเพ็นเทคอสต์ได้

เติบโตจากกลุ่มเล็กๆ เป็นกลุ่มชาวโปรเตสแตนต์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก และได้ส่งผลกระทบต่อทกุด้านของศาสนาคริสต์ เราเช่ือเป็น

อยา่งย่ิงวา่การฟืน้ฟใูนพระนามของพระเยซจูะเหมือนกบัการเทของพระวิญญาณของพระองค์ ประวติัศาสตร์คริสตจกัรยงัไม่จบสิน้ 

เราเช่ือวา่สิง่ท่ีดีท่ีสดุยงัไมเ่กิดขึน้ 
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12 มีข้อยกเว้นหรือไม่ 
 

 “ดงันัน้ถ้าเราละเลยความรอดอนัย่ิงใหญ่แล้ว เราจะรอดพน้ไปอย่างไรได ้ความรอดนัน้ได้เร่ิมข้ึน โดยการประกาศของ

องค์พระผ้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผ้ที่ได้ยินพระองค์ ก็ได้รับรองแก่เราว่าเู ู ป็นความจริง ทัง้นีพ้ระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรง

แสดงหมายสําคญัและการอศัจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิต่างๆ และโดยขอประทานจาก พระวิญญาณบริสทุธิซ่ึงทรงประทานตาม์ ์

น้ําพระทยัของพระองค์” (ฮีบร ู 2:3-4) 

 

 แผนการแหง่ความรอดตามพนัธสญัญาใหมท่ี่เราได้ศกึษาในหนงัสือเลม่นีจ้ะมีข้อยกเว้นได้หรือไม ่บทนีจ้ะวิเคราะห์

ข้อยกเว้นท่ีมีผู้ เสนอขึน้มา โดยพิจารณาตามพระคมัภีร์ 

 

หลักการพืน้ฐาน 
 ในตอนต้นนี ้เราต้องกําหนดหลกัการพืน้ฐานบางประการเพ่ือเป็นแนวทางการศกึษาของเรา 

(1) พระเจ้าเท่านัน้จะทรงตดัสินความรอดของแต่ละคน (โรม 2:16; ฮีบรู 12:23) ไม่มีมนษุย์คนใดสามารถแช่งสาป

วิญญาณหนึง่ให้ตกนรกหรือรับประกนัวา่เขาจะได้ไปสวรรค์ เพราะความรอดเป็นเร่ืองระหวา่งบคุคลนัน้กบัพระเจ้า 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงสอนเราไม่ให้ตดัสินกนัและกนั แต่ให้ตดัสินตนเองและปล่อยให้การตดัสินผู้ อ่ืนเป็นหน้าท่ีของพระ

เจ้า (มทัธิว 7:1-5; ลกูา 6:37) พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพ่ือตดัสินโลก แต่เพ่ือประทานความรอด (ยอห์น 3:17) และเราควรจะทํา

เช่นนัน้ด้วย เราควรจะประกาศพระกิตติคณุ สนบัสนนุให้มีการเช่ือฟัง และเตือนผลของการไม่เช่ือฟังตามท่ีกล่าวไว้ในพระคมัภีร์ 

แตผ่ลลพัธ์อยูใ่นพระหตัถ์ของพระเจ้า 

 เราไมค่วรเร็วท่ีจะปฏิเสธผู้ ท่ีเคารพพระนามของพระคริสต์ แตด่เูหมือนจะไมมี่ความจริงท่ีสมบรูณ์ เหลา่สาวกว่ากลา่วชาย

คนหนึ่งท่ีไลผี่ออกในพระนามพระเยซู เพราะเขาไม่ได้อยู่ในกลุม่เหลา่สาวก แต่พระเยซูตรัสว่า “อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าไม่มีผู้ ใด

จะกระทํามหกิจในนามของเรา แล้วอีกประเด๋ียวหนึง่อาจกลบัพดูประณามเรา เพราะผู้ ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้ เรา ผู้นัน้เป็นฝ่ายเราแล้ว” 

(มาระโก 9:39-40) ไม่จําเป็นว่าคนเหลา่นีไ้ด้รับความรอด (มทัธิว 7:21-23) แต่พวกเขาอาจคงช่วยเหลือในการประกาศพระวจนะ

ของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูได้ (ฟีลิปปี 1:15-18) แทนท่ีจะต่อต้านพวกเขา เราควรขอบคณุเพราะสิ่งดีท่ีพวกเขาทําและ

พยายามท่ีจะนําเขามาสู่ความจริงมากย่ิงขึน้ ถ้าเราเทศนาพระกิตติคณุสมบูรณ์ในทางท่ีถกูต้องแล้ว ความจริงจะพดูเองและจะ

ป้องกนัตนเอง 

(2) พระเจ้าผู้ เดียวเป็นผู้ เลือกวิธีประทานพระเมตตาแก่คนทัง้หลาย พระองค์ตรัสว่า “เราประสงค์จะกรุณาผู้ใด เราก็จะ

กรุณาผู้นัน้ และเราจะเมตตาใคร เราก็จะเมตตาผู้นัน้” (โรม 9:15) อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเลือกแผนการแห่งความรอดอย่างตัง้

พระทยั และจะทรงปฏิบติัตามนัน้ พระองค์ได้ทรงกําหนดเง่ือนไขท่ีพระองค์จะประทานพระเมตตาอย่างชัดเจน เปาโลสอนเร่ือง

อํานาจสงูสดุของพระเจ้าในความรอดก่อน (โรม 9:14-24) แต่จากนัน้อธิบายว่าพระเจ้าจะทรงประทานความรอดแก่ทกุคนท่ีเช่ือใน

พระเยซ ูสารภาพวา่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า ออกพระนามของพระองค์ และเช่ือฟังพระกิตติคณุของพระองค์ (โรม 10:9-

7) 

(3) พระคมัภีร์เป็นสทิธิอํานาจเดียวสําหรับคําสัง่สอนและคําชีนํ้าเร่ืองความรอด พระเยซูตรัสแก่ชาวยิวว่า “ท่านทัง้หลาย

ค้นดใูนพระคมัภีร์ เพราะทา่นคิดว่าในนัน้มีชีวิตนิรันดร์ และพระคมัภีร์นัน้เป็นพยานให้แก่เรา แต่ท่านทัง้หลายไม่ยอมมาหาเราเพ่ือ

จะได้ชีวิต” (ยอห์น 5:39-40) พระองค์ไม่ได้ทรงว่ากล่าวการพึ่งพาพระคมัภีร์เพ่ือค้นหาชีวิตนิรันดร์ แต่ว่ากล่าวพวกเขาท่ีไม่เช่ือว่า

พระองค์วา่จะประทานชีวิตนิรันดร์ในเม่ือพระคมัภีร์ชีถ้งึพระองค์อยา่งชดัเจน 

 พระคมัภีร์มีพระกิตติคณุเดียวท่ีเราสามารถเทศนาได้ เปาโลกลา่วว่า “เราเองหรือทตูสวรรค์ ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอ่ืน

แก่ทา่น ซึง่ขดักบัข่าวประเสริฐท่ีเราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนัน้ ก็จะต้องถกูแช่งสาป ตามท่ีเราได้พดูกนัไว้ก่อนแล้ว บดันี ้ข้าพเจ้า
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พดูอีกวา่ ถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอ่ืนแก่ทา่น ท่ีขดักบัข่าวประเสริฐซึง่ทา่นได้รับไว้แล้ว ผู้นัน้จะต้องถกูแช่งสาป (กาลาเทีย 1:8-

9) 

 คําสัง่สอนท่ีแท้จริงจะต้องเป็นไปตามพระคมัภีร์ “พระคมัภีร์อนัศกัดิสิทธิ์ ์...ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็น

ประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนวา่กลา่ว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพ่ือคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมท่ี

จะกระทําการดีทกุอยา่ง” (2ทิโมธี 3:15-17) 

 เราไม่สามารถกําหนดข้อเรียกร้องท่ีพระคมัภีร์ไม่ได้สนบัสนนุได้ และไม่สามารถให้มีข้อยกเว้นท่ีพระคมัภีร์ไม่ได้ให้ไว้ได้ 

แน่นอนเพราะว่าพระเจ้าทรงอํานาจสงูสดุในการประทานความรอด เราต้องปฏิบติัตามคําสอนท่ีชดัเจนของพระคมัภีร์ ถ้าพระเจ้า

ทรงมีแผนการท่ีเหนือไปจากสิง่ท่ีพระองค์ได้เปิดเผยแก่เราในพระคมัภีร์ ก็เป็นสทิธิพิเศษของพระองค์ แต่เรามีสิทธิอํานาจเพียงสอน

แผนการท่ีพระเจ้าทรงประทานแก่เราในพระคมัภีร์เท่านัน้ เราไม่มีสิทธิเสนอหรือให้ความหวงัท่ีผิดๆ ตามความปรารถนาท่ีไร้เหตผุล ์

การคาดเดา การหาเหตผุล ปรัชญา หรือการแปลท่ีน่าสงสยัเก่ียวกบัข้อความตา่งๆ เราไม่สามารถให้มีข้อยกเว้นสําหรับเหตกุารณ์ท่ี

เกิดขึน้จากความล้มเหลวในการปฏิบติัตามคําสอนและตวัอยา่งของพระคมัภีร์ 

(4) เราต้องไม่ตัง้คําสัง่สอนตามสถานการณ์ท่ีผิดปกติหรือเป็นสมมติฐาน ความเห็นอกเห็นใจของมนษุย์อาจมีผลต่อเรา 

แต่ถ้าเราพยายามกําหนดข้อยกเว้นใดๆ เราทําลายสิทธิอํานาจแห่งพระวจนะของพระเจ้า เช่น พระเจ้าสามารถท่ีจะเลือกยกความ

บาปโดยไม่ต้องให้มีการบพัติศมาด้วยนํา้ได้ แตเ่ราจะใช้อํานาจเกินกวา่ที่เป็นของเราถ้าเราอ้างวา่พระองค์จะยกบาปโดยไมต้่องบั

ติศมาหรือให้รายการว่าพระองค์จะทรงกระทําเช่นนัน้อย่างไร ถ้าเราให้มีข้อยกเว้นสําหรับคนหนึ่งท่ีจะไม่ต้องบัพติศมา ก็

หมายความวา่การบพัติศมาไมจํ่าเป็นสําหรับทกุคน 

 หากเราทําตัวเป็นผู้พิพากษาเช่นนี ้เราจะสนับสนุนให้มีการไม่เช่ือฟังหรือไม่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าอย่าง

เคร่งครัด พระเจ้าเท่านัน้ท่ีมีคณุสมบติัในการเป็นผู้พิพากษา และเช่นนัน้ พระองค์จะทรงใช้หลกัการทัว่ไปกบัข้อเท็จจริงบางอย่าง

เพ่ือให้ได้การตดัสินใจท่ียติุธรรมและถกูต้อง เราควรเช่ือฟังพระกิตติคณุสมบูรณ์ตามความเข้าใจและความสามารถของเราอย่าง

สงูสดุ หนนุใจให้คนอ่ืนๆ ทําเช่นนัน้ด้วย และให้พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา 

(5) พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาท่ีมีความรัก เมตตาและยติุธรรมมากท่ีสดุ ความรัก ความเมตตาและความยติุธรรมของ

พระองค์สมบรูณ์แบบ แตข่องเราไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้ “เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ และความ

จริงของพระองค์ดํารงอยู่ทุกชั่วอายุ” (สดุดี 100:5, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) “พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ย่ิงและ

มหศัจรรย์นกั ข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งประชาชาติทัง้ปวง วิธีการทัง้หลายของพระองค์ยติุธรรมและเท่ียงตรง” (วิวรณ์ 15:3) 

ในเร่ืองความรอด ความเห็นของเราเก่ียวกบัความยติุธรรมมีข้อผิดพลาด เพราะไม่มีคนใดสมควรได้รับความรอด มีเพียงพระเจ้า

เท่านัน้ท่ีมีสิทธิในการประทานพระคุณ มีเพียงพระองค์เท่านัน้ท่ีทรงทราบว่าสิ่งยุติธรรมในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เป็น์

อย่างไรเพราะมีแต่พระองค์เท่านัน้ท่ีมีความรู้สมบูรณ์ มีแต่พระองค์เท่านัน้ท่ีทรงรู้สภาพของจิตใจ โอกาสในอดีต และสิ่งท่ีบคุคล

หนึง่เตม็ใจกระทําถ้ามีโอกาสในอนาคต 

(6) เราไม่สามารถประนีประนอมแผนการของพระเจ้าเพราะมีเพียงคนเล็กน้อยกระทําตามแผนการนัน้ “ถึงมีบางคนไม่

เช่ือ ความไม่เช่ือของเขานัน้ จะทําให้ความสตัย์ซ่ือของพระเจ้าไร้ประโยชน์หรือ ขออย่าให้พระเจ้ายอมให้เป็นเช่นนัน้เลย ถึงแม้ทกุ

คนจะพดูมสุา ก็ขอให้พระเจ้าทรงสตัย์จริงเถิด” (โรม 3:3-4, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าประตซูึ่ง

นําไปถึงชีวิตนัน้ก็คบัและทางก็แคบ ผู้ ท่ีหาพบก็มีน้อย” (มทัธิว 7:14) บางคนถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนท่ีรอดนัน้น้อย

หรือ” พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านทัง้หลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกท่านทัง้หลายว่า คนเป็นอันมากจะ

พยายามเข้าไป แตจ่ะเข้าไมไ่ด้” (ลกูา 13:24) 

 ในสมัยของโนอาห์ พระเจ้าทรงช่วยเพียงแปดคนให้รอดจากทัง้โลก เพราะพวกเขาเท่านัน้ท่ีเช่ือพระองค์และเช่ือฟัง

แผนการของพระองค์ ในศตวรรษท่ีหนึง่ ประชากรของพระเจ้า (อิสราเอล) เกือบจะทัง้หมดปฏิเสธแผนการของพระองค์ ซึง่เป็นสิ่งท่ี
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เปาโลเขียนไว้ในจดหมายถึงโรม ผู้ นําศาสนาและชมุชนชนทางศาสนาเกือบจะทัง้หมดปฏิเสธพระกิตติคณุ เราควรจะประหลาดใจ

หรือถ้าทกุวนันีก็้เป็นเช่นนัน้ 

 

คนที่ไม่ร้จกัู พระเจ้าไม่รอดหรือ 
 ด้วยหลกัการเหลา่นี ้เราจะศกึษาวา่เป็นไปได้หรือไมท่ี่จะมีข้อยกเว้นสําหรับผู้ ท่ีไมเ่คยได้ยินพระกิตติคณุ 

 ไมมี่ใครได้ชีวิตนิรันดร์นอกเหนือจากพระกิตติคณุของพระเยซูคริสต์ “ถ้าผู้ ใดไม่ได้บงัเกิดใหม่จากนํา้และพระวิญญาณ ผู

นัน้จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:5) พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนัน้ เป็นความจริงและเป็นชีวิต” (ยอห์น 14:6) 

พระองค์ยงัตรัสอีกว่า “ถ้าท่านมิได้เช่ือว่าเราเป็นผู้นัน้ ท่านจะต้องตายในการบาปของตวั” (ยอห์น 8:24) เปาโลเขียนว่า “และท่ีจะ

ทรงให้ท่านทัง้หลาย ท่ีรับความยากลําบากนัน้ได้รับความบรรเทาด้วยกนักบัเรา เม่ือพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ในเปลว

เพลิง พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้ มีฤทธิของพระองค์ และจะลงโทษสนองคนเหล่านัน้ท่ีไม่รู้จักพระเจ้า และแก่คนท่ีไม่เช่ือฟังข่าว์

ประเสริฐของพระเยซเูจ้าของเรา คนเหลา่นัน้จะได้รับโทษ อนัเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระพกัตร์พระเป็นเจ้า และจาก

พระสริิแหง่อานภุาพของพระองค์” (2เธสะโลนิกา 1:7-9) 

 แม้แต่ผู้ ท่ีไม่เคยได้พระกิตติคณุก็มีพยานถึงพระเจ้าท่ีเพียงพอในสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้าง “เหตวุ่าเท่าท่ีจะรู้จกัพระเจ้าได้ก็

แจ้งอยู่กบัใจเขาทัง้หลาย เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสําแดงแก่เขาแล้ว ตัง้แต่เร่ิมสร้างโลกมาแล้ว สภาพท่ีไม่ปรากฏของพระเจ้า

นัน้ คือฤทธานภุาพอนัถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชดัในสรรพสิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนัน้เขาทัง้หลายจึงไม่มี

ข้อแก้ตวัเลย” (โรม 1:19-20) พระเจ้าทรงถือว่าทกุคนมีหน้าท่ีถวายเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า และขอบพระคณุพระองค์ 

(โรม 1:21) 

 นอกจากนี ้พระเจ้ายงัทรงให้ใจสํานึกผิดชอบแก่ทกุคน คนท่ีไม่รู้จกัพระเจ้าอาจไม่มีความรู้เก่ียวกบันํา้พระทยัของพระเจ้

ทัง้หมด แตพ่วกเขามีใจสํานกึผิดชอบเพียงพอท่ี (1) ถ้าพวกเขาปฏิบติัตามนัน้ พระเจ้าจะทรงนําเขาไปในนํา้พระทยัของพระองค์มา

ย่ิงขึน้ และ (2) ถ้าพวกเขาไมป่ฏิบติัตามนัน้ เขาจะถกูแช่งสาป ทกุคนรู้วา่บางสิง่ผิดศีลธรรม และรู้วา่โทษท่ีเหมาะสมของความบาป

เหล่านีคื้อความตาย (โรม 1:32) ผู้ ท่ีมีธรรมบญัญัติของโมเสสจะถกูตดัสินตามธรรมบญัญัติ และผู้ ท่ีไม่มีธรรมบญัญัติจะถกูตดัสิน

ตามกฎแห่งจิตใจ (โรม 2:12-16) ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรอดตามใจสํานึกผิดชอบเพียงอย่างเดียว เพราไม่มีคนใด

สามารถปฏิบติัตามใจสํานึกผิดชอบได้แม้แตข้่อกําหนดท่ีน้อยท่ีสดุ ทกุคนทําการละเมิดอย่างน้อยหนึ่งครัง้ (โรม 3:10, 32) ไม่มีคน

ใดได้รับความรอดด้วยการกระทํา หรือโดยการปฏิบติัตามกฎ เช่น กฎแห่งจิตใจ (โรม 3:20; เอเฟซสั 2:8-9) ดงันัน้ ใจสํานึกผิดชอบ

จะทําหน้าท่ีเป็นเกณฑ์เหมาะสมสําหรับการแช่งสาป ไมใ่ช่เกณฑ์สําหรับความรอดนอกพระเยซคูริสต์ 

 ถ้าคนหนึ่งพยายามปฏิบติัตามใจสํานึกผิดชอบอย่างแท้จริง และแสวงหาพระเจ้าอย่างบากบัน่ เราเช่ือว่าพระเจ้าจะทรง

เปิดเผยความจริงพอสําหรับเขาเพ่ือเขาจะได้รอด พระเจ้า “ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้แก่ทกุคนท่ีแสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6) 

พระเจ้าจะทรงให้เกียรติใจท่ีแตกหกัและชอกชํา้เสมอ (สดดีุ 34:18; 51:17) และพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่ผู้แสวงหาเสมอ 

(1พงศาวดาร 28:9; เยเรมีย์ 29:13-14; มทัธิว 7:7) 

 พระเจ้าไม่ทรงช่วยคนท่ีไม่อยู่ในความจริงให้รอด เป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าให้ “คนทัง้ปวงให้รอด และให้รู้ความจริง” 

(1ทิโมธี 2:4) โครเนลิอสัเป็นตวัอย่างท่ีดี เขาเป็นผู้อทุิศตนซึ่งเกรงกลวัพระเจ้า ให้ทานแก่คนยากจน และอธิษฐานต่อพระเจ้าอยู่

เสมอ (กิจการ 10:1-2) โดยสรุป เขาทําทกุสิ่งท่ีอยู่ในอํานาจของตนในการแสวงหา นมสัการ และเช่ือฟังพระเจ้า พระเจ้าทรงจดจํา

การกระทําของเขา และพระเจ้าจึงทรงทตูสวรรค์ไปยงัเขา (กิจการ 10:3-6) ทตูสวรรค์ไม่ได้กําหนดแผนการพิเศษสําหรับความรอด

เพ่ือเขา หรือเทศนาพระกิตติคณุแก่เขา แต่ทตูสวรรค์ให้คําชีนํ้าแก่เขาเพ่ือท่ีเขาจะสามารถหาผู้ เทศนาพระกิตติคณุได้ โครเนลิอสั

ไม่ได้รับความรอดอยู่ก่อนหน้านัน้ เพราะทตูสวรรค์บอกแก่เขาว่า “เชิญซีโมนท่ีเรียกว่าเปโตรมา เปโตรนัน้จะกล่าวให้ท่านฟังเป็น

ถ้อยคํา ซึง่จะให้ทา่นกบัครอบครัวของทา่นรอด” (กิจการ 11:13-14) 
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 มีผู้หญิงคนหนึ่งในกรุงโซล ประเทศเกาหลี มีแม่เป็นหมอผี เพราะแม่ทําไสยศาสตร์และติดต่ออยู่กบัวิญญาณชัว่อยู่เสมอ 

จงึทําให้ลกูสาวหดหูม่ากจนพยายามฆา่ตวัตาย ในขณะท่ีใกล้เสียชีวิต เธอเหน็นิมิตเป็นชาวอเมริกาสองคน เธอฟืน้ตวัขึน้มาและวนั

หนึ่งเธอผ่านคริสตจกัร First Pentecostal Church เน่ืองจากสนใจเสียงในการนมสัการนัน้ เธอมองเข้าไปข้างในและมองเห็นหน้า

ของชาวอเมริกาสองคนท่ีปรากฏอยู่ในนิมิตของเธอ พวกเขาคือ เอลตนัและลอเร็ตต้า เบอร์นาร์ด ผู้ ก่อตัง้คริสตจกัรนัน้ ด้วยผลของ

การอศัจรรย์นี ้หญิงสาวคนนีเ้ร่ิมเข้าร่วมประชมุ กลบัใจใหม่จากความบาปของเธอ ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู ได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธิ และในท่ีสดุ นําแม่ของเธอมาหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า ก่อนหน้านัน้ เธอไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกบัพระกิตติคณุของ์

พระเยซู แต่พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นความปรารถนาในใจของเธอในสิ่งท่ีไม่ใช่แค่ไสยศาสตร์ และเห็นความปรารถนาอย่างจริงใจ

ท่ีจะนมสัการพระองค์ ด้วยเหตนุัน้ พระองค์ทรงนําเธอมาสูค่วามจริง 

 ถ้าคนท่ีไมรู้่จกัพระเจ้าได้รับความรอดโดยไมมี่พระกิตติคณุ เช่นนัน้ การวายพระชนม์ของพระคริสต์ก็ไมจํ่าเป็นและบญัชา

ของพระคริสต์ท่ีให้ประกาศพระกิตติคณุแก่ทกุคนก็เป็นข้อผิดพลาด ถ้าคนท่ีไม่รู้จกัพระเจ้าได้รับความรอดก่อนท่ีจะได้ยินพระกิตติ

คณุ เช่นนัน้แล้ว มิชชนันารีก็ทําให้ผู้ ท่ีรอดถกูแช่งสาปเพราะหลายคนปฏิเสธพระกิตติคณุเม่ือพวกเขาได้ยินพระกิตติคณุ ในกรณีนี ้

บญัชาของพระคริสต์จะทําให้คนหลงมากย่ิงขึน้ ซึ่งตรงข้ามกบันํา้พระทยัของพระเจ้า (2เปโตร 3:9) เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่า ผู้ ท่ี

ร้องออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะรอด แต่ผู้ ท่ียงัไม่เช่ือในพระองค์ จะทลูขอต่อพระองค์อย่างไรได้ และผู้ ท่ียงัไม่ได้ยินถึง

พระองค์ จะเช่ือในพระองค์อย่างไรได้ และเม่ือไม่มีผู้ ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้ และถ้าไม่มีใครใช้เขา

ไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามท่ีมีคําเขียนไว้ในพระคมัภีร์ว่า เท้าของคนเหล่านัน้ท่ีนําข่าวดีมา ช่างงามจริงๆ หนอ...ฉะนัน้

ความเช่ือเกิดขึน้ได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึน้ได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:13-15, 17) ความจริงคือว่า

มนษุย์ทกุคนเป็นคนหลงจนกวา่จะได้ยิน เช่ือ และเช่ือฟังพระกิตติคณุของพระเยซคูริสต์ 

 พระเจ้าทรงยุติธรรม จึงมิได้ให้ความรอดโดยขึน้อยู่กับพระกิตติคุณทัง้หมด เพราะทุกคนสมควรท่ีจะหลง พระเจ้าไม่

รับผิดชอบต่อความบาปของมนุษย์ และไม่จําเป็นต้องออกแบบแผนการแห่งความรอด เน่ืองจากความรอดมาจากพระคุณของ

พระองค์ พระองค์สามารถให้ความรอดตามเง่ือนไขของพระองค์เอง นอกจากนี ้พระเจ้าจะต้องไม่ถกูตําหนิท่ีคนจํานวนมากไม่รู้

เก่ียวกบัพระองค์ เร่ิมต้นจากอาดมั และอีกครัง้กบัโนอาห์ พระเจ้าทรงเปิดเผยนํา้พระทยัของพระองค์แก่มนษุย์ทกุคน ในสมยัของเรา

พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้คริสตจักรนําพระกิตติคุณไปยังทุกคน ไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าท่ีมนุษย์ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้

เก่ียวกบัพระเจ้าแก่ลกูหลานของตน และแก่เพ่ือนมนษุย์ด้วยกนัซํา้แล้วซํา้เลา่ พระเจ้าทรงยตุิธรรมมาก พระองค์ทรงพระคณุในก

ให้พยานเก่ียวกบัพระองค์เองแก่มนษุย์ทกุคนด้วยสิง่ท่ีทรงสร้างและใจสํานกึผิดชอบ 

 

ผ้ที่มีศีลธรรมและความจริงใจู  
 ไม่มีใครชอบธรรมในตวัเอง ไม่มีใครดีในสายพระเนตรของพระเจ้า ทกุคนเป็นคนบาป และไม่มีใครได้รับความรอดด้วย

การกระทําดีของตนเอง (โรม 3:10-12, 23, 27-28; เอเฟซสั 2:8-9) ความบาปอย่างเดียวเพียงพอท่ีจะแช่งสาปวิญญาณ และไม่

สําคญัว่าบคุคลคนหนึ่งจะดีเพียงใด ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้ว เขาก็ยงัคงเป็นคนบาป ไม่มีใครสามารถหาความรอดมาเองได้ เพราะเป็น

ของประทานเปลา่ๆ จากพระเจ้า และต้องได้รับตามเง่ือนไขของพระองค์ ซึ่งรวมถึงความเช่ือในพระคริสต์และการเช่ือฟังพระกิตติ

คณุของพระองค์ ไม่สําคญัว่าบคุคลหนึ่งพยายามท่ีจะดําเนินชีวิตถกูต้องตามศีลธรรมมากเพียงใด ถ้าเขาไม่ปฏิบติัตามแผนการ

ของพระเจ้า เขาไมอ่าจได้รับความรอดได้ 

 ศีลธรรมและการกระทําดีไม่ใช่ปัจจยัของความรอด เพราะมีชาวมสุลิม ยิว พทุธ ฮินด ูและอ่ืนๆ ท่ีได้ปฏิเสธพระคริสต์ แต่

มีศีลธรรมและกระทําดีเทา่เทียม หรือมากย่ิงกวา่ผู้ ท่ีประกาศตนเป็นคริสเตียนจํานวนมากมาย ไม่ต้องสงสยัว่าชาวยิวจํานวนมากท่ี

ปฏิเสธพระเยซูเป็นผู้ มีศีลธรรมสูง เช่ือฟังธรรมบัญญัติของโมเสสทุกประการ เปาโลไม่มีท่ีติในเร่ืองความชอบธรรมตามธรรม

บญัญติั แตเ่ขายงัต้องรับเช่ือ (ฟีลปิปี 3:5-7) 
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 ความจริงใจไมเ่พียงพอเช่นกนั เพราะคนเคร่งศาสนาท่ีไมถ่กูต้อง ชาวคอมมิวนิสต์ คนท่ีไม่เช่ือว่ามีพระเจ้า และคนอ่ืนๆ มี

ความจริงใจอย่างมากในความเช่ือของตน เราจะต้องนมสัการพระเจ้าทัง้ในวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:24) พระเจ้าทรง

ประสงค์การเช่ือฟังมากกว่าเคร่ืองบชูา (1ซามเูอล 15:22) และไม่มีใครจะได้รับความรอดถ้าไม่เช่ือฟังพระกิตติคณุ ไม่ว่าจะถวาย

เคร่ืองบชูาเพียงใด 

 พระเจ้าเท่านัน้ทรงทอดพระเนตรเห็นใจของมนษุย์และทราบว่าเขาเป็นอย่างไรจริงๆ (เยเรมีย์ 17:9-10) เราต้องไม่สร้าง

ข้อยกเว้นสําหรับผู้ ท่ีดเูหมือนวา่สมควรได้รับความรอดตามการกระทําดีของตน ตามการตดัสนิของมนษุย์ท่ีไมถ่กูต้อง 

 

ผ้ที่ประกาศพระคริสต์ู  
 การประกาศพระคริสต์อย่างจริงใจตามแนวคิดท่ีไม่ถูกต้องนัน้ไม่เพียงพอ คนหนึ่งต้องเช่ือและเช่ือฟังพระกิตติคุณ ผู้

พยากรณ์ท่ีผิดๆ และผู้บชูาลทัธิประกาศพระคริสต์ แตพ่วกเขาไมไ่ด้รับความรอด พระเยซูตรัสไว้แล้วว่า บางคนจะประกาศพระองค์

อย่างจริงใจ เช่ือวา่พวกเขาได้รับความรอด และแม้แต่ประกาศว่ากระทําการอศัจรรย์ในพระนามของพระองค์ แต่พวกเขาไม่ได้รับ

ความรอดเพราะพวกเขาไม่เช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ (มทัธิว 7:21-27) หลายคนจะประกาศตวัว่ารู้จกัพระองค์และมีความรู้สกึ

ดีท่ีได้อยูต่อ่พระพกัตร์พระองค์ แตไ่มไ่ด้รับความรอด (ลกูา 13:25-27) 

 ผู้ ท่ีมีความเช่ือในพระคริสต์ระดบัหนึ่งแต่ไม่เช่ือฟังพระกิตติคุณสมบูรณ์จะเป็นอย่างไร เราต้องตระหนักว่าพวกเขาได้

ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าในระดบัหนึ่ง และพระเจ้าได้ทรงพยายามช่วยเหลือพวกเขา พระเจ้าทรงแสวงหาเพ่ือนําพวก

เขาไปยงัความจริงทัง้มวล และถ้าพวกเขาปฏิบติัตามพระวจนะและพระวิญญาณของพระองค์ต่อไป พวกเขาจะได้รับความรอด 

เราต้องไมทํ่าให้ประสบการณ์ท่ีแท้จริงกบัพระเจ้าท่ีพวกเขามีนัน้หมดความสําคญัไป คนเหลา่นีไ้ด้เร่ิมท่ีจะปฏิบติัตามพระวจนะของ

พระเจ้า แตใ่นเวลานี ้ในประสบการณ์ของพวกเขา พวกเขาไม่ใช่ผู้ เช่ือเหมือนอย่างอคัรสาวก พวกเขายงัไม่ได้บงัเกิดใหม่จากนํา้แล

พระวิญญาณตามยอห์น 3:5 และกิจการ 2:38 

 อปอลโลเป็นตวัอย่างจากพระคมัภีร์เก่ียวกับผู้ ท่ีอยู่ในสถานการณ์นี ้(กิจการ 18:24-28) เขาเป็นผู้ ท่ีมีโวหารดี มีความ

ชํานาญมากในทางพระคมัภีร์ ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และมีใจร้อนรน เขาสอนสิ่งสารพดัของพระเจ้าด้วย

ความบากบัน่ และพดูอยา่งกล้าหาญในธรรมศาลา แม้วา่เขารู้แตก่ารบพัติศมาของยอห์นเท่านัน้ เม่ืออควิลาและปริสลิลาได้ยินเขา 

คนทัง้สองรับเขามาและอธิบายวิถีทางของพระเจ้าให้เขาเข้าใจมากย่ิงขึน้ ดเูหมือนว่าคนเหลา่นัน้สอนเขาเร่ืองการบพัติศมาในพระ

นามของพระเยซคูริสต์ และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เน่ืองจากเป็นสิ่์ งท่ีเปาโลสอนอคัรสาวกสิบสองคนของยอห์นใน

บทตอ่มา 

 จากบันทึกนี ้เราเห็นว่าบางคนอาจมีความรู้เก่ียวกับพระคัมภีร์เป็นอย่างมาก รับใช้อย่างเกิดผล และร้อนรนในฝ่าย

วิญญาณ แต่ยงัไม่ได้บงัเกิดใหม่ โดยทัว่ไป คนเหล่านีคื้อผู้ เช่ือท่ีไม่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ไม่ใช่คริสต์ จกัรท่ีเช่ือแบบอคัรสาวก 

แม้วา่พวกเขาจะมีประสบการณ์กบัพระเจ้า แตก็่จําเป็นต้องมีผู้ นําไปสูค่วามจริงมากย่ิงขึน้ 

 บางที วิธีหนึ่งท่ีจะอธิบายถึงสถานภาพของคนเหลา่นีไ้ด้คือ พวกเขาอยู่ในขัน้ตอนการปฏิสนธิ และยงัไม่ได้บงัเกิดใหม่ ผู้

นําเพน็เทคอสต์บกุเบิก เช่น เอ ดี เออร์ชนั และจี ที เฮย์วดู ใช้การเปรียบเทียบเช่นนี ้1 พระวจนะได้ปลกูลงไปแล้ว และมีการปฏิสนธิ

แล้ว (ลกูา 8:11; 1เปโตร 1:23) แต่การบงัเกิดท่ีแท้จริงยงัไม่ได้เกิดขึน้ พวกเขาอยู่ในขัน้ตอนการก่อตวัของการเป็นคริสเตียและ

จําเป็นต้องได้รับการนําไปสูค่วามจริงทัง้ปวงเพ่ือท่ีพวกเขาจะมีการบงัเกิดท่ีเป็นปกติและมีสขุภาพดี 

 

ผ้ประกาศตนเป็นคริสเตยีนในประวัตศิาสตร์คริสตจักรู  
 พระคมัภีร์เผยให้เห็นแผนการแห่งความรอดเพียงแผนการเดียวสําหรับยคุคริสตจกัรพนัธสญัญาใหม่ และมีพระคมัภีร์อยู่

ตลอดเวลาในประวติัศาสตร์คริสตจกัร นอกจากนี ้ยงัมีบนัทึกจากเวลาช่วงแรกหลงัสมยัอคัรสาวกสําหรับยคุต่อๆ มา และบนัทึก
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เหล่านัน้ยืนยนัข้อความของอคัรสาวกเก่ียวกบัการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์

โดยมีการพดูภาษาตา่งๆ นอกจากนี ้ยงัดเูหมือนวา่ มีคําสัง่สอนเหลา่นีต้ลอดทัง้ประวติัศาสตร์คริสตจกัรอีกด้วย2  

 เราไม่รู้ทุกสิ่งเก่ียวกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของผู้ นําคริสตจกัรท่ีสําคญัๆ ในระหว่างสมยัปฏิรูป บางคนอาจได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิและพดูภาษาต่างๆ โดยไม่เข้าใจความสําคญัของประสบการณ์นีอ้ย่างแท้จริง ในหลายกรณี มีหลกัฐานว่าผู้ นํา์

โปรเตสแตนต์บางคนตระหนกัถึงคําสัง่สอนของอคัรสาวกท่ีสําคญั เช่น ในระหว่างสมยัปฏิรูป แพทย์ชาวสเปนท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่ง

ช่ือ ไมเคิล เซอร์เวอทสั ประกาศเร่ืองพระเจ้าองค์เดียว สภาพพระเจ้าท่ีบริบรูณ์ของพระเยซู และความจําเป็นในการบพัติศมาอีก

ครัง้ ลเูธอร์ สวิงลี และคาลวินรู้เก่ียวกบัคําสัง่สอนของเขา โดยเฉพาะ ลเูธอร์ตระหนกัถึงการโต้เถียงเก่ียวกบัวิธีพดูในการบพัติศมา

ในพระนามพระเยซู มีการพดูภาษาต่างๆ ในกลุ่มชาวอนาแบ๊บติสต์ยคุแรก และกลุ่มรีฟอร์มอาจได้ยินเก่ียวกบัประสบการณ์นี ้ลู

เธอร์ทราบเก่ียวกบั “ผู้กระตือรือร้น” กลุ่มท่ีเน้นการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณ และการส่ือสารกบัพระเจ้าทางการเผยพระวจนะ

และการบนัดาลใจ (อาจรวมถึงภาษาแปลกๆ และการแปล) อย่างแน่นอน พวกเขาต่อต้านลเูธอร์ว่าเป็นผู้ยึดถือตวัหนงัสือเท่านัน้ 

แต่ลเูธอร์และคําสัง่สอนของลเูธอร์ในคองคอร์ด (Lutheran Formula of Concord) (1577) ปฏิเสธคนเหลา่นี ้3 ดเูหมือนว่ากลุม่รี

ฟอร์มได้เหน็คําสัง่สอนสอนแบบอคัรสาวกบางอยา่งบ้าง 

 กลุ่มรีฟอร์มมีข้อผิดพลาดในเร่ืองคําสัง่สอนบ้าง เพราะพวกเขาถือคําสัง่สอนท่ีผิดๆ เช่น ชะตากรรมของวิญญาณแต่ละ

คน การบพัติศมาเด็กทารก การประพรมและการเช่ือพระเจ้าสามองค์ พวกเขาไม่ได้เป็นตวัอย่างท่ีดีในเร่ืองหลกัการคริสเตียนทกุ

เร่ือง ลูเธอร์ยินยอมและเสนอให้ผู้ นําเยอรมันคนหนึ่งมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน เช่ือว่าอนาแบ๊บติสต์ทุกคนเป็นคนนอกรีตและ

ยินยอมให้ข่มเหงพวกเขา สงสยัความสําคญัของหนงัสือยากอบ และเรียกหนงัสือยากอบวา่เป็น “จดหมายท่ีไม่ค่า” เห็นด้วยกบัการ

ข่มเหงชาวยิวอย่างรุนแรง และสนับสนุนการกําจัดกบฏชาวนาของราชวงศ์ในระบบศักดินาของเยอรมัน4 เขาเขียนแผ่นพับ

ประณามกบฏชาวนา ช่ือ “Against the Murderous and Thieving Hordes of Peasants” ซึง่กลา่วว่า “ให้ทกุคนท่ีสามารถ ตี ฆ่า 

แทง” พวกเขาได้5 สวิงลีเสียชีวิตในความพยายามเอาหลกัโปรเตสแตนต์เข้าไปยงัเขตคาทอลิกในประเทศบ้านเกิดสวิตเซอร์แลนด์6 

คาลวินยินยอมกบัการข่มเหงเซอร์เวอทสั โดยปลอ่ยให้เขาถกูเผาใกล้กบัเจนีวา7  

 มีบนัทกึเก่ียวกบัลกัษณะสําคญัและการมีสว่นร่วมในประวติัศาสตร์คริสตจกัรของคนเหลา่นี ้แต่ก็เป็นความจริงเช่นกนัว่า

ไมมี่คนใดสมบรูณ์แบบหรือไมมี่ข้อผิดพลาดเลย 

 เราไม่สามารถสร้างข้อยกเว้นพิเศษเพราะบคุคลมีความกล้าหาญ ความร้อนรนและความเข้าใจในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดของ

พระคัมภีร์ คนจํานวนมากแสดงความกล้าหาญ ความร้อนรน ความตัง้ใจ และการเสียสละเพ่ือศาสนาท่ีผิดๆ การเมือง และ

ประเทศชาติของตน บางคนถูกข่มเหง ทรมานอย่างโหดร้าย และถูกฆ่าตายเพราะศาสนายิว ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม 

คอมมิวนิสต์ เหตผุลในการปฏิวติัและอนาธิปไตย คนนอกรีตและผู้ ท่ีบชูาลทัธิจํานวนมากได้รับความทรมานเพราะการประกาศพระ

คริสต์ มนษุย์มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตเพราะเหตผุลท่ีสมเกียรติ และแม้ว่าเหตุผลจะสําคญัต่อพระเจ้า เช่น ประชาธิปไตย เสรีภาพ

ในทางศาสนา ความเช่ือในพระเยโฮวาห์ และความเช่ือในพระคมัภีร์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีคนใดท่ีได้รับความรอดเพราะการทนทกุข์

หรือการเสียสละของตน ไม่ว่าอย่างไร เราไม่ควรจะปล่อยให้ชีวิตของบรรพบุรุษท่ีเคร่งครัดหรือผู้ นําท่ีมีเกียรติในประวติัศาสตร์

คริสตจกัรชกัจงูเราไปจากการเช่ือ เช่ือฟัง และประกาศสิง่ท่ีเรารู้วา่เป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าในปัจจบุนั 

 

แนวคดินอกเหนือจากพระคัมภร์ี 
 แบบแผนและแนวคิดอ่ืนๆ ทัง้หมดเก่ียวกบัความรอดสําหรับผู้ ท่ีไม่ได้บงัเกิดใหม่ไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ และเราจะต้อง

ถือเป็นเช่นนัน้ 

 

มีโอกาสครัง้ที่สองหลังความตายหรือไม่ 



 162 

 บางคน เช่น พวกมอร์มอน และพยานพระยะโฮวาห์ สอนว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับโอกาสท่ีจะรอดหลงัความตาย 

อย่างน้อยก็สําหรับผู้ ท่ีไม่ได้มีโอกาส “เต็มท่ี” ในชีวิตนี ้ทฤษฎีเหล่านีอ้าจน่าสนใจท่ีจะเอามาพิจารณาดู แต่พระคมัภีร์ไม่ได้ให้

อํานาจแก่เราท่ีจะเทศนาว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นพระกิตติคณุ พระคมัภีร์ไม่สอนคําสัง่สอนเก่ียวกบัโอกาสในการรับพระกิตติคณุหลงัจาก

ชีวิตบนโลกนีส้ิน้สดุลง แตพ่ระคมัภีร์กลบัแสดงให้เห็นว่าไม่มีโอกาสเช่นนัน้ “มีข้อหนดสําหรับมนษุย์ไว้แล้วว่าจะตายครัง้เดียว และ

หลงัจากนัน้ก็จะมีการพิพากษา” (ฮีบรู 9:27) “อย่าประหลาดใจในข้อนีเ้ลย เพราะใกล้จะถึงเวลาท่ีบรรดาผู้ ท่ีอยู่ในอโุมงค์ฝังศพ จะ

ได้ยินพระสรุเสียงของพระองค์ และจะได้ออกมา บรรดาผู้ ท่ีได้ประพฤติดีก็ฟืน้ขึน้สู่ชีวิต บรรดาผู้ ท่ีได้ประพฤติชัว่ ก็จะฟืน้ขึน้สู่การ

พิพากษา” (ยอห์น 5:28-29) “ทะเลก็สง่คืนคนทัง้หลายท่ีตายในทะเล ความตายและแดนมรณาก็สง่คืนคนทัง้หลายท่ีอยู่ในแดนนัน้ 

และคนทัง้หลายก็ถกูพิพากษาตามการกระทําของตนหมดทกุคน” (วิวรณ์ 20:13) 

 มีการใช้ข้อความสองข้อความเพ่ือสนบัสนนุเก่ียวกบัคําสัง่สอนเร่ืองโอกาสครัง้ท่ีสอง ในข้อความหนึ่งนัน้ เปาโลอ้างถึง

การบพัติศมาเพ่ือคนตาย (1โครินธ์ 15:29) ซึ่งกล่าวถึงไปแล้วในบทท่ี 6 อีกข้อความหนึ่งกล่าวว่า พระวิญญาณของพระคริสต์ได้

เทศนาแก่วิญญาณในคกุท่ีไม่เช่ือฟังในสมยัของโนอาห์ (1เปโตร 3:18-20) ต่อไปนีเ้ป็นคําอธิบายบางอย่างเก่ียวกบัข้อพระคมัภีร์นี ้

(1) พระวิญญาณของพระคริสต์เทศนาในสมยัของโนอาห์ทางโนอาห์แก่ผู้ ท่ีอยู่ในคกุในปัจจบุนั ถ้อยคําและรูปกาลของ 1เปโตร 4:6 

สนบัสนนุการแปลเช่นนี ้(2) พระวิญญาณของพระคริสต์เสด็จไปยงัแดนคนตายในขณะท่ีพระกายของพระองค์อยู่ในอโุมงค์ และ

ประกาศชยัชนะของพระองค์เหนือความตายแก่ทูตสวรรค์ท่ีทําบาปในคุก (2เปโตร 2:4) หรือแก่อํานาจซาตานทัง้หมด (3) พระ

วิญญาณของพระคริสต์ประกาศเช่นนีแ้ก่วิญญาณของมนุษย์ในแดนคนตาย แต่ไม่ได้ให้โอกาสครัง้ท่ีสองท่ีจะได้รับความรอด 

คําอธิบายสองประการหลงัได้รับการสนบัสนนุจากคําภาษากรีกแปลว่า “ประกาศ” ซึง่ไม่ใช่คําว่า อืออางเกะลิโศ (euangelizo) ซึง่

หมายถึงการประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอด แต่เป็นคําว่า เครสโซู  (kerusso) ซึ่งมีความหมายถึงการประกาศข้อมูล 

คําอธิบายทัง้สองประการเหมาะสมกบัคําสัง่สอนเก่ียวกบัการเสด็จไปยงัแดนคนตายของพระคริสต์ เม่ือพระองค์ทรงมีชยัชนะมี

กญุแจแห่งแดนคนตายและความตาย และปลอ่ยให้ผู้ถกูคมุขงัถกูคมุขงัต่อไป (กิจการ 2:25-32; โรม 10:7; เอเฟซสั 4:8-10; วิวรณ์ 

1:18) 

 

มีการบังเกิดใหม่ที่ไม่สมบรณ์แบบหรือไมู่  
 ในปัจจบุนั บางคนไมไ่ด้สอนวา่รอดได้โดยไมต้่องมีการบงัเกิดใหม ่แตส่อนวา่ การบงัเกิดใหมอ่าจเป็นการปฏิบติัตามแบบ

แผนของอคัรสาวกเพียงบางอย่างเท่านัน้ได้ พวกเขาสนบัสนนุความคิดนี ้โดยชีใ้ห้เห็นตวัอย่างท่ีพระเจ้าทรงช่วยคนให้รอดภายใน

แผนการของพระองค์สําหรับสมยัของเขา แต่ทําให้แผนการของพระองค์สมบรูณ์ในวิธีท่ีไม่เป็นตามประเพณีหรือในวิธีท่ีไม่คาดคิด 

ตวัอย่างจากพระคมัภีร์เก่า ได้แก่ เยโธร บาลาอมั และนีนะเวห์ และโจรบนไม้กางเขนท่ีได้รับความรอดภายใต้ธรรมบญัญัติ แต่มี

พระเยซูทรงเป็นปโุรหิตและเคร่ืองบชูาของเขา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีเสรีภาพในการทําให้แผนการของพระองค์สมบรูณ์

ในทางของพระองค์ แตเ่ราต้องไมถื่อตวัอยา่งนีสํ้าคญัมากเพราะเกิดขึน้ในสถานการณ์และช่วงเวลาเฉพาะ 

 มีความเป็นไปได้สองประการ ในเร่ืองเก่ียวข้องกับความรอดในพระคัมภีร์ใหม่ (1) บางคนอาจบังเกิดใหม่จากพระ

วิญญาณโดยไม่มีหมายสําคญัในการพดูภาษาต่างๆ เพราะพวกเขาไม่รู้เก่ียวกบัภาษาต่างๆ หรือไม่เข้าใจ และไม่มีความเช่ือใน

เร่ืองนัน้ (2) บางคนอาจบงัเกิดใหมจ่ากนํา้โดยไมไ่ด้กลา่วช่ือของพระเยซใูนการบพัติศมาเพราะพวกเขาไมเ่คยได้ยินการสอนเร่ืองนี

หรือไม่เข้าใจเร่ืองนี ้ซึง่เป็นการสนันิษฐานว่าเม่ือบพัติศมา พวกเขามีความเช่ืออย่างแท้จริงในพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด 

และเข้าใจในทางปฏิบติั (หากวา่ไมใ่ช่ทางศาสนศาสตร์แล้ว) วา่พระองค์ทรงสภาพของพระเจ้าอยา่งบริบรูณ์ 

 แม้ว่าข้อโต้แย้งเหล่านีจ้ะดเูหมือนมีเหตผุลและมีความสอดคล้องกนั ยงัมีปัญหาท่ีสําคญัอย่างน้อยสองประการ (1) พระ

คัมภีร์เองสอนเก่ียวกับประสบการณ์ตามอย่างอัครสาวกท่ีสมบูรณ์ โดยไม่ได้กล่าวถึงข้อยกเว้น (2)ตลอดทัง้ประวัติศาสตร์

คริสตจกัรและในปัจจบุนั คนท่ีจริงใจจํานวนมากมายได้รับพระวิญญาณบริสทุธิโดยมีหมายสําคญัคือการพดูภาษาต่างๆ รวมทัง้ผู้์

ท่ีไมไ่ด้คาดหวงัการพดูภาษาตา่งๆ และหลายคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูโดยไม่เคยได้ยินใครสอนเร่ืองการบพัติศมา
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ในพระนามของพระเยซูมาก่อน เม่ือพิจารณาถึงปัญหาเหล่านี ้เรามีหน้าท่ีรับและประกาศประสบการณ์ตามแบบอัครสาวกท่ี

สมบรูณ์โดยคาดหวงัท่ีจะเหน็การปฏิบติัตามแบบแผนของอคัรสาวกทกุประการ 

 

ชะตากรรมของเดก็ทารก 
 เรายงัไม่ได้กล่าวถึงเด็กท่ีเสียชีวิตก่อนท่ีจะโตพอท่ีจะเช่ือพระเจ้าและกลบัใจจากความบาป หรือกล่าวถึงผู้ ท่ีพิการทาง

สมอง มีผู้ เสนอมมุมองหลายประการด้วยกนั ได้แก่ 

(1) พวกเขาไม่สามารถไปสวรรค์ได้ เพราะธรรมชาติความบาปของตน (สดดีุ 51:5; โรม 5:12-21) แนวคิดนีเ้ห็นว่า

ธรรมชาติความบาปไม่ใช่แค่แรงกดดนัให้ทําบาปเท่านัน้ แต่หมายถึงความผิดท่ีได้รับมานอกไปจากการกระทําของตนเอง ชาว

โรมนัคาทอลิกมีความคิดเห็นเช่นนี ้โดยสอนว่าเด็กทารกต้องได้รับการบพัติศมาเพ่ือล้างความบาปเดิมของตน พวกเขาได้สร้าง

สถานท่ีซึง่ไมเ่ป็นตามพระคมัภีร์สําหรับเดก็ท่ีไมไ่ด้รับบพัติศมาเรียกวา่ ลมิโบ้ ท่ีซึง่ไมมี่ทัง้ความสบายหรือความเจ็บปวด 

(2) พวกเขาจะไปสวรรค์ พระเยซูทรงใช้เด็กเล็กๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างอธิบายเก่ียวกับแผ่นดินสวรรค์ (มัทธิว 18:1-10; 

19:14) อาจเป็นการบอกโดยนยัว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดิน มมุมองนีส้นันิษฐานว่าด้วยการไถ่ของพระคริสต์ พระเจ้าจะ

ทรงกําจดัลกัษณะบาปของพวกเขาโดยอตัโนมติั 

(3) พวกเขาจะได้ฟืน้ขึน้มาในเวลาการครอบครองหนึ่งพนัปีและได้โอกาสท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธความรอด พวกพยาน

พระยะโฮวาห์สอนเช่นนี ้แตไ่มมี่ข้อสนบัสนนุจากพระคมัภีร์ 

(4) พระเจ้าจะทรงตดัสินเด็กทารกตามความรู้ของพระองค์ว่าพวกเขาจะทําอย่างไรถ้าพวกเขามีชีวิตนี ้ซึ่งทําให้เกิดข้อ

สงสยัท่ีไมมี่คําตอบเก่ียวกบัเสรีภาพในการตดัสนิใจและปัจจยัตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดการตดัสนิใจของบคุคล 

(5) ความรอดของเด็กทารกถูกกําหนดโดยความรอดของพ่อแม่ ปัญหาในท่ีนีคื้อว่าพระเจ้าจะทรงแช่งสาปเด็กทารก
เพราะความบาปของพอ่แมแ่ละความไมเ่ช่ือของพวกเขาอยา่งนัน้หรือ มีตวัอยา่งในพระคมัภีร์เก่าท่ีเดก็ต้องทรมานเพราะความบาป

ของพอ่แม ่เช่น นํา้ทว่ม แตไ่มจํ่าเป็นวา่ต้องหมายความวา่เดก็เหลา่นัน้จะถกูแช่งสาปไปชัว่นิรันดร์ เพียงแตแ่สดงให้เหน็วา่เดก็มกัจ

ทรมานในชีวิตดงัเป็นผลของการกระทําของพอ่แม ่

 1โครินธ์ 7:14 กล่าวว่า สามี/ภรรยาท่ีไม่เช่ือได้รับการชําระ (แยกออก) โดยภรรยา/สามีท่ีเช่ือและลกูของพวกเขาจะถือว่า

บริสทุธิ ์ (แยกออกจากโลกต่อพระเจ้า) ถ้าข้อนีห้มายถึงความรอด รวมถึงสามี/ภรรยาท่ีไม่เช่ือและลกูท่ีเป็นผู้ ใหญ่หรือไม่ อย่างไรก็

ตาม เห็นได้ชดัเจนว่าข้อพระคมัภีร์นีก้ารอ้างถึงอิทธิพลท่ีดีของผู้ เช่ือในครอบครัวของเขา ซึ่งอาจมีปัจจยัท่ีมีอํานาจในการนําคน

เหลา่นัน้ไปสูค่วามรอดได้อยา่งแน่นอน 

 เราสรุปว่าพระคมัภีร์ไม่ได้กล่าวว่าจะเกิดอะไรขึน้กบัเด็กทารกและผู้ ท่ีพิการทางสมอง ซึง่ไม่เป็นท่ีน่าประหลาดใจ เพราะ

พระคมัภีร์เป็นหนงัสือเน้นทางปฏิบติัมาก และพดูกบัผู้ ท่ีสามารถตอบสนองได้เท่านัน้ บางทีพระคมัภีร์ไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองนีเ้พราะ

พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเก็บพระกิตติคุณไว้จากกลุ่มคนอายุใดๆ พระคัมภีร์สอนเราให้ฝึกเด็กในทางขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

(สภุาษิต 22:6) และเราควรจะกระทําเช่นนัน้ตัง้แตต่อนท่ีอายนุ้อยๆ พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้แม้แต่กบัเด็ก

เลก็ๆ มีสมาชิกในครอบครัวท่ีได้รับพระวิญญาณเม่ืออาย ุ6, 7, 8, 9 และ 10 พระคมัภีร์ไมไ่ด้ระบขุ้อจํากดัทางอาย ุบางทีเพราะอายุ

ท่ีมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเองเก่ียวกับความรอดของแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไปขึน้อยู่การเจริญเติบโต 

ความสามารถและการฝึกฝนของเดก็ก็ได้ 

 การไมมี่คําสอนท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเดก็ทารกและผู้พิการทางสมองไม่ควรทําให้เราสบัสน เราควรมีความเช่ือในพระเจ้า โดย

เช่ือวา่พระองค์ทรงมีแผนการแหง่พระคณุให้กบัพวกเขา เหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงมีให้กบัเรา เม่ือเราได้รับพระคณุ พระเมตตาและ

ความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราเอง เราสามารถมอบพวกเขาไว้ในการดแูลของพระองค์โดยไมต้่องสงสยั 

 

ระดบัการลงโทษ 
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 พระคัมภีร์ระบุว่าคนบาปจะได้รับการลงโทษในระดบัท่ีแตกต่างกันไปตามความรู้และโอกาสท่ีพวกเขามีบนโลก ทัง้นี ้

ไม่ได้ทําให้ความสําคญัของข้อเท็จจริงท่ีว่าคนบาปทกุคนจะถกูลงโทษ หรือความรอดท่ีเขาไม่ได้รับนัน้เป็นสิ่งสําคญันัน้หมดไป แต่

อาจช่วยเราให้เข้าใจความยติุธรรมของพระเจ้าได้ดีขึน้และหนนุใจเราไม่ให้สร้างข้อยกเว้นในพระกิตติคณุเพราะสงสารผู้ ท่ีดเูหมือน

จะสมควรได้รับการลงโทษน้อยกว่าผู้ อ่ืน พระเจ้าจะทรงประเมินอย่างยติุธรรมในระดบัความรับผิดชอบของคนบาปทกุคน และจะ

ลงโทษตามนัน้ พระคมัภีร์ไมไ่ด้อธิบายวา่พระเจ้าจะใช้หลกัการนีอ้ยา่งไร แตข้่อพระคมัภีร์ตอ่ไปนีส้อนเร่ืองนี ้

(1) พระเยซสูอนว่า “ผู้ใดได้รับมาก จะต้องเรียกเอาจากผู้นัน้มาก” (ลกูา 12:48) พระองค์ทรงอธิบายด้วยอปุมาเก่ียวกบั

เจ้านายคนหนึ่งท่ีกลบัมาอย่างไม่คาดคิด คนรับใช้ท่ีรู้ใจนาย แต่ไม่ปฏิบติัตาม ถูกเฆ่ียนตีมาก ในขณะท่ีคนรับใช้ท่ีไม่เข้าใจสิ่งท่ี

นายต้องการทัง้หมดและกระทําสิง่ท่ีสมควรท่ีจะได้รับโทษ ก็ถกูเฆ่ียนตีน้อย (ลกูา 12:42-48) 

(2) คนหน้าซ่ือใจคดจะได้รับการแช่งสาปท่ีมากกวา่คนอ่ืนๆ (มาระโก 12:38-40) 

(3) ผู้ ท่ีหนัหลงัให้กบัพระเจ้าจะถกูลงโทษมากกว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จกัความจริงเลย (มทัธิว 12:43-45; 2เปโตร 2:20-

22) 

(4) ธรรมิกชนท่ีได้รับความรอดเพราะความเช่ือจะได้รับบําเหน็จตามการกระทําการดีของตน (1โครินธ์ 3:11-15) ถ้า

หลกัการเดียวกนัใช้ได้กบัคนบาป พวกเขาจะถกูลงโทษตามการกระทําของตน 

(5) ทกุคนจะถกูตดัสินตามการกระทําของตน โดยประเมินจากความรู้ท่ีบคุคลได้รับ (โรม 2:6, 11-16) ไม่มีใครได้รับ

ความรอดนอกไปจากพระกิตติคุณ แต่คนบาปท่ีปฏิบัติตามกฎแห่งจิตใจในบางเร่ืองจะได้รับการยกเว้นในเร่ืองนัน้ ในขณะท่ีผู้

ละเมิดจะถกูลงโทษ (โรม 2:14-15) ความแตกตา่งนีมี้ความหมายก็ตอ่เม่ือมีระดบัการลงโทษท่ีแตกตา่งกนัไปเทา่นัน้ 

(6) ถ้าคนใดกระทําการดีเพราะพระกิตติคณุ หรือเพราะคริสเตียนคนหนึ่ง เขาจะไม่เสียบําเหน็จภายในสถานการณ์ใดๆ 

(มทัธิว 10:40-42; มาระโก 9:41) คนท่ีไมร่อดบางคนอาจจะไมไ่ด้รับสิง่ตอบแทนในชีวิตนี ้แตจ่ะเก็บเก่ียวผลของตนในชีวิตหน้า 

 

บทสรุป 
 พระคมัภีร์ไม่ได้สอนข้อยกเว้นใดๆ เก่ียวกบัข้อความเร่ืองการบงัเกิดใหม่ ซึ่งคือ การกลบัใจจากความบาป การบพัติศมา

ด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซ ูและการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เราไมค่วรสอนทฤษฎีหรื์ อแนวความคิดที่นอกเหนือจา

พระคมัภีร์ว่าเป็นความจริงท่ีทรงสําแดง แต่เราควรยดึคําสัง่สอนทกุประการตามคําสอนท่ีชดัเจนของพระวจนะของพระเจ้าเท่านัน้ 

พระเจ้าจะทรงช่วยทกุคนท่ีแสวงความจริงอยา่งจริงใจด้วยใจทัง้หมด และไว้วางใจในพระเยซคูริสต์อยา่งแท้จริงให้รอด 

 เราควรเทศนาพระกิตติคณุสมบรูณ์ นัน่คือ กิจการ 2:38 เป็นรูปแบบของการบงัเกิดใหม ่
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13 ลักษณะส่ีประการของความรอด 
 

 “แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนัน้ แต่ท่านไดร้ับการชําระแลว้ไดร้ับการทําใหบ้ริสทุธิแลว้ ไดร้ับการทําใหเ้ป็น์

ผช้อบธรรมในพระนามของพระเยซคริสตเจ้า และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราู ู ” (1โครินธ์ 6:11) 

 

 ความรอดท่ีพระเจ้าทรงประทานให้จะแก้ไขทุกปัญหาท่ีเกิดขึน้จากความบาป ในท่ีสดุแล้ว ความรอดนัน้จะกู้ทุกสิ่งท่ี

อาดมัเสียไปกลบัคืนมาและมากย่ิงกวา่นัน้ (โรม 5:15-21) และจะสร้างเราขึน้ในพระฉายของพระคริสต์ (โรม 8:29; 1ยอห์น 3:2) 

 บทนีจ้ะกล่าวถึงลกัษณะสําคญัส่ีประการของความรอด ได้แก่ การทําให้เป็นผู้ชอบธรรม การสร้างใหม่ การรับเป็นบุตร

และการชําระ 

 

การทาํให้เป็นผ้ชอบธรรมู  
 การทําให้เป็นผู้ ชอบธรรมเป็นการกระทําท่ีพระเจ้าทรงสําแดงว่าคนบาปนัน้เป็นผู้ ชอบธรรม จริงๆ แล้ว คนบาปไม่ได้

กลายเป็นผู้ชอบธรรมในตวัของเขาเองในเวลานี ้แต่พระเจ้าทรงถือ คิด หรือพิจารณาว่าเขาเป็นคนชอบธรรม โดยไม่ใส่พระทยัใน

ความบาปในอดีตของเขา การทําให้เป็นผู้ชอบธรรมเป็นศพัท์ท่ีถกูต้องท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงสถานะในสายพระเนตรของพระ

เจ้า 

 การทําให้เป็นผู้ชอบธรรมมีส่วนประกอบสองประการได้แก่ (1) พระเจ้าทรงให้อภยัคนบาป โดยเอาความผิดและโทษท่ี

เก่ียวข้องกบัความบาปของเขาออกไป (โรม 4:6-8; 8:1) (2) พระเจ้าทรงให้ (ถ่ายทอด) ความชอบธรรมของพระคริสต์แก่คนบาป 

เพ่ือท่ีเขาจะสามารถมีสว่นในทกุสิ่งท่ีพระคริสต์ผู้ ไร้บาปมีสิทธิได้รับได้เพราะความชอบธรรมของพระองค์ (โรม 3:22; 4:3-5; 2โค

รินธ์ 5:20-21) ด้วยเหตผุลทัง้สองนี ้ผู้ ท่ีได้รับการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมจะได้คืนดีกบัพระเจ้าอย่างแท้จริง (โรม 5:1, 9-10) และมี

สทิธิรับพระสญัญาของพระองค์ทกุอยา่งเป็นมรดก รวมทัง้ ชีวิตนิรันดร์ด้วย (โรม 5:9; 8:30; กาลาเทีย 3:10-14; ทิตสั 3:7) 

 การทําให้เป็นผู้ชอบธรรมมาจากพระคณุของพระเจ้า โดยซือ้ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์เพ่ือเรา “แต่ว่าพระเจ้าทรงพระ

กรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมลูค่า โดยท่ีพระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตัง้พระเยซูไว้ให้เป็นท่ีลบ

ล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์” (โรม 3:24-25) การทําให้เป็นผู้ชอบธรรมมาจากทางความเช่ือในพระเยซูคริสต์เท่านัน้ 

ไม่ใช่ด้วยการกระทําตามธรรมบัญญัติ “เพราะเราทัง้หลายเห็นว่า คนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็โดยอาศัยความเช่ือ

นอกเหนือการประพฤติตามธรรมบญัญัติ” (โรม 3:28) “ส่วนคนท่ีมิได้อาศยัการประพฤติ แต่ได้เช่ือในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิด

เป็นคนชอบธรรมได้ เพราะความเช่ือของคนนัน้ พระเจ้าทรงถือวา่เป็นความชอบธรรม” (โรม 4:5) 

 พระโลหิตของพระคริสต์ชีถ้ึงงานไถ่บาปอันสมบูรณ์ของพระองค์ รวมทัง้ การวายพระชนม์ของพระองค์ (ซึ่งทําให้

ข้อกําหนดตามธรรมบญัญัติของพระเจ้าสมบูรณ์) และการฟืน้พระชนม์ของพระองค์ (หากไม่มีการฟืน้คืนพระชนม์แล้ว การวาย

พระชนม์ก็จะไม่มีผล) “แต่สําหรับพวกเราด้วย จะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราท่ีเช่ือในพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าของ

เราให้ฟืน้ขึน้จากความตาย คือพระเยซูผู้ทรงถกูอายดัไว้ให้ถึงสิน้พระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟืน้จาก

ความตาย เพ่ือให้เราเป็นคนชอบธรรม” (โรม 4:24-25) พระคณุของพระเจ้าเป็นท่ีมาของการทําให้เป็นคนชอบธรรม พระโลหิตของ

พระคริสต์ (การวายพระชนม์ การฝังและการฟืน้คืนพระชนม์) เป็นเหตผุลสนบัสนนุการทําให้เป็นคนชอบธรรม และความเช่ือเป็น

สภาพท่ีเราได้รับการทําให้เป็นคนชอบธรรม 

 เน่ืองจากการทําให้เป็นคนชอบธรรมเกิดจากความเช่ือ จึงเกิดขึน้เม่ือบคุคลหนึ่งใช้ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดอย่างเต็มท่ี ซึ่ง

รวมถึงการเช่ือฟังพระกิตติคณุ (บทท่ี 2) ดงันัน้ งานแห่งการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมท่ีสมบรูณ์มาจากความเช่ือเม่ือคนๆ หนึ่งกลบัใจ

ใหม ่ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูและได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
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 ใน 1โครินธ์ 6:9-10 เปาโลกล่าวถึงคนท่ีไม่ชอบธรรมสิบประเภทท่ีจะไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้า เขากลา่วต่อไปว่า “แต่

ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนัน้ แต่ท่านได้รับการชําระแล้วได้รับการทําให้บริสทุธิแล้ว ได้รั์ บการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมใน

พระนามของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา” (1โครินธ์ 6:11) อีกนยัหนึ่ง การทําให้เป็นผู้ชอบธรรมเกิดขึน้

เม่ือพวกเขาได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูและได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ แม้วา่ข้อนีไ้มไ่ด้กลา่วถึงคําว่า ์ บพั

ติศมา โดยเฉพาะ แต่ Smith’s Dictionary of the Bible อธิบายว่า ข้อนีห้มายถึงการบพัติศมา “โดยทัว่ไป เช่ือว่า ในท่ีนีอ้้างถึงการ

บพัติศมาในพระนามขององค์พระเยซูคริสตเจ้า...ไม่น่าสงสยัเลยว่าข้อนีอ้้างถึงการบัพติศมา” 1 นักศาสนศาสตร์ชาวแบ๊บติสต์

ยืนยนัวา่ “ความเหน็ของนกัวิชาการเป็นเอกฉนัท์ยืนยนัวา่ข้อนีเ้ก่ียวข้องกบัการบพัติศมา” 2  

 คําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการกลบัใจใหม่ การบพัติศมาด้วยนํา้ และการบพัติศมาด้วยพระวิญญา

แสดงว่างานแห่งการทําให้เป็นคนชอบธรรมเกิดขึน้ในทัง้สามอย่าง ในการกลบัใจใหม่ มนุษย์และพระเจ้าเร่ิมก่อความสมัพนัธ์

สว่นตวั ซึง่วางรากฐานสําหรับการบพัติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ ในการบพัติศมาด้วยนํา้ พระเจ้าทรงยกบาป (กิจการ 2:38) 

ซึง่สอดคล้องกบัปัจจยัแรกของการทําให้เป็นผู้ชอบธรรม 

 พระวิญญาณบริสทุธิทรงประทานความชอบธรรมของพระคริสต์เพราะพระวิญญาณทรงเป็์ นพระคริสต์ในเรา “เพ่ือสิ่งท่ี

ธรรมบัญญัติสัง่ไว้ จะได้สําเร็จในตัวเราทัง้หลาย ผู้ ไม่ดําเนินตามฝ่ายเนือ้หนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” (โรม 8:4) “ถ้าพระ

วิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูใ่นทา่นทัง้หลายจริงๆ แล้ว ทา่นก็มิได้อยูใ่ต้เนือ้หนงั แตอ่ยูใ่ต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณ

ของพระคริสต์ ผู้นัน้ก็ไม่เป็นของพระองค์ และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทัง้หลายแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป 

แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดํารงอยู่เพราะความชอบธรรม” (โรม 8:9-10) พระวิญญาณท่ีทรงสถิตอยู่ช่วยเราให้สามารถรับความ

รอดในอนาคตได้ (โรม 8:11) ด้วยพระวิญญาณ เรามีคุณสมบติัเหมาะสมสําหรับการอวยพรและพระสญัญาของพระเจ้า(โรม 

8:15-17; กาลาเทีย 3:14) โดยสรุป การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณสอดคล้องกบัปัจจยัท่ีสองของการทําให้เป็นผู้ชอบธรรม 

 งานแห่งการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมเร่ิมต้นด้วยการกลบัใจจากบาป และสมบูรณ์เม่ือบพัติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณ

ดงันัน้ การทําให้เป็นผู้ ชอบธรรมเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างฉับพลนัเม่ือบังเกิดใหม่ ไม่ถูกต้องท่ีจะกล่าวว่าการทําให้เป็นผู้ชอบธรรม

เป็นได้ด้วยการบังเกิดใหม่เพียงลกัษณะเดียวเท่านัน้ เพราะการบังเกิดใหม่ต้องถือเป็นหนึ่งเดียวในทัง้หมด อย่างไรก็ตาม ใน

ความหมายหนึง่ การทําให้เป็นผู้ชอบธรรมมีอยูเ่สมอสําหรับความบาปท่ีได้กระทําและกลบัใจใหมห่ลงัจากประสบการณ์การบงัเกิด

ใหม ่

 

การสร้างใหม่ 
 การสร้างใหม่หมายถึงการบงัเกิดใหม่ ไม่ใช่แค่การปฏิรูปลกัษณะเก่า ผู้ ท่ีได้บงัเกิดใหม่ได้รับธรรมชาติใหม่ท่ีบริสทุธิซึ่งมี์

อํานาจเหนือธรรมชาติเก่าและบาป การบงัเกิดใหม่มีสองสว่นประกอบด้วยกนั ได้แก่ (1) การทําลายอํานาจของธรรมชาติเก่า (2โค

รินธ์ 5:17) และ (2) การให้ธรรมชาติใหม ่ซึง่จริงๆ แล้วเป็นธรรมชาติของพระเจ้าเอง (เอเฟซสั 4:24; โคโลสี 3:10; 2เปโตร 1:4) 

 ธรรมชาติใหมก่่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในความปรารถนาและทศันคติ (เอเฟซสั 4:23-32) และอํานาจในการดําเนินชีวิต

ใหม่ (กิจการ 1:8; โรม 8:4) การบังเกิดใหม่ไม่ได้กําจัดธรรมชาติความบาป คริสเตียนมีธรรมชาติสองอย่าง ได้แก่ เนือ้หนัง 

(ธรรมชาติความบาปหรือเนือ้หนงั) และพระวิญญาณ ถ้าเขาดําเนินตามความปรารถนาของเนือ้หนงั หรือขึน้อยู่กบัอํานาจของเนือ้

หนงั เขาจะไมส่ามารถดําเนินชีวิตบริสทุธิท่ีได้รับชยัชนะได้ ์ (โรม 7:21-25; 8:12-13; กาลาเทีย 5:19-21) ถ้าเขาดําเนินชีวิตตามพระ

วิญญาณ เขาสามารถดําเนินชีวิตแห่งชยัชนะเหนือความบาปได้ (โรม 8:1-4; กาลาเทีย 5:22-23; 1ยอห์น 3:9) ไม่มีมนษุย์คนใด

สามารถได้รับความรอดโดยไมมี่งานแหง่การสร้างใหมใ่นชีวิตของเขา (ยอห์น 3:3-7; กาลาเทีย 6:15) 

 การสร้างใหมเ่กิดจากพระคณุของพระเจ้า (ยอห์น 1:13; ทิตสั 3:5; ยากอบ 1:18) และมาทางความเช่ือของมนษุย์ (ยอห์น 

1:12-13) เราได้กําเนิด (ปฏิสนธิ) โดยพระวจนะของพระเจ้า พระกิตติคณุของพระเยซูคริสต์ (1โครินธ์ 4:15; ยากอบ 1:18; 1เปโตร 

1:23) การได้ยินพระวจนะปลกูเมลด็แห่งความรอดของเรา แต่จะพฒันาเป็นการบงัเกิดใหม่ได้นัน้ เราต้องตอบสนองในความเช่ือ
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ด้วยการเช่ือฟังกิจการ 2:38 เม่ือกลบัใจใหม่และบพัติศมาด้วยนํา้ มนษุย์เก่าของเราถกูฆา่และฝัง ซึง่หมายถงึวิถีชีวิตเก่าของเราแล

การครอบงําของบาปเหนือเราถกูทําลายไป (โรม 6:1-7) การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิใสธ่รรมชาติใหม่และอํานาจถาวร์

เพ่ือทําให้มนษุย์เก่าตายต่อไป (โรม 8:8-9, 13) ดงันัน้ การบพัติศมาด้วยนํา้และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณสอดคล้องกบัปัจจั

สองประการของการสร้างใหม ่ทัง้สองสิง่เป็นสว่นของการบงัเกิดใหม ่

 เช่นนัน้ การสร้างใหม่จึงเกิดขึน้ในเวลาท่ีเรากลบัใจใหม่ รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิ งานแห่งการสร้างใหม่มีประโยชน์ตลอดการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเร์ าโดยให้ความปรารถนาท่ีชอบพระทยัพระเจ้า การ

ชีนํ้าทางฝ่ายวิญญาณ และอํานาจในการเอาชนะความบาปทกุวนั 

 

การรับเป็นบุตร 
 การรับเป็นบตุรเป็นการกระทําในการเลือกและรับบตุร การสร้างใหม่ ชีว้่าเราเป็นบตุรของพระเจ้าด้วยการบงัเกิดใหม่ทาง

ฝ่ายวิญญาณ การรบัเป็นบตุร ชีว้า่เรากลายเป็นบตุรท่ีเป็นผู้ใหญ่ของพระเจ้าและผู้ รับมรดกโดยการเจตนาเลือกของพระองค์ ดงันัน้ 

การรับเป็นบตุรหมายถงึตําแหน่งของเราในฐานะบตุรของพระเจ้าด้วยสทิธิทกุประการท่ีเก่ียวข้องกบัสถานะนัน้์  

 ในกาลาเทีย 4:1-7 เปาโลเปรียบเทียบชีวิตภายใต้ธรรมบญัญัติก่อนพระคริสต์ และชีวิตในพระวิญญาณหลงัพระคริสต์ 

ก่อนการวายพระชนม์ของพระคริสต์ คนทัง้หลายดําเนินชีวิตภายใต้การเป็นทาสต่อโลก ประชากรของพระเจ้าดําเนินชีวิตภายใต้

การยอมต่อธรรมบญัญัติ เหมือนเช่นเด็กท่ียงัไม่ถึงอายกุารเป็นผู้ ใหญ่ อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้ปกครองและผู้อบรม อย่างไรก็

ตาม หลงัการไถ่ของพระคริสต์ บตุรของพระเจ้าถงึอาย ุได้รับพระวิญญาณของพระคริสต์ และมีสิทธิในมรดกท่ีพระเจ้าทรงวางแผน์

ให้แก่พวกเขา เปาโลใช้คําว่า การรับเป็นบตุร เพ่ือบรรยายการเปลี่ยนสถานะนี ้เน่ืองจากการรับเป็นบตุรให้สิทธิและสิทธิพิเศษแก่์

บคุคลท่ีเขาไมเ่คยได้รับมาก่อน 

 ในโรม 8:14-17 เปาโลใช้การเปรียบเทียบการรับเป็นบตุรในทางท่ีต่างออกไป ในการรับเช่ือของเรา เราได้รับเป็นบตุรเข้า

ในครอบครัวของพระเจ้า กลายเป็นพ่ีน้องท่ีอายนุ้อยกว่าของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นมนษุย์ ในฐานะเด็กท่ีได้รับเข้าเป็นบตุร เรามีสิทธ์ิ

และสทิธิพิเศษถกูต้องทกุประการของบตุรท่ีเกิดตามธรรมชาติ พระคริสต์ทรงเป็นผู้ เดียวท่ีได้กําเนิดจากพระบิดาและเป็นผู้ เดียวท่ีมี

สทิธิดัง้เดิมท่ีจะเป็นทายาท แตด้่วยการรับเป็นบตุร เราจงึกลายเป็นทายาทของพระบิดา และจงึเป็นผู้ รับมรดกร่วมกบัพระคริสต์ 

 เรายงัไมไ่ด้รับประโยชน์ทกุประการของการรับเป็นบตุร เรายงัคงรอคอยการสําแดงท่ีสมบรูณ์ของตําแหน่งของเราในฐานะ

บตุรของพระเจ้า และการไถ่ร่างกายของเรา (โรม 8:23) 

 การรับเป็นบุตรเกิดจากพระคณุและทางเลือกของพระเจ้า (เอเฟซสั 1:4-5) และมาทางความเช่ือ(กาลาเทีย 3:26) พระ

คมัภีร์ระบวุา่การรับเป็นบตุรเกิดขึน้ด้วยการบพัติศมาด้วยนํา้และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ เพราะเป็นสิง่ที่ทําให้เราได้เข้าอยู

ในครอบครัวของพระเจ้า “เพราะว่า ท่านทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเช่ือ เพราะเหตวุ่าคนท่ีรับบพั

ติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต์” (กาลาเทีย 3:26-27) “เราทัง้หลายได้รับบพัติศมาโดยพระวิญญาณองค์

เดียวเข้าเป็นกายเดียวกนั” (1โครินธ์ 12:13) “เหตวุ่าท่านไม่ได้รับนํา้ใจทาสซึง่ทําให้ตกในความกลวัอีก แตท่า่นได้รับพระวิญญา

ผู้ทรงให้เป็นบตุรของพระเจ้า ให้เราทัง้หลายร้องเรียกพระเจ้าว่า ‘อบับา’ คือพระบิดา” (โรม 8:15) พระวิญญาณเป็นทัง้ตวัแทนของ

การรับเป็นบตุรและผลประโยชน์แรกของการรับเป็นบตุร 

 การรับเป็นบุตรเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าจึงเกิดขึน้ในทนัทีเม่ือบงัเกิดใหม่ ในความหมายหนึ่ง เป็นเหตกุารณ์ในอดีต

เพราะเราได้รับการเรียกให้เป็นบตุรของพระเจ้า(1ยอห์น 3:1) เราได้รับผลแรกของมรดกของเราแล้ว ซึ่งคือพระวิญญาณของพระ

เจ้า (โรม 8:23; กาลาเทีย 4:6; เอเฟซสั 1:13-14) และเรามีประกนัว่าจะได้รับมรดกในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในอีกความหมายหนึ่ง 

การรับเป็นบตุรยงัคงเป็นอนาคต เรายงัคงรอคอยการสําแดงตําแหน่งของเราต่อหน้าสิ่งท่ีทรงสร้างทัง้หมด การไถ่ร่างกายของเรา 

และการรับมรดกทัง้หมดของเรา ทัง้หมดเราจะได้รับเม่ือพระเยซเูสดจ็กลบัมา 
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การชาํระ 
 การชําระมีความหมายตามตวัอกัษรหมายถึงการแยกออก ในบริบทของการศึกษาของเรานี ้มีความเท่าเทียมกบัความ

บริสทุธิ ซึ่งหมายถึงการแยกจากบาปและอทุิศต่อพระเจ้า การชําระเ์ ป็นขัน้ตอนของการเป็นผู้ชอบธรรม ซึ่งจริงๆ แล้วคือการเป็น

เหมือนพระคริสต์ 

 ในการบงัเกิดใหม่ พระเจ้าทรงแยกเราออกจากบาป (1โครินธ์ 6:11) แต่เป็นเพียงการเร่ิมต้นของกระบวนการเท่านัน้ พระ

เจ้าทรงดําเนินต่อไปในการทํางานกบัเราเพ่ือแก้ไขเราให้สมบรูณ์และทําให้เราเป็นคนบริสทุธิ พระคมัภีร์สอนว่าเราสามารถมีความ์

เป็นผู้ ใหญ่และความดีรอบคอบในชีวิตนีไ้ด้ (2โครินธ์ 3:18; 7:1; เอเฟซสั 4:11-15; 2เปโตร 3:18) ซึ่งไม่ใช่ความดีรอบคอบท่ี

สมบรูณ์แบบและไม่มีบาปเหมือนพระคริสต์ แต่เป็นขัน้ตอนความดีรอบคอบเพราะธรรมชาติความบาปและความเป็นไปได้ในการ

ทําบาปยงัคงอยูภ่ายใน 

 เราทกุคนสามารถมีความดีรอบคอบเท่าเทียมกนัในความหมายเก่ียวข้องกนัแม้ว่าเราอาจได้รับในระดบัท่ีแตกต่างกนัใน

ความหมายเด็ดขาด เหมือนเช่นเด็กสองคนในระดบัการพฒันาท่ีแตกต่างกันสามารถเป็นปกติและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้ 

พระเจ้าทรงประเมินชีวิตของเราตามหลกัว่าเรามาจากไหน ความสามารถของเราคืออะไร พระองค์ทรงประทานอะไรให้แก่เรา และ

ความสามารถของเราคืออะไร (มทัธิว 13:23; 25:14-30) พระองค์ทรงคาดหวงัให้เราผา่นกระบวนการเติบโต (มาระโก 4:26-29) ถ้า

เราได้บงัเกิดใหม่ เติบโตในอตัราท่ีเหมาะสมในความสมัพนัธ์ของเรา ใช้ทกุสิ่งท่ีพระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา ดําเนินชีวิตท่ีกลบัใจ

ใหม่ และเป็นเหมือนกบัพระคริสต์มากขึน้ทีละน้อยๆ เราสามารถดีรอบคอบได้ในสายพระเนตรของพระองค์ เป้าหมายท่ีพระองค์

ทรงประทานแก่เราเพ่ือต่อสู้ คือความดีรอบคอบท่ีสมบูรณ์แบบ (มทัธิว 5:48) ถ้าเรายอมจํานนต่อกระบวนการชําระ ในท้ายท่ีสดุ 

พระคริสต์จะทรงเปล่ียนเราเข้าสู่ความดีรอบคอบท่ีไม่มีบาปอย่างแท้จริงเม่ือพระองค์เสด็จมา (ฟีลิปปี 3:12-14; 1เธสะโลนิกา 

3:13; 1ยอห์น 3:2) 

 การชําระของเราเกิดจากพระคณุผ่านทางความเช่ือตามเคร่ืองบชูาของพระคริสต์ (กิจการ 26:18; 1เธสะโลนิกา 5:23; 

ฮีบรู 10:10) การกระทําในการชําระเบือ้งต้นเกิดขึน้ในเวลาของการกลบัใจใหม่ การบพัติศมาด้วยนํา้ และการบพัติศมาด้วยพร

วิญญาณ (1โครินธ์ 6:11) งานท่ีต่อเน่ืองของการชําระล้างเกิดโดยการดําเนินการของพระวิญญาณท่ีอยู่ภายใน (2เธสะโลนิกา 

2:13; 1เปโตร 1:2) ดงัท่ีเราดําเนินชีวิตประจําวนัด้วยความเช่ือ (โรม 1:17) 

 โดยสรุป การชําะเป็นงานท่ีเกิดขึน้ทนัทีเม่ือบงัเกิดใหม่ เม่ือเราแยกออกจากบาปต่อพระเจ้าเป็นครัง้แรก การชําระดําเนิน

ตอ่ไปเร่ือยตลอดชีวิตคริสเตียน และจะสมบรูณ์เม่ือพระคริสต์เสดจ็มารับคริสตจกัร 

 

แผนการแห่งความรอดที่เป็นนิรันดร์ของพระเจ้า 
 โรม 8:28-30 บรรยายถงึห้าขัน้ตอนในแผนการแหง่ความรอดของพระเจ้าเพ่ือมนษุย์ท่ีทําบาป 

(1) การทรงทราบ พระเจ้าทรงทราบมนุษย์จะทําบาป และจะจําเป็นต้องมีความรอด พระองค์ยังทรงทราบว่าเม่ือ

พระองค์ทรงประทานความรอด บางคนจะปฏิเสธ 

(2) การทรงตัง้ไว ้เน่ืองจากพระเจ้าทรงทราบการตอบสนองนี ้พระองค์ทรงวางแผนตัง้แต่ก่อนสร้างโลกท่ีจะให้ความรอด

ทางเคร่ืองบชูาไถ่บาปของพระคริสต์ (1เปโตร 1:18-20; วิวรณ์ 13:8) ผู้ ท่ีเลือกแผนการของพระเจ้าได้รับการทรงตัง้ไว้ให้ปฏิบติั

เหมือนกบัพระคริสต์ คริสตจกัรได้รับการทรงตัง้ไว้เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จ แต่กระนัน้ แต่ละบคุคลจะต้องเลือกว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของแผนการท่ีตัง้ไว้หรือไม ่

(3) การทรงเรียก เม่ือปฏิบติัตามแผนการของพระองค์ พระองค์ได้ทรงขยายการทรงเรียกออกไปยงัมนษุย์ทกุคน (“ผู้ใดท่ี

ปรารถนา”) ท่ีจะเป็นสว่นหนึ่งของแผนการนัน้ โรม 8 กลา่วถึงการทรงเรียกท่ีเกิดผล ผู้ ท่ีจะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า

เทา่นัน้ท่ีจะเป็นสว่นของคริสตจกัรอยา่งแท้จริง (ภาษากรีก เอ็คคะเลเซีย (ekklesia) ซึง่มีความหมายตามตวัอกัษรว่า “ผู้ ท่ีได้รับการ

ทรงเรียกออกมา”) 
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(4) การโปรดให้เป็นผ้ชอบธรรมู  พระเจ้าทรงทําให้คนเหล่านัน้ท่ียอมรับการทรงเรียกของพระองค์เป็นผู้ ชอบธรรม 

พระองค์ทรงสําแดงวา่พวกเขาเป็นผู้ชอบธรรม ซึง่ให้สทิธิแก่พวกเขาท่ีจะได้รับประโยชน์ทกุประการของความรอด 

(5) การโปรดให้มีศกัดิศรี์  ขัน้ตอนสดุท้ายคือการทําให้มีสง่าราศีซึ่งเป็นงานท้ายสุดของการชําระ โรม 8 กล่าวถึงการ

โปรดให้มีศกัดิศรีในรูปกาลอดีต เน่ื์ องจากในพระทยัของพระเจ้า เป็นเหตกุารณ์ท่ีแน่นอนท่ีตัง้ไว้อย่างแท้จริงสําหรับคริสตจกัรของ

พระองค์ ในเวลานัน้ เราจะได้รับกายท่ีมีสง่าราศีด้วยธรรมชาติท่ีสมบรูณ์แบบและไร้ความบาปอย่างแท้จริง เม่ือแผนการของพระ

เจ้าสมบรูณ์ เราจะได้รับการช่วยกู้ ท่ีแท้จริงและนิรันดร์จากอํานาจและผลทัง้ปวงของความบาป 

 

บทสรุป 
 บทนีไ้ด้ศึกษาลกัษณะสําคัญส่ีประการของความรอดของเรา (1) การทําให้เป็นผู้ ชอบธรรม การกระทําท่ีพระเจ้าทรง
สําแดงว่าเราเป็นผู้ชอบธรรม (2) การสร้างใหม่ การกระทําท่ีเราได้บงัเกิดใหม่และรับธรรมชาติใหม่ (3) การรับเป็นบตุร การกระทํา
ท่ีเราได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้า และได้รับเลือกเป็นทายาทของพระองค์ และ (4) การชําระ การกระทําท่ีเราได้แยกออกจาก
ความบาปและขัน้ตอนท่ีเราได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมอยา่งแท้จริง 
 งานแห่งความรอดทัง้หมดนีเ้กิดจากพระคณุของพระเจ้า ซือ้มาโดยพระโลหิตของพระคริสต์ และมาถึงเราทางความเช่ือ
ในพระคริสต์ นอกจากนี ้ทัง้ส่ีอย่างเกิดขึน้เม่ือเรากลบัใจใหม่ รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์

ดงันัน้ การศึกษาของเราได้ยืนยนัความจริงพืน้ฐานสองประการได้แก่ (1) ความรอดเกิดจากพระคณุเพราะความเช่ือ และ (2) ทัง้
การบพัติศด้วยนํา้และการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นสว่นของประสบการณ์ความรอด 
 การทําให้เป็นผู้ชอบธรรม การสร้างใหม่ การรับเป็นบตุร และการชําระเบือ้งต้นเกิดขึน้ทนัทีเม่ือบงัเกิดใหม่ เราได้บรรยาย
สิ่งเหล่านีว้่าเกิดขึน้ในทนัที โดยตระหนักถึงข้อเท็จจริงท่ีว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าการบงัเกิดใหม่เป็นเหตุการณ์เดียว เน่ืองจากพระ
คมัภีร์สอนว่าการบพัติศมาด้วยนํา้และพระวิญญาณเป็นหนึง่เดียว (บทท่ี 4) เราเช่ือว่างานจะไม่สมบรูณ์จนกว่าจะมีการบพัติศมา
ทัง้สองอยา่ง รูปแบบโดยทัว่ไปในหนงัสือกิจการคือ การบพัติศมาทัง้สองอยา่งเกิดขึน้ร่วมกนั (กิจการ 2:38; 10:44-48; 19:1-6) 
 ถ้าคนทัง้หลายมีความเช่ือและได้รับการสอนให้คาดหวงัการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณในเวลาท่ีบพัติศมาด้วยนํา้ การบั
ติศมาทัง้สองก็จะเกิดขึน้เหมือนเช่นท่ีเกิดขึน้ในสมยัของอคัรสาวก พวกเขาจะได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูและได้รับพระ
วิญญาณเม่ือพวกเขาออกมาจากนํา้ในการบพัติศมา (กิจการ 19:1-6) หรือพวกเขาจะได้รับพระวิญญาณและเช่ือฟังคําสัง่ให้บพัติศ
มาในพระนามของพระเยซใูนทนัที (กิจการ 10:44-48) 
 เม่ือพิจารณาเช่นนี ้เราได้ถือการศกึษาของเราตามกรณีทัว่ไปของผู้ ท่ีได้กลบัใจใหม่ รับบพัติศมาในนํา้ และบพัติศมาด้ว
พระวิญญาณบริสททุธิทัง้หมดในเวลาเดียวกนั เหลือเช่ือท่ีได้เหน็วา่วิธีการท่ีพระเจ้าทรงกําหนดเพ่ือท่ีลกัษณะทกุประการของความ์

รอดจะสําเร็จเม่ือเราเช่ือฟังข้อความท่ีชดัเจนของยอห์น 3:5 และกิจการ 2:38 
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เชิงอรรถ 
 1”Baptism,” SDB, I, 238. 

 2Beasley-Murray, p. 163. 
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14 คาํตอบที่จริงใจ 
 

 ในตอนท้ายของหนงัสือเลม่นี ้เรากลบัไปยงัคําถามเดิมของเรา “เราจะทําอยา่งไรจงึจะรอดได้” คําตอบจากพระคมัภีร์ใหม่

คือ การใช้ความเช่ือในองค์พระเยซคูริสต์ โดยการกลบัใจใหมจ่ากความบาป การบพัติศมาในพระนามของพระเยซูเพ่ือยกบาป การ

รับพระวิญญาณบริสทุธิโดยมีหมายสําคั์ ญคือการพดูภาษาต่างๆ และการดําเนินชีวิตบริสทุธิและแยกออกด้วยอํานาจของพระ์

วิญญาณท่ีทรงสถิตอยู ่

 วิถีทางทกุอย่างในการศกึษาพระคมัภีร์นําไปสูคํ่าตอบนี ้พระคมัภีร์แสดงคําตอบนีสํ้าหรับคําถามเก่ียวกบัความรอด (บท

ท่ี 1) คําตอบนีเ้ป็นความหมายตามพระคมัภีร์ของคําว่าความเช่ือท่ีช่วยให้รอด (บทท่ี 2) คําตอบนีเ้ป็นพระกิตติคณุของพระเยซู

คริสต์เพราะใช้การวายพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์กับชีวิตของเรา และคําตอบนีเ้ป็นพระกิตติคุณท่ี

ประกาศโดยผู้ เทศนาพระคมัภีร์ใหมท่กุคน (บทท่ี 3) การบงัเกิดใหมป่ระกอบด้วยนํา้และพระวิญญาณ (บทท่ี 4) 

 การกลบัใจใหมเ่ป็นการหนัจากบาปไปหาพระเจ้า โดยเก่ียวข้องกบัสติปัญญา อารมณ์ และความต้องการ และรวมถึงการ

ตระหนกัถึงบาป การสารภาพบาป การสํานึกบาป และการตดัสินใจละทิง้ความบาป (บทท่ี 5) แบบท่ีถกูต้องสําหรับการบพัติศมา

ด้วยนํา้ของคริสเตียนคือการจุ่มในนํา้ และพระเจ้าทรงยกบาปของผู้ เชื่อที่ได้กลบัใจใหมใ่นเวลานัน้ (บทท่ี6) รูปแบบท่ีถูกต้อง

สําหรับการบพัติศมาด้วยนํา้ของคริสเตียนคือการออกพระนามของพระเยซ ูเนื่องจากพระเยซเูป็นนามเดียวที่ช่วยให้รอดและเป็

นามสงูสดุท่ีพระเจ้าได้สําแดงพระองค์ออกต่อมนษุย์ (บทท่ี 7) การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเป็นสว่นหนึ่งของความรอด์

เน่ืองจากพระเจ้าประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่ผู้ เช่ือในเวลานัน้ (บทท่ี 8) หลกัฐานตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัการบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณคือการพดูภาษาต่างๆ การพดูภาษาแปลกๆ เป็นสิ่งท่ีมีอยู่เพราะเป็นของประทานแก่ผู้ เช่ือท่ีได้รับการเพิ่มเติม

ทางฝ่ายวิญญาณเพราะการทําให้จําเริญขึน้ทัง้แก่บคุคลและท่ีประชมุ (บทท่ี 9) 

 เหล่าอัครสาวกไม่เพียงแต่เทศนาข้อความนีเ้ท่านัน้ แต่คริสตจักรหลังสมัยอัครสาวกยุคแรกก็เทศนาด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี ้ข้อความนีย้งัปรากฏตลอดทัง้ประวติัศาสตร์คริสตจกัร และในการฟืน้ฟท่ีูสําคญัๆ ในศตวรรษท่ีย่ีสิบด้วย (บทท่ี 10 และ 

11) 

 พระคมัภีร์ไม่ได้กลา่วถึงว่าข้อความพระกิตติคณุมีข้อยกเว้น ดงันัน้ เราไม่ควรพอใจกบัการได้รับหรือเทศนาท่ีไม่ครบถ้วน 

(บทท่ี 12) 

 งานแห่งความรอดท่ีหลากหลาย รวมทัง้ การทําให้เป็นผู้ชอบธรรม การสร้างใหม่ การรับเป็นบุตร และการชําระ ทกุสิ่ง

สําแดงออกในชีวิตของเราเม่ือเราเช่ือฟังพระกิตติคณุอย่างแท้จริง (บทท่ี 13) อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การบงัเกิดใหม่เป็นเพียง

จดุเร่ิมต้นของความสมัพนัธ์ของคริสเตียนกบัพระเจ้า หลงัจากนัน้ เขาต้องดําเนินด้วยความเช่ือ และใช้ชีวิตบริสทุธิแยกจา์ กความ

บาปเพ่ือให้ได้รับความรอดนิรันดร์ในอนาคต (ด ูคน้หาความบริสทุธ์ิ โดยลอเร็ตต้า เบอร์นาร์ด และเดวิด เบอร์นาร์ด) 

 เราไม่ปฏิเสธผู้ ท่ีไม่ได้รับประสบการณ์ตามพระคมัภีร์ใหม่แต่เราหนนุใจพวกเขาให้ได้รับสิ่งท่ีพระเจ้าทรงมีให้แก่พวกเขา 

แทนท่ีจะคิดถึงคําถามในทางลบว่า “ข้าพเจ้าต้องได้รับด้วยหรือ” เราควรถามว่า “มีให้กบัข้าพเจ้าหรือไม่ในปัจจบุนั” และ “พระเจ้า

ทรงประสงค์ให้ข้าพเจ้ารับสิง่นีห้รือ” การดําเนินชีวิตเพ่ือพระเจ้าไม่ควรเป็นคําถามว่าข้อกําหนดน้อยท่ีสดุสําหรับความรอดคืออะไร 

แตเ่ราควรแสวงหาเพ่ือทําให้พระองค์พอพระทยัในทกุวิถีทางท่ีเป็นไปได้และกระทําตามนํา้พระทยัท่ีสมบรูณ์ของพระองค์ 

 ประสบการณ์และคําสัง่สอนของเราควรจะเป็นตามแบบแผนพระคมัภีร์และอคัรสาวกท่ีสมบรูณ์ ผู้ ท่ีรับใช้พระเจ้าโดยไม่

ปฏิบติัตามแบบแผนนีจ้ะต้องตอบคําถามกบัพระเจ้า ความรับผิดชอบของเรามีความชดัเจน เราต้องปฏิบติัตามสิ่งท่ีเรารู้ว่าเป็น

ความจริง 

 บางคนคนทัง้หลายถามว่า “ข้าพเจ้าจะตกนรกหรือเปล่าถ้าไม่ได้รับประสบการณ์ตามพระคมัภีร์ใหม่” เราไม่ถือสิทธิเป็น

พระเจ้าหรือตดัสนิความรอดของผู้ใดตามอํานาจของเราเอง อยา่งไรก็ตาม เราสามารถและต้องแสดงพระวจนะของพระเจ้า เม่ือเรา

วิเคราะห์พระวจนะของพระเจ้า เราพบว่าพระเจ้าได้สัง่สอนทกุคนให้เช่ือฟังข้อความเก่ียวกบัความรอดท่ีชดัเจน ถ้อยคําของเปโตร
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ยงัคงเป็นความจริงอยู่ในทกุวนันี ้“จงกลบัใจใหม่ และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทกุคน เพ่ือพระเจ้าจะทรงยก

ความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ ด้วยว่าพระสัญญานัน้ตกแก่ท่านทัง้หลายกับ์

ลกูหลานของท่านด้วย และแก่คนทัง้หลายท่ีอยู่ไกล คือทกุคนท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์” (กิจการ 

2:38-39) 

 โดยสรุป เราได้แสดงความเข้าใจของเราเก่ียวกบัคําสัง่สอนตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่อย่างจริงใจ ในทกุสิ่งท่ี

เราได้ศึกษาเพ่ือค้นคว้าข้อความท่ีแท้จริงของพระวจนะของพระเจ้า และเราได้อธิษฐานเพ่ือท่ีพระวิญญาณของพระองค์จะทําให้

เข้าใจพระวจนะของพระองค์ การนําเสนอตามคําสัง่สอนของเรายืนยนัว่าการวายพระชนม์เพ่ือไถ่บาป การฝัง และการฟืน้คืนพระ

ชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งจําเป็นเดียวและเพียงพอสําหรับความรอดของเรา และเราได้รับความรอดด้วยพระคณุทางความเช่ือ

ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า การใช้พระคณุและการแสดงความเช่ือมาถึงเราเม่ือเราเช่ือฟังคําสัง่สอนท่ีเราได้รับจากพระวจนะของพระ

เจ้าจากใจของเรา และมีประสบการณ์การบงัเกิดใหมจ่ากนํา้และพระวิญญาณ 
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