พระคริสตธรรมคัมภีร์
สอนว่ าอย่ างไร

พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่ าอย่ างไร
ภาคที่ 3 เกีย่ วกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ภาคที่ 4 เกีย่ วกับทูตสวรรค์
ภาคที่ 5 เกีย่ วกับพญามาร

โดยอาร์ .เอ. ทอร์ รี่ย์
อดีตผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยพระคริ สตธรรม ซิคำโก
ผูเ้ ขียน
“วิธีศึกษำพระคัมภีร์” ใน “คู่มือหัวข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์”
“ควำมสำคัญและคุณค่ำของกำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์”

กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์
กรุ งเทพฯ, 4

2

“จงไปเปิ ดคำสอนและคำพยำนดูซิ ถ้ำเขำพูดไม่ตรงกับคำสอนนี้ ก็ไม่มีแสงอรุ ณรุ่ งแห่งควำมหวังใน
พวกเขำเลย” อิสยำห์ 8:20
“............ ผูใ้ ดมีคำโอวำทของเรำ ให้เขำพูดคำโอวำทของเรำนั้น โดยควำมสัตย์เถิดฟำงจะเป็ นอะไรแก่
เมล็ดข้ำวเล่ำ พระเยโฮวำห์ได้ตรัส..........” เยเรมีห์ 23:28,29
“ข้ำพเจ้ำจะคอยฟังคำตรัสแห่ งพระเยโฮวำห์......” สดุดี 85:8

จัดพิมพ์โดยได้ รับอนุญาตจาก
เฟลมมิง่ รีเวลล์ – นิวยอรค์

By the kind permission of
Fliming Revell Co., New York

(พิมพ์ครั้งทีส่ อง)
1975

3

สารบัญ
ภาคที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธิ์
บทที่ 1 พระลักษณะของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ......................................................................................... 7
บทที่ 2 พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้ำ ........................................................................................ 13
บทที่ 3 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระเจ้ำพระบิดำ และพระเยซูคริ สต์พระบุตร ....... 17
บทที่ 4 พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงอยูใ่ ต้พระบัญชำของพระบิดำและพระบุตร ....................................... 19
บทที่ 5 พระนำมของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ............................................................................................ 21
บทที่ 6 พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ......................................................................................... 29
บทที่ 7 กำรรับบัพติศมำโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ................................................................................. 56
บทที่ 8 พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในศำสดำพยำกรณ์ และอัครสำวก .................................. 69
บทที่ 9 พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในพระเยซูคริ สต์.............................................................. 75
ภาคที่ 4 ทูตสวรรค์
บทที่ 1 ลักษณะ ตำแหน่ง จำนวน และที่อยู่ ของทูตสวรรค์................................................................... 80
บทที่ 2 ภำรกิจของทูตสวรรค์ ................................................................................................................ 85
ภาคที่ 5 พญามาร
บทที่ 1 ควำมเป็ นอยู่ ตำแหน่ง อำนำจ และนิสัยของพญำมำร ............................................................... 91
บทที่ 2 เอเสเคียล บทที่ 28 ..................................................................................................................... 97
บทที่ 3 ที่อยูแ่ ละกิจกำร ของพญำมำรซำตำน ...................................................................................... 103
บทที่ 4 หน้ำที่ของเรำเกี่ยวกับพญำมำร และอนำคตของพญำมำร ....................................................... 109

4

พระคริสตธรรมคัมภีร์
สอนว่ าอย่ างไร

ภาคที่ 3
พระวิญญาณบริสุทธิ์

5

รายชื่อย่ อของพระคริสตธรรมคัมภีร์ อยู่ท้ายเล่ ม
หน้ า 179,180

6

บทที่ 1 พระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์
1.ความสาคัญแห่ งหลักคาสอนทีว่ ่ า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ นพระเจ้ า
1. กำรที่จะตัดสิ นใจว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้ำเป็ นผูเ้ หมำะสมที่จะได้รับกำร
เคำรพนมัสกำร ควำมเชื่อ ควำมรัก ของเรำหรื อว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นแต่เพียงอิทธิ พลของพระเจ้ำ
หรื ออำนำจซึ่ งพระเจ้ำประทำนให้เรำนั้น มีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ เพรำะหำกว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรง
เป็ นพระเจ้ำ แต่เรำไม่รู้ ก็ยอ่ มเท่ำกับว่ำเรำมิได้เทิดทูน เคำรพ นมัสกำรพระองค์ และถวำยควำมรักของ
เรำ แต่พระองค์ ตำมที่พระองค์ ควรจะได้รับ
2. กำรที่จะตัดสิ นใจว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นอำนำจ ซึ่ งเรำผูอ้ ่อนแอ และขำดสติปัญญำ
ควำมรู ้ สำมำรถยึดพึ่งและรับมำใช้ได้หรื อว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้ำ ผูท้ รงติดต่อกับเรำ
เป็ นส่ วนบุคคล ทรงมีสติปัญญำสู งสุ ด ทรงมีพระกรุ ณำสู งสุ ด ทรงสำมำรถครอบครองตัวเรำ และทรง
ใช้เรำได้น้ นั นับว่ำมีควำมสำคัญ อย่ำงยิง่ ในชีวติ ของเรำ เพรำะว่ำควำมคิดเห็นอย่ำงหนึ่ง เป็ นควำม
คิดเห็นที่อยูน่ อกครองธรรมของคริ สตศำสนำ ส่ วนควำมคิดเห็นอีกประกำรหนึ่งก็คือควำมคิดเห็นแบบ
คริ สเตียน ควำมคิดเห็นฝ่ ำยหนึ่งนำไปสู่ กำรถ่อมตัวกำรไม่เห็นแก่ตวั และกำรปฏิเสธตนเอง ส่ วน
ควำมคิดเห็น อีกฝ่ ำยหนึ่งนั้น นำไปสู่ กำรยกย่องตัวเอง
3. กำรที่เรำจะประจักษ์วำ่ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้ำผูต้ ิดต่อกับมนุษย์เป็ นส่ วน
บุคคลนั้น มีควำมสำคัญที่สุด มีคนเป็ นจำจวนมำกซึ่ งเป็ นพยำนว่ำ เขำได้รับพระพรใหญ่ยงิ่ ในชีวติ ของ
เขำ นับตั้งแต่เขำได้เชื่ อว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิใช่เป็ นเพียงแต่อิทธิ พลซึ่ งสำแดงพระคุณของพระเจ้ำ
และมำจำกพระเจ้ำเท่ำนั้น หำกยังทรงเป็ นพระผูช้ ่วยเป็ นมิตรแท้ ที่สถิตอยูก่ บั เขำตลอดเวลำอีกด้วย
2.ความจริงเกีย่ วกับพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. กำรใช้บุรุษสรรพนำม เมื่อกล่ำวถึงพระวิญญำณ
ยอห์น 15:26 แต่เมื่อพระองค์ผชู ้ ่วยที่เรำจะใช้มำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือ พระวิญญำณ
แห่งควำมจริ งที่มำจำกพระบิดำนั้นมำแล้ว พระองค์น้ นั จะเป็ นพยำนถึงเรำ
ยอห์น 16:7,8,13,14 ถึงกระนั้นก็ดี เรำบอกควำมจริ งแก่ท่ำนทั้งหลำย คือ กำรที่เรำจะไปนั้นจะ
เป็ นประโยชน์แก่ท่ำน เพรำะถ้ำเรำไม่ไป พระองค์ผชู ้ ่วยนั้นจะมิได้มำหำท่ำน แต่ถำ้ เรำไป เรำจะใช้
พระองค์น้ นั มำหำท่ำนเมื่อพระองค์น้ นั มำแล้ว พระองค์จะบันดำลให้โลกรู ้สึกถึงควำมผิด ถึงควำมชอบ
ธรรมและถึงควำมพิพำกษำ แต่เมื่อพระวิญญำณแห่งควำมจริ งมำแล้ว พระองค์จะนำท่ำนทั้งหลำยไปสู่
ควำมจริ งทุกอย่ำง เพรำะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์ได้ยนิ สิ่ งใดจะตรัสสิ่ งนั้น และ
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จะแจ้งให้ท่ำนทั้งหลำยรู ้สิ่งเหล่ำนั้นซึ่ งจะเกิดขึ้น พระองค์จะให้เรำมีเกียรติยศ เพรำะพระองค์จะเอำเรื่ อง
ของเรำสำแดงแก่ท่ำนทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง สรรพนำมต่ำง ๆ ที่อำ้ งถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แสดงไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ทรงมีพระลักษณะที่จะติดต่อกับมนุษย์ได้ เสมือนหนึ่งทรงมีสภำพเป็ นบุคคล
กำรใช้สรรพนำมเหล่ำนี้เป็ นที่น่ำสังเกตอย่ำงยิง่ เพรำะว่ำโดยแท้จริ งแล้วในภำษำกรี ก คำที่
แปลว่ำ “พระวิญญำณ” นั้น เป็ นคำที่ไม่แสดงเพศ ดังนั้นกำรใช้สรรพนำมที่ไม่แสดงเพศในภำษำกรี ก จึง
ไม่ควรบ่งถึงเพศ แต่ก็มีหลำยครั้งที่สรรพนำมที่ใช้แทนพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้แสดงไว้วำ่ เป็ นเพศชำย
ดังนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์จึงชี้แจงไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีลกั ษณะเสมือนบุคคล
และกำรใช้สรรพนำมแสดงเพศ เป็ นกำรพิเศษที่นอกเหนื อไปจำกหลักไวยำกรณ์ทวั่ ๆ ไป (โรม 8:16,26)
มีอยูห่ ลำยแห่งที่ได้ละหลักไวยำกรณ์ไว้ และใช้สรรพนำมแสดงเพศชำย เมื่อหมำยถึงคำนำมที่ไม่มีเพศนี้
2. พระลักษณะเสมือนบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
(1) 1 โคริ นธ์ 2:10-11 – แต่พระเจ้ำได้ทรงสำแดงสิ่ งเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำยโดยพระวิญญำณ
เพรำะว่ำพระวิญญำณนั้นได้ทรงหยั้งรู ้ทุกสิ่ ง แม้เป็ นข้อลับลึกของพระเจ้ำ อันควำมคิดของมนุษย์ผใู ้ ด
อำจหยั้งรู ้ได้ เว้นแต่จิตวิญญำณของมนุษย์ผนู ้ ้ นั เอง ฉันใดก็ดีพระดำริ ของพระเจ้ำก็ไม่มีผใู ้ ดหยัง่ รู้ได้ เว้น
แต่พระวิญญำณของพระเจ้ำดุจกัน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวไว้วำ่ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีควำมรอบรู ้
(2) 1 โคริ นธ์ 12:11 – แต่วำ่ สำรพัดกำรณ์เหล่ำนั้น พระวิญญำณองค์เดียวได้ประทำนแก่ทุกคน
ให้กระทำตำมชอบพระทัยของพระองค์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้วำ่ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีน้ ำพระทัย
(3) โรม 8:27 – และพระองค์ผทู ้ รงชันสู ตรใจมนุษย์ ก็ทรงทรำบควำมหมำยของพระวิญญำณ
เพรำะว่ำพระองค์ทรงอธิ ษฐำนขอ เพื่อสิ ทธชนตำมที่ชอบพระทัยพระเจ้ำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ วำ่ พระองค์ทรงมีควำมคิดเห็น
คำที่แปลว่ำ “ควำมหมำย” ในข้อนี้ รวมควำมถึงควำมคิด ควำมรู ้สึก และควำมประสงค์อีกด้วย
(4) โรม 15:30 – พี่นอ้ งทั้งหลำย โดยเห็นแก่พระเยซูคริ สต์ พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ และโดยเห็น
แก่ควำมรักของพระวิญญำณ ข้ำพเจ้ำวิงวอนขอท่ำนให้ช่วยอธิ ษฐำนพระเจ้ำ โดยใจร้อนรนเพื่อข้ำพเจ้ำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีควำมรัก
(5) เนหะมีห์ 9:20 – พระองค์ได้ประทำนพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ ให้เป็ นครู สั่ง
สอนใจเขำ กับมิได้หวงแหนมำนำของพระองค์ไว้จำกปำกเขำ และเมื่อเวลำกระหำยได้ประทำนน้ ำให้
เขำด้วย
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พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้วำ่ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีไหวพริ บสติปัญญำ และ
ประกอบด้วยคุณงำมควำมดี จงสังเกตว่ำพระธรรมข้อนี้คดั มำจำกพระคัมภีร์เดิม แต่พระคัมภีร์เดิมไม่ได้
สอนถึงควำมจริ งที่วำ่ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีลกั ษณะเสมือนบุคคลไว้อย่ำงชัดเจน เช่นในพระคริ สต
ธรรมใหม่
(6) เอเฟซัส 4:30 – และอย่ำกระทำให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำเสี ยพระทัย พระวิญญำณ
นั้น ได้ทรงประทับตรำหมำยท่ำนทั้งหลำยไว้ จนถึงวันที่ทรงไถ่ให้รอด
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ บำงครั้งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็อำจทรงเศร้ำพระทัย พระองค์
ทรงคิด ทรงมีควำมรู้สึก ทรงมีพระประสงค์ ทรงมีควำมรู้ ทรงมีน้ ำพระทัย ทรงมีควำมรัก และทรงเสี ย
พระทัย
ข้ อทีเ่ สนอทีส่ อง พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ วำ่ พระองค์ทรงมีพระลักษณะ
หลำยอย่ำง ที่เป็ นเสมือนบุคคล
3. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทีแ่ สดงให้ เห็นว่ าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีลักษณะเสมือน
บุคคล
(1) 1 โคริ นธ์ 2:20 – แต่พระเจ้ำได้ทรงสำแดงสิ่ งเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำย โดยพระวิญญำณ
เพรำะว่ำพระวิญญำณได้ทรงหยัง่ รู ้ทุกสิ่ ง แม้เป็ นข้อลับลึกของพระเจ้ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสำมำรถค้นดูควำมลึกลับของพระเจ้ำได้
(2) วิวรณ์ 2:7 – ผูใ้ ดมีหูฟังได้ ก็ให้ฟังข้อควำมซึ่ งพระวิญญำณได้ตรัสไว้แก่คริ สตจักรทั้งหลำย
ถ้ำผูใ้ ดมีชยั ชนะ เรำจะให้ผนู ้ ้ นั กินผลไม้ จำกต้นไม้แห่งชี วิตที่อยูใ่ นอุทยำนของพระเจ้ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตรัสได้
(3) กำลำเทีย 4:6 – และเพรำะท่ำนทั้งหลำยเป็ นบุตรแล้ว พระเจ้ำจึงทรงใช้พระวิญญำณแห่ง
พระบุตรของพระองค์ เข้ำมำในใจท่ำนทั้งหลำยร้องว่ำ “อำบำ” คือพระบิดำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสำมำรถเปล่งเสี ยงร้องได้
(4)โรม 8:26 – พระวิญญำณนั้น ก็ได้ทรงช่วยเรำในส่ วนที่เรำอ่อนกำลังด้วยเพรำะว่ำเรำ
ทั้งหลำยไม่รู้วำ่ เรำควรจะอธิ ษฐำนขอสิ่ งใดอย่ำงไร แต่พระวิญญำณทรงช่วยขอแทนเรำด้วยควำมคร่ ำ
ครวญ ซึ่งเหลือที่จะอธิบำยได้
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงอธิ ษฐำนทูลขอเพื่อเรำ ด้วยกำรคร่ ำครวญ
(5) ยอห์น 15:26 – แต่เมื่อพระองค์ผชู ้ ่วยที่เรำจะใช้มำหำท่ำนจำกพระบิดำ คือพระวิญญำณแห่ง
ควำมจริ ง ที่มำจำกพระบิดำนั้นมำแล้ว พระองค์น้ นั จะเป็ นพยำนถึงเรำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพยำน
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(6) ยอห์น 14:26 – แต่พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่พระบิดำจะทรงใช้มำใน
นำมของเรำ พระองค์น้ นั จะสอนท่ำนทุกสิ่ ง และจะให้ท่ำนระลึกถึงทุกสิ่ งที่เรำได้กล่ำวแก่ท่ำนแล้ว
(เทียบ ยอห์น 16:12-14 – เรำยังมีอีกหลำยสิ่ งที่จะบอกท่ำนทั้งหลำย แต่เดี๋ยวนี้ท่ำนรับเอำยังไม่ได้ แต่
เมื่อพระวิญญำณแห่งควำมจริ งมำแล้ว พระองค์จะนำท่ำนทั้งหลำยไปสู่ ควำมจริ งทุกอย่ำง เพรำะ
พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์ได้ยนิ สิ่ งใดจะตรัสสิ่ งนั้น และจะแจ้งให้ท่ำนทั้งหลำยรู ้
สิ่ งเหล่ำนั้นซึ่ งจะเกิดขึ้น พระองค์จะให้เรำมีเกียรติยศ เพรำะพระองค์จะเอำเรื่ องของเรำสำแดงแก่ท่ำน
ทั้งหลำย เนหะมีห์ 9:20 – พระองค์ได้ประทำนพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ให้เป็ นครู สั่งสอนใจ
เขำ กับมิได้หวงแหนมำนำของพระองค์ไว้จำกปำกเขำและเมื่อเวลำกระหำย ได้ประทำนน้ ำให้เขำด้วย)
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสอนควำมจริ งทุกประกำร
(7)โรม 8:14 – ด้วยว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำ ได้ทรงนำพำคนหนึ่งคนใดคนเหล่ำนั้นจึงเป็ น
บุตรของพระเจ้ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงแนะนำให้มนุษย์ประพฤติปฏิบตั ิ ในทำงที่ถูกที่ควร
(8) กิจกำร 16:6-7 – ครั้นท่ำนเหล่ำนั้นได้ไปทัว่ เมืองฟรู เกีย กับเมืองกำลำเทียแล้ว พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ทรงห้ำมมิให้กล่ำวคำของพระเจ้ำในมณฑลอำเซี ย เมื่อลงไปยังเมืองมูเซี ยแล้ว ก็พยำยำมจะไปยัง
เมืองบิตุเนีย แต่พระวิญญำณของพระเยซูไม่โปรดให้ไป
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงบัญชำมนุษย์
(9) กิจกำร 13:2 – เมื่อคนเหล่ำนั้นกำลังนมัสกำรพระเจ้ำและถือศีลอดอำหำรพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ได้ตรัสสั่งว่ำ “จงเลือกบำระนำบำกับเซำโล ตั้งไว้สำหรับกำรซึ่ งเรำจะเรี ยกให้เขำทำนั้น”
กิจกำร 20:28 – เพรำะฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงระวังตัวให้ดี และจงรักษำฝูงแกะที่พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ได้ทรงตั้งไว้เป็ นผูด้ ูแล และเพื่อจะได้บำรุ งเลี้ยงคริ สตจักรของพระเจ้ำ ที่พระองค์ทรงได้ดว้ ย
พระโลหิตของพระองค์เอง
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูเ้ รี ยกมนุษย์ให้รับใช้พระองค์ และทรงกำหนดไว้ให้ทำ
(10) ยอห์น 15:26 – แต่เมื่อพระองค์ผชู ้ ่วยที่เรำจะใช้มำท่ำนทั้งหลำย จำกพระบิดำ คือพระ
วิญญำณแห่งควำมจริ ง ที่มำจำกพระบิดำนั้นมำแล้ว พระองค์น้ นั จะเป็ นพยำนถึงเรำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงรับใช้พระเจ้ำ ในกำรงำนของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ าม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกระทาพระราชกิ จหลายอย่ างซึ่ งแสดงให้ เห็นว่ า พระองค์ ทรงมี
ลักษณะเสมือนบุคคล
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4. หน้ าที่การปฏิบัติของพระวิญญาณบริสุทธิ์
(1) ยอห์น 14:16-17 – เรำจะขอพระบิดำ และพระองค์จะประทำนผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่ำน เพื่อ
จะอยูก่ บั ท่ำนเป็ นนิตย์ คือพระวิญญำณแห่งควำมจริ ง ผูน้ ้ นั โลกรับไม่ได้ เพรำะไม่เห็นและไม่รู้จกั
พระองค์ ท่ำนทั้งหลำยรู ้จกั พระองค์ เพรำะว่ำพระองค์อำศัยอยูก่ บั ท่ำน และอยูภ่ ำยในท่ำน
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ น “พระผูช้ ่วย” แทนพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอด ผูไ้ ด้เสด็จขึ้น
สู่ สวรรค์แล้ว จะเป็ นไปได้หรื อที่พระเยซูคริ สต์ตรัสเช่นนี้ โดยหมำยถึงอิทธิ พลหรื ออำนำจเท่ำนั้น
(ยอห์น 16:7)
ข้ อเสนอทีส่ ี่ กำรปฏิบตั ิของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นพระรำชกิจที่ตอ้ งมีผกู ้ ระทำ ซึ่ งสำมำรถติดต่อ
กับมนุษย์ได้
5. การประพฤติผดิ ต่ อพระวิญญาณบริสุทธิ์
(1) อิสยำห์ 63:10 – แต่เขำได้คิดกบฏ และทำให้พระจิตบริ สุทธิ์ ของพระองค์เสี ยพระทัย
เพรำะฉะนั้นพระองค์จึงกลำยเป็ นศัตรู ของเขำ และพระองค์เองได้ต่อสู ้กบั เขำ
มนุษย์มกั คิดกบฏต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และทำให้พระองค์ทรงเสี ยพระทัย (เทียบ เอเฟซัส 4: 30)
(2) ฮีบรู 10:29 – ส่ วนคนที่เหยียดหยำมพระบุตรของพระเจ้ำ และถือว่ำพระโลหิ ตแห่งคำ
สัญญำไมตรี ซึ่ งเป็ นที่ชำระตัวให้บริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นมลทิน และประมำทต่อพระวิญญำณผูป้ ระกอบด้วย
พระคุณ ท่ำนทั้งหลำยคิดเห็นว่ำ คนเหล่ำนั้นควรจะถูกปรับโทษมำกยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำใด
มนุษย์แสดงกำรหมิ่นประมำทต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์
(3) กิจกำร 5:3 – ฝ่ ำยเปโตรจึงถำมว่ำ “อะนำเนีย เหตุไฉนซำตำนจึงทำให้ใจของเจ้ำเต็มไปด้วย
มุสำวำทต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และได้เก็บค่ำที่ดินส่ วนหนึ่งไว้”
มนุษย์กล่ำวเท็จต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์
(4) มัทธิว 12:31-32 – เหตุฉะนั้นเรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ ควำมผิดและคำหมิ่นประมำททุกอย่ำง
จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คำหมิ่นประมำทต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้มนุษย์
ไม่ได้ ผูใ้ ดจะกล่ำวคำขัดขวำงบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผนู ้ ้ นั ได้ แต่ถำ้ ผูใ้ ดจะกล่ำวขัดขวำงพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผนู ้ ้ นั ไม่ได้ ทั้งโลกนี้ โลกหน้ำ
มนุษย์กล่ำวคำขัดขวำงพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ข้ อเสนอทีห่ ้ า การที่มนุษย์ ประพฤติผิดต่ อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตามที่พระคัมภีร์กล่ าวไว้ นั้น ต้ อง
หมายความว่ า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงมีลักษณะเสมือนบุคคล
สรุ ปข้ อเสนอ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงมีลักษณะเสมือนบุคคล
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เรำอำจเชื่ อข้อนี้ในแง่ที่วำ่ เป็ นทฤษฏีเท่ำนั้น ปั ญหำมีอยูว่ ำ่ เรำตระหนักถึงพระองค์ และปฏิบตั ิ
ต่อพระองค์เสมือนว่ำ พระองค์ทรงมีลกั ษณะเสมือนบุคคลอย่ำงจริ งจังหรื อไม่? เรำเชื่อหรื อไม่วำ่ พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ทรงมีลกั ษณะเป็ นบุคคลเช่นเดียวกับพระเยซูคริ สต์
คือทรงกอปรด้วยควำมรัก
สติปัญญำ พละกำลัง และเป็ นผูส้ มควรที่จะได้รับควำมไว้วำงใจควำมรัก และควำมอ่อนน้อมจำกเรำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จมำเป็ นมิตรสนิทของเหล่ำสำวก และของเรำเป็ นส่ วนตัว เช่นเดียวกับที่พระ
เยซูคริ สต์ทรงเป็ นมิตรของบรรดำสำวก ในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยูก่ บั เขำ? (ยอห์น 14:16-17) เรำ
รู้ถึงควำมสนิทสนมของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หรื อไม่? (2 โคริ นธ์ 13:14)
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บทที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ นพระเจ้ า
1.คุณสมบัติวเิ ศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์
(1) ฮีบรู 9:14 – มำกยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำไร พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ผปู้ ระกอบด้วยพระ
วิญญำณนิ รันดร์ ได้ทรงถวำยพระองค์เองแก่พระเจ้ำ เป็ นเครื่ องบูชำอันปรำศจำกตำหนิ จะได้ทรงชำระ
ใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่ำนทั้งหลำยให้พน้ จำกกำรประพฤติที่ตำยแล้ว เพื่อจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้ำผูท้ รง
พระชนม์อยู่
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นอยูน่ ิรันดร์
(2) สดุดี 139:7-10 – ข้ำพเจ้ำจะไปที่ไหนให้พน้ จำกพระวิญญำณของพระองค์จะหนีไปแห่งใด
ให้พน้ จำกพระพักตร์ ของพระองค์ ถ้ำแม้ขำ้ พเจ้ำจะขึ้นไปถึงสวรรค์พระองค์ก็สถิตอยูท่ ี่นนั่ ถ้ำข้ำพเจ้ำจะ
ปูที่นอนไว้ในเมืองผี ดูเถิดพระองค์ก็สถิตอยูท่ ี่นนั่ ถ้ำข้ำพเจ้ำจะเอำปี กของแสงอรุ ณและใส่ บินไปอยู่
ที่สุดปลำยมหำสมุทร แม้ ณ ที่น้ นั พระหัตถ์ของพระองค์จะทรงนำข้ำพเจ้ำ และพระหัตถ์เบื้องขวำของ
พระองค์ จะทรงยึดข้ำพเจ้ำไว้
ข้ อเสนอทีส่ อง พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง
(3) ลูกำ 1:35 – ทูตสวรรค์จึงตอบนำงว่ำ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำบนเธอ และฤทธิ์ เดช
ของผู้สูงสุดจะสวมทับเธอ เหตุฉะนั้นองค์บริ สุทธิ์ ที่จะบังเกิดนั้นจะได้นำมว่ำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ”
ข้ อเสนอทีส่ าม พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีอำนำจเหนือทุกสิ่ งทุกอย่ำง
(4) โคริ นธ์ 2:10-11 – แต่พระเจ้ำได้ทรงสำแดงสิ่ งเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำย โดยพระวิญญำณ
เพรำะว่ำพระวิญญำณนั้นได้ ทรงหยัง่ รู้ ทุกสิ่ ง แม้เป็ นข้อลับลึกของพระเจ้ำ อันควำมคิดของมนุษย์ผใู้ ด
อำจหยัง่ รู ้ได้ เว้นแต่จิตวิญญำณของมนุษย์ผนู ้ ้ นั เอง ฉันใดก็ดีพระดำริ ของพระเจ้ำไม่มีผใู ้ ดหยัง่ รู ้ได้ เว้น
แต่พระวิญญำณของพระเจ้ำดุจกัน
ยอห์น 14:26 – แต่พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่พระบิดำจะทรงใช้มำในนำม
ของเรำ พระองค์น้ นั จะสอนท่ำนทุกสิ่ ง และจะให้ท่ำนระลึกถึงทุกสิ่ งที่เรำได้กล่ำวแก่ท่ำนแล้ว
ยอห์น 16:12-13 – เรำยังมีอีกหลำยสิ่ งที่จะบอกท่ำนทั้งหลำย แต่เดี๋ยวนี้ท่ำนรับเอำยังไม่ได้ แต่
เมื่อพระวิญญำณแห่งควำมจริ งมำแล้ว พระองค์ จะนาท่ านทั้งหลายไปสู่ความจริ งทุกอย่ าง เพรำะ
พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์ได้ยนิ สิ่ งใด จะตรัสสิ่ งนั้น และจะแจ้งให้ท่ำนทั้งหลำยรู ้
สิ่ งเหล่ำนั้นซึ่ งจะเกิดขึ้น
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงรอบรู้ ทุกสิ่ งทุกอย่ าง
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สรุ ปข้ อเสนอ แต่ ละพระลักษณะในสี่ ประการดังกล่ าว เป็ นการชี ้ให้ เห็นว่ า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ น
พระเจ้ า
2. พระราชกิจของพระวิญญาณ
(1) โยบ 33: 4 – พระวิญญำณแห่งพระเจ้ำได้ทรงสร้ างข้ าฯ และลมหำยใจแห่งท่ำนผูท้ รงฤทธิ์
ทรงกระทำให้ขำ้ ฯ มีชีวิต
สดุดี 104:30 – พระองค์ประทำนพระวิญญำณของพระองค์สร้ำง แล้วสัตว์ก็เป็ นขึ้น และ
พระองค์ทรงกระทำพื้นแผ่นดินโลกขึ้นใหม่
ข้อเสนอที่หนึ่ง พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสร้ำง
(2)โรม 8:11 – แต่ถำ้ พระวิญญำณของพระองค์ ผูท้ รงบันดำลให้พระเยซูเป็ นขึ้นมำจำกควำม
ตำย สถิตอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย พระองค์ผทู ้ รงบันดำลให้พระคริ สต์เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยนั้นแล้ว จะ
ทรงกระทำให้กำยที่ตำยแล้วของท่ำนทั้งหลำยเป็ นขึ้นมำใหม่โดยเดชพระวิญญำณของพระองค์ ซึ่ งอยูใ่ น
ท่ำนทั้งหลำย
ปฐมกำล 2:7 – พระเยโฮวำห์ได้ทรงสร้ำงมนุษย์ดว้ ยผลคลีดิน ระบำยลมแห่งชีวติ เข้ำทำงจมูก
ให้มีชีวติ หำยใจเข้ำออก มนุษย์จึงเกิดเป็ นจิตวิญญำณมีชีวติ อยู่
ข้ อเสนอทีส่ อง การประทานชี วิตให้ แก่ มนุษย์ นั้น เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(3) 2 เปโตร 1:21 – ด้วยว่ำคำพยำกรณ์น้ นั เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นมำตำมน้ ำใจมนุษย์ แต่วำ่ มนุษย์ได้
กล่ำวคำซึ่ งมำจำกพระเจ้ำ ตำมที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้กล่ำวนั้น
2 ซำมูเอล 23:2-3 – ได้ทรงกล่ำวว่ำ “พระวิญญาณของพระเยโอวาห์ ตรัสแก่ขำ้ พเจ้ำ และพระ
ดำรัสของพระองค์อยูท่ ี่ลิ้นของข้ำพเจ้ำ พระเจ้ำของพวกอิสรำเอลตรัสว่ำ ศิลำของพวกอิสรำเอลตรัสแก่
ข้ำพเจ้ำว่ำ ผูท้ ี่ปกครองประชำชนต้องมีควำมยุติธรรม ปกครองด้วยควำมนับถือเกรงกลัวพระเจ้ำ”
ข้ อเสนอทีส่ าม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผู้ดลใจมนุษย์ ให้ เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ขึน้
สรุ ปข้ อเสนอ พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ท้ งั สำมประกำรดังกล่ำว เป็ นพระรำชกิจของ
พระเจ้ำ
3. ข้ อความทีอ่ ้างถึงพระเจ้ า หรือพระเยโอวาห์ ในพระคัมภีร์เดิมนั้น ในพระคริ สตธรรมใหม่ หมายถึง
พระวิญญาณบริสุทธิ์
(1) อิสยำห์ 6:8-10 – และข้ำพเจ้ำได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวำห์ตรัสว่ำ “เรำจะใช้ผใู้ ดไป
และผูใ้ ดจะไปแทนเรำ” และข้ำพเจ้ำจึงกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำอยูท่ ี่นี่ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำเถิด” และพระองค์ตรัสว่ำ
“ไปบอกพลเมืองเหล่ำนี้ วำ่ “ฟังแล้วฟังเล่ำ ก็จะไม่เห็นเข้ำใจ มองซ้ ำมองซำก แต่ก็จะไม่เห็นอะไร” จง
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ไปทำให้ใจของพลเมืองนั้นให้มึนชำไป และจงกระทำให้หูของเขำตึงไปและจงป้ ำยตำของเขำให้ปิด
เกรงว่ำเมื่อเห็นกับตำของเขำ และยินกับหูและเข้ำใจด้วยใจของเขำ เขำจะกลับใจเสี ยใหม่ และเขำจะ
ได้รับกำรรักษำให้หำย” (เทียบ กิจกำร 28:25-27 – เมื่อเขำไม่เห็นพ้องด้วยเขำก็จะลำไปเปำโลก็ได้กล่ำว
ข้อควำมแถมท้ำยว่ำ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสแก่บรรพบุรุษของท่ำนทั้งหลำย โดยอิสยำห์ผพู ้ ยำกรณ์
ถูกต้องดีแล้วว่ำ จงไปหำชนประเทศนี้และกล่ำวว่ำ เจ้ำทั้งหลำยฟังก็ได้ยนิ แต่หำเข้ำใจไม่ ดูก็เห็น แต่ก็
หำสังเกตรู ้ไม่ ด้วยว่ำใจของชนประเทศนี้ แข็งกระด้ำงมำก และหูก็ตึง เขำปิ ดตำของเขำเสี ย เกลือกว่ำตำ
เขำจะเห็น หูเขำจะได้ยนิ และเขำจะเข้ำใจแล้วกลับใจเสี ยใหม่ และเรำจะช่วยเขำให้รอด”)
ข้อพระธรรมข้อเดียวกันนี้ เล็งถึงพระเยซูคริ สต์ดว้ ย คำว่ำ “บริ สุทธิ์ ” ดังที่ทูตสวรรค์ร้องถึงสำม
ครั้งใน อิสยำห์ 6:3 – (“และต่ำงร้องโต้ตอบกันว่ำ “พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย ทรงบริ สุทธิ์ ทรง
บริ สุทธิ์ ทรงบริ สุทธิ์ ” พระรัศมีแห่งพระองค์ปกทัว่ พิภพโลก”) อำจหมำยถึงตรี เอกำนุภำพของพระเจ้ำ
ดังนั้นจึงเป็ นกำรเหมำะสมแล้ว ที่ได้ตีควำมหมำยแห่งศุภินิมิต ถึงสำมครั้ง
(2) อพยพ 16: 7 – ในเวลำเช้ำพวกเจ้ำจะได้เห็นสง่ำรำศีแห่งพระเจ้ำ เพรำะคำบ่นต่อว่ำของพวก
เจ้ำ ต่อพระเยโฮวำห์ทรำบถึงพระองค์แล้ว (เทียบ ฮีบรู 3:7-9 เหตุฉะนั้นตำมที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตรัส
ว่ำ “วันนี้ถำ้ ท่ำนทั้งหลำยจะได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ อย่ำกระทำให้ใจของท่ำนแข็งกระด้ำงไป
เหมือนอย่ำงได้กระทำให้พระองค์ทรงกริ้ วในวันพิสูจน์ในป่ ำ ที่บรรพบุรุษของท่ำนทั้งหลำยได้ชนั สู ตร
เรำโดยลองดูเรำ และได้เห็นกิจกำรของเรำถึงสี่ สิบปี นั้น”) (เทียบ สดุดี 95:8-11)
ข้ อเสนอ ข้อควำมที่อำ้ งถึง” “พระเจ้ า” “พระเจ้ า” และ “พระเยโฮวาห์ ” ในพระคัมภีร์เดิมนั้น ในพระ
คริ สตธรรมใหม่ หมายถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ฉะนั้นพระคริ สตธรรมใหม่ สอนว่ าพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงสภาพเป็ นพระเจ้ า
4. พระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระนามของพระเจ้ าเป็ นคู่กนั เสมอ
(1) 1 โคริ นธ์ 12:4-6 – ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่ พระวิญญาณนั้นมีองค์ เดียว การปรนนิบัติมี
ต่ าง ๆ แต่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าองค์ เดียว อำกำรที่กระทำไปนั้นมีต่ำง ๆ แต่เนื่ องมำจำกพระเจ้ำองค์เดียว ที่
ทรงกระทำสำรพัดในทุกคน
(2) มัทธิว 28:19 – เหตุฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปสัง่ สอนชนทุกประเทศให้เป็ นสำวก ให้
รับบัพติศมำในนำมแห่งพระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
(3) 2 โคริ นธ์ 13:14 – ขอให้พระคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้ำ ควำมรักแห่งพระเจ้ำ และควำมสนิท
สนมกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดำรงอยูก่ บั ท่ำนทั้งหลำยเถิด
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ข้ อเสนอ พระนามพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพระนามที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ใช้ ค่ ูกันไปกับพระนาม
ของพระเจ้ า มนุษย์ ผ้ มู ีจิตใจเคารพนมัสการพระเจ้ า จะไม่ ยอมใช้ นามของบุคคลอื่ น เป็ นคู่กันกับพระ
นามของพระเจ้ าเป็ นอันขาด
5.พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีพระนามเป็ นพระเจ้ า
(1) กิจกำร 5:3-4 – ฝ่ ำยเปโตรจึงถำมว่ำ “อะนำเนีย เหตุไฉนซำตำนจึงทำให้ใจของเจ้ำ เต็มไป
ด้วยมุสำวำทต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และได้เก็บค่ำที่ดินส่ วนหนึ่งไว้ เมื่อที่ดินยังอยูน่ ้ นั ก็เป็ นของ ๆ เจ้ำ
มิใช่หรื อ เมื่อขำยแล้วเงินก็ยงั อยูใ่ นอำนำจของเจ้ำมิใช่หรื อ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นในใจของเจ้ำให้คิดเช่นนั้น
เล่ำ เจ้ ามิได้ มสุ าต่ อมนุษย์ แต่ ได้ มสุ าต่ อพระเจ้ า”
ข้ อเสนอ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ว่า พระเจ้ า
สรุ ป กำรกล่ำวถึงคุณสมบัติวเิ ศษของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หลำยประกำรว่ำ พระองค์ทรงเป็ น
พระเจ้ำ และกำรกล่ำวถึงพระรำชกิจของพระองค์หลำยประกำร ตลอดจนข้อควำมต่ำง ๆ ซึ่งในพระ
คัมภีร์เดิมหมำยถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ พระเจ้ำ หรื อพระเยโฮวำห์ แต่ในพระคริ สตธรรมใหม่ หมำยถึง
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ รวมทั้งกำรกล่ำวถึงพระนำมของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นคู่กนั ไปกับพระนำม
ของพระเจ้ำจะใช้นำมของบุคคลอื่น ๆ คู่กนั กับพระนำมของพระเจ้ำไม่ได้ จำกเหตุผลทั้งหมดเหล่ำนี้ จึง
เท่ำกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ประกำศอย่ำงแน่ชดั ว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้ำ
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บทที่ 3 ความแตกต่ างระหว่ างพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้ าพระบิดา
และพระเยซูคริสต์ พระบุตร
(1) ลูกำ 3:21-22 – อยูม่ ำเมื่อคนทั้งปวงได้รับบัพติศมำแล้ว และพระเยซูทรงรับบัพติศมำด้วย
ขณะเมื่อกำลังอธิ ษฐำนอยู่ ท้องฟ้ ำก็แหวกออกเป็ นช่องและพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงรู ปสัณฐำนเหมือน
นกพิรำบได้ลงมำบนพระองค์และมีพระสุ รเสี ยงมำจำกฟ้ ำว่ำ “ท่ำนเป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำน
มำก”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง มีข้อแตกต่ างกันอย่ างชัดเจน ระหว่ างพระเยซูคริ สต์ ผ้ รู ั บสภาพเป็ นมนุษย์ พระบิดาผู้
ตรั สจากสวรรค์ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งเสด็จลงมาบนพระเยซูคริ สต์ ในสัณฐานของนกพิราบ
(2) มัทธิว 28:19 – เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงออกไป สั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสำวก ให้
รับบัพติศมำในนำมแห่งพระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ข้ อเสนอทีส่ อง มีขอ้ แตกต่ำงอย่ำงชัดเจน ระหว่ำงพระนำมแห่ง
“พระบิดำ” “พระบุตร” และ “พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ”
(3) ยอห์น 14:16 – เรำจะขอพระบิดำ และพระองค์จะประทำนผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่ำน เพื่อจะอยู่
กับท่ำนเป็ นนิตย์
ข้ อเสนอทีส่ าม มีขอ้ แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนระหว่ำง พระบุตรผูอ้ ธิษฐำน พระบิดำผูซ้ ่ ึงพระเยซูคริ สต์
ทรงอธิ ษฐำนขอต่อนั้น และ “ผูป้ ลอบประโลมใจอีกผูห้ นึ่ง” ซึ่งพระเจ้ำได้ประทำนให้ เป็ นกำรตอบคำ
อธิษฐำน
(4) ยอห์น 16:7 – ถึงกระนั้นก็ดี เรำบอกควำมจริ งแก่ท่ำนทั้งหลำย คือกำรที่เรำจะไปนั้น จะเป็ น
ประโยชน์แก่ท่ำน เพรำะถ้ำเรำไม่ไป พระองค์ผชู ้ ่วยนั้นจะมิได้มำหำท่ำน แต่ถำ้ เรำไป เรำจะใช้พระองค์
นั้นมำหำท่ำน
ข้ อเสนอทีส่ ี่ มีข้อแตกต่ างกันอย่ างชัดเจน ระหว่ างพระเยซูผ้ ไู ด้ เสด็จขึน้ สู่สวรรค์ แล้ ว กับ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ผู้เสด็จลงมาแทนพระองค์
(5) กิจกำร 2:33 – เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวำของพระเจ้ำ ได้ต้ งั พระองค์ข้ ึน และครั้น
พระองค์ได้ทรงรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จำกพระบิดำตำมคำสัญญำ พระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์ เดชนี้ลงมำ
ตำมซึ่งท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ และได้เห็นแล้ว
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ข้ อเสนอทีห่ ้ า มีขอ้ แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ระหว่ำงพระบุตรผูไ้ ด้เสด็จขึ้นไปประทับอยูท่ ี่พระหัตถ์เบื้อง
ขวำของพระบิดำ พระบิดำเจ้ำเอง และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผซู้ ่ ึงพระบุตรได้รับจำกพระบิดำ และได้
ประทำนแก่คริ สตจักร
สรุ ปข้ อเสนอ ครั้งแล้วครั้งเล่ำ ที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ช้ ีให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระบิดำ และพระบุตรไว้อย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำมแม้วำ่ ทั้งสำมพระภำคของพระ
เจ้ำนี้จะแตกต่ำงกันแต่ก็ทรงมีควำมสัมพันธ์ต่อกันอย่ำงใกล้ชิด ทรงติดต่อกัน ตรัสต่อกัน และทรงใช้
สรรพนำมแทนกันและกัน
บำงคนพูดว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้สอนถึงหลักคำสอนว่ำด้วยตรี เอกำนุภำพโดยตรงเลย
เป็ นควำมจริ งที่วำ่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ มิได้สอนเรื่ องนี้ โดยตรง แต่ก็เป็ นหลักคำสอนที่เรำประมวลเอำ
จำกควำมจริ งต่ำง ๆ ที่สอนไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนอย่ำงชัดเจนว่ำ มี
พระเจ้ำองค์เดียวเท่ำนั้น ทั้งยังสอนด้วยว่ำพระเจ้ำทรงมี สำมพระภำค คือ พระบิดำ พระบุตร และพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์
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บทที่ 4 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ใต้ พระบัญชาของพระบิดาและ
พระบุตร
(1) ยอห์น 14:26 – แต่พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่พระบิดำจะทรงใช้มำ ใน
นำมของเรำ พระองค์น้ นั จะสอนท่ำนทุกสิ่ ง และจะให้ระลึกถึงทุกสิ่ งที่เรำได้กล่ำวแก่ท่ำนแล้ว
ยอห์น 15:26 – แต่เมื่อพระองค์ผชู ้ ่วย ที่เรำจะใช้มำหำท่ำนทั้งหลำย จำกพระบิดำ คือ พระ
วิญญำณแห่งควำมจริ ง ที่มำจำกพระบิดำนั้นมำแล้ว พระองค์น้ นั จะเป็ นพยำนถึงเรำ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระบิดำและพระบุตร ทรงใช้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ให้เสด็จลงมำ
ข้อพระธรรมอื่น ๆ ก็สอนไว้ดว้ ยว่ำ พระบิดำทรงใช้พระเยซูคริ สต์พระบุตรให้เสด็จลงมำ (ยอห์น 6: 29,
42)
(2) โรม 8:9 – ถ้ำแม้พระวิญญำณของพระเจ้ำ สถิตอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจึงมิได้อยู่
ฝ่ ำยเนื้อหนัง แต่อยูฝ่ ่ ำยพระวิญญำณ แต่ถำ้ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดไม่ มีพระวิญญาณของพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั มิได้อยูฝ่ ่ ำย
พระคริ สต์
ข้ อเสนอทีส่ อง พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เรี ยกพระนามพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ว่า “พระวิญญาณของพระเจ้ า”
และ “พระวิญญาณของพระคริ สต์ ” (เทียบ กิจกำร 16:7 – เมื่อลงไปยังเมืองมูเซี ยแล้ว ก็พยำยำมจะไปยัง
เมืองบิตุเนีย แต่พระวิญญาณของพระเยซู ไม่โปรดให้ไป)
(3) ยอห์น 16:13 – แต่เมื่อพระวิญญำณแห่งควำมจริ งมำแล้ว พระองค์จะนำท่ำนทั้งหลำยไปสู่
ควำมจริ งทุกอย่ำง เพรำะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่ พระองค์ ได้ ยินสิ่ งใดจะตรัสสิ่ งนั้น และ
จะแจ้งให้ท่ำนทั้งหลำยรู ้สิ่งเหล่ำนั้นซึ่ งจะเกิดขึ้น
ข้ อเสนอทีส่ าม พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิได้ตรัสสิ่ งใด ด้วยพระองค์เองแต่ตรัสในสิ่ งที่พระองค์ทรงได้ยนิ
เท่ำนั้น
เช่นเดียวกับที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองว่ำ “คำสอนของเรำไม่เป็ นของเรำเอง แต่เป็ นของ
พระองค์ที่ทรงใช้เรำมำ” (ยอห์น 7: 16,8:26,40)
(4) ยอห์น 16:14 – พระองค์จะให้เรำมีเกียรติยศ เพรำะพระองค์จะเอำเรื่ องของเรำ สำแดงแก่
ท่ำนทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีส่ ี่ การถวายพระเกียรติแด่ พระคริ สต์ เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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ทำนองเดียวกันกับที่พระเยซูคริ สต์ มิได้แสวงหำพระเกียรติสำหรับพระองค์เอง หำกแต่ทรง
แสวงหำสง่ำรำศีและพระเกีตรติ เพื่อพระเจ้ำผูท้ รงใช้พระองค์มำ (ยอห์น 7:18)
สรุ ปข้ อเสนอ พระรำชกิจในปั จจุบนั ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อยูใ่ ต้พระบัญชำของพระบิดำเจ้ำ
และพระบุตร
หมายเหตุ เรำจะได้ทรำบในบทที่เก้ำว่ำ ตลอดพระชมมำยุของพระเยซูในโลกนี้ พระองค์ทรง
สั่งสอนและบำเพ็ญพระรำชกิจของพระองค์ โดยอำศัยฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
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บทที่ 5 พระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์
1 โคริ นธ์ 2:20 – แต่พระเจ้ำได้ทรงสำแดงสิ่ งเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำย โดยพระวิญญำณ เพรำะว่ำ
พระวิญญำณนั้น ได้ทรงหยัง่ รู ้ทุกสิ่ ง แม้เป็ นข้อลับลึกของพระเจ้ำ
“พระวิญญำณ”
คำว่ำพระวิญญำณหมำยถึง “ลมหำยใจ” หรื อ “ลม” ควำมหมำยทั้งสองอย่ำงนี้เล็งถึงพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ใน ยอห์น 20:22 – (พระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ทรงระบายลมหายใจออก ตรัสแก่เขำว่ำ
“ท่ำนทั้งหลำยจงรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เถิด”) และใน ปฐมกำล 2:7 – (“พระเยโฮวำห์เจ้ำได้ทรงสร้ำง
มนุษย์ดว้ ยผลคลีดิน ระบำยลมแห่งชีวติ เข้ำทำงจมูก ให้มีชีวติ หำยใจเข้ำออก มนุษย์จึงเกิดเป็ นจิต
วิญญำณ มีชีวติ อยู”่ เทียบ สดุดี 104:30 – “พระองค์ประทำน พระวิญญาณของพระองค์ สร้ำง แล้วสัตว์
เป็ นขึ้น และพระองค์ทรงกระทำพื้นแผ่นดินโลกขึ้นใหม่”) และโยบ 33:4 – (“พระวิญญาณแห่ งพระเจ้ า
ได้ ทรงสร้ างข้ าฯ และลมหำยใจแห่งท่ำน ผูท้ รงฤทธิ์ ทรงกระทำให้ขำ้ ฯ มีชีวติ ”) ข้อพระธรรมเหล่ำนี้ ทำ
ให้เรำตระหนักอย่ำงแน่ชดั ว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นประดุจลมหำยใจของพระเจ้ำ และพระ
คริ สต์
ยอห์น 3:6-8 – (“ซึ่ งบังเกิดจำกเนื้อหนังก็เป็ นเนื้ องหนัง และซึ่ งบังเกิดจำกพระวิญญำณก็เป็ น
พระวิญญำณ อย่ำประหลำดใจ เพรำะเรำบอกท่ำนว่ำท่ำนทั้งหลำยต้องบังเกิดใหม่ ฝ่ ำยลมนั้นจะใคร่ พดั
ไปข้ำงไหนก็พดั ไปข้ำงนั้น และลมนั้นท่ำนได้ยนิ เสี ยง แต่ไม่รู้วำ่ มำจำกไหนและไปที่ไหน คนที่บงั เกิด
จำกพระวิญญำณก็เป็ นอย่ำงนั้นทุกคน”) ข้อพระธรรมนี้ ทำให้เรำรู ้อย่ำงแน่ชดั ว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์
ทรงเป็ นเสมือนลม ควำมหมำยที่สมบูรณ์ของ คำว่ำ “ลม” ซึ่งหมำยถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในที่น้ ี อำจ
ลึกซึ้งเกินกว่ำเรำจะเข้ำใจได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม เรำก็พอเข้ำใจได้วำ่
1. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นเสมือนลมหำยใจของพระเจ้ำ เป็ นเสมือนชีวติ ของพระองค์ ที่
ออกไปทำกำรฟื้ นฟูจิตใจของมนุษย์ ขอให้เรำสังเกตข้อควำมเหล่ำนี้ดูวำ่ ลมหำยใจนั้นเป็ นสิ่ งสำคัญยิง่
ดังนั้นจึงมีบำงคนถือว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นชีวิตภำยใจของพระเจ้ำ
2. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นเสมือนลม คือ
(ก) ทรงมีอานาจสูงสุด “ฝ่ ำยลมนั้นจะใคร่ พดั ไปข้ำงไหน ก็พดั ไปข้ำงนั้น” (ยอห์น 3:8) (เทียบ
1 โคริ นธ์ 12:11 – “แต่วำ่ สำรพัดกำรณ์เหล่ำนั้น พระวิญญำณองค์เดียวได้ประทำน แก่ทุกคนให้กระทำ
ตำมชอบพระทัยพระองค์”)
(ข) ทรงสภาพที่ ไม่ มีผ้ ใู ดสามารถมองเห็นได้ “และลมนั้นท่ำนได้ยนิ เสี ยง แต่ไม่รู้วำ่ มำจำกไหน
.......” (ยอห์น 3:8)
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(ค) ทรงเป็ นอยู่อย่ างลึกลับ ไม่มีผใู้ ดอำจรู้ได้ “ไม่รู้วำ่ มำจำกไหนและไปที่ไหน” (ยอห์น 3:8)
(ง) ทรงเป็ นผู้ประทานชี วิต เอเศเคียล 37:8-10 – “และข้ำพเจ้ำก็เพ่งดู และนี่แน่ะ เอ็นและเนื้อก็
เกิดขึ้นที่กระดูกทั้งหลำยนั้น และกระดูกนั้นมีหนังหุ ม้ ห่ อมำแต่ขำ้ งบน แต่วิญญำณมิได้มีในกระดูกนั้น
และพระองค์ตรัสแก่ขำ้ พเจ้ำว่ำ จงทำนำยแก่วญ
ิ ญำณ บุตรมนุษย์เอ๋ ย จงทำนำยแก่วิญญำณว่ำ พระเยโฮ
วำห์ตรัสดังนี้วำ่ ให้วญ
ิ ญำณมำแต่ทิศทั้งสี่ เข้ำดลบันดำลในศพเหล่ำนี้ เพื่อศพจะได้มีชีวติ ข้ำพเจ้ำจึง
ทำนำยตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้รับสั่งนั้น และวิญญาณก็เข้ าในศพเหล่ านั้นและเขาทั้งหลายก็ได้ มีชีวิต ยืนด้ วย
เท้ าทั้งหลายของตน เป็ นกองทัพใหญ่หลวงนัก” (เทียบ ยอห์น 3:5)
หมายเหตุ ข้อยุง่ ยำกในกำรตีควำมหมำยใน ยอห์น 3:5 จะหำยไป เพียงแต่ขอให้จำไว้วำ่ “วิญญำณ” ใน
ข้อนี้หมำยควำมว่ำลมนัน่ เอง ซึ่ งถ้ำแปลตรงตัวจะได้ควำมว่ำดังนี้ “ถ้ำผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดจำกน้ ำและลม จะ
เข้ำในแผ่นดินของพระเจ้ำไม่ได้” ถ้ำผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ดว้ ยฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และ
กำรชำระแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ ผูน้ ้ นั จะเข้ำในแผ่นดินของพระเจ้ำไม่ได้ (เทียบ ยอห์น 15:3, เอเฟ
ซัส 5:26, ยำกอบ 1:18, 1 เปโตร 1:23)
(จ) เราจะขาดพระองค์ ไม่ ได้ เมื่อใดไม่มีลมหำยใจ เมื่อนั้นจะไม่มีชีวติ (ยอห์น 3:5 – “พระเยซู
ตรัสตอบว่ำ เรำบอกท่ำนตำมจริ งว่ำ ถ้ าผู้ใดไม่ ได้ บังเกิดจากนา้ และพระวิญญาณ จะเข้ำในแผ่นดินของ
พระเจ้ำไม่ได้”)
(ฉ) ไม่ มีสิ่งใดขัดขวางหรื อต่ อสู้พระองค์ ได้ เลย (เทียบ กิจกำร 1:4 –“แต่ ท่านทั้งหลายจะได้ รับ
พระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำย
เรำ ในกรุ งเยรู ซำเล็มสิ้ นทั้งมณฑลยูดำสย มณฑลสะมำเรี ย และจนถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลก” และ
กิจกำร 6:10 – “คนเหล่ำนั้นเถียงคำที่ท่ำนกล่ำวอันประกอบด้วยสติปัญญำ และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ไม่ได้”) มนุษย์ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงให้เป็ นประดุจลมพำยุที่ไม่มี
อะไรต้ำนทำนได้
(2) 1 โคริ นธ์ 3:16 ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรื อว่ำ ตัวท่ำนเป็ นวิหำรของพระเจ้ำและพระวิญญำณของ
พระเจ้ำสถิตอยูใ่ นตัวท่ำน
“พระวิญญำณของพระเจ้ำ”
ข้อนี้ก็มีควำมหมำยเช่นเดียวกับข้อที่หนึ่ง แต่ได้เน้นถึงควำมเป็ นพระเจ้ำของพระวิญญำณ พระ
ลักษณะ และฤทธิ์ อำนำจของพระองค์
(3) อิสยำห์ 11:2 – และพระจิตแห่งพระเยโฮวำห์จะสถิตอยูก่ บั ท่ำนผูน้ ้ นั คือดวงปั ญญำและดวง
ควำมเข้ำใจ ควำมวินิจฉัย และอำนุภำพ ควำมรอบรู้ และควำมยำเกรงพระเยโอวำห์ (เทียบ อิสยำห์
36:14)
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“พระจิตแห่งพระเยโฮวำห์”
(4) อิสยำห์ 61:1- พระจิตของพระเยโฮวำห์เจ้ำสถิตอยูบ่ นข้ำพเจ้ำ พระเยโฮวำห์ได้ทรงเจิม
ข้ำพเจ้ำไว้ พระองค์ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำให้นำข่ำวดีไปบอกแก่ผทู ้ ี่ถ่อมใจ เพื่อสมำนจิตใจที่ฟกช้ ำ เพื่อประกำศ
ควำมเป็ นไทให้เชลยฟังและปลดปล่อยผูถ้ ูกจำจอง
“พระจิตของพระเยโฮวำห์เจ้ำ”
พระวิญญำณขององค์ผูเ้ ป็ นเจ้ำ หรื อ “พระเยโฮวำห์เจ้ำ” คำเหล่ำนี้เน้นให้เด่นชัดยิง่ ขึ้น
(5) 2 โคริ นธ์ 3:3 – ท่ำนทั้งหลำยปรำกฏเป็ นหนังสื อของพระคริ สต์แล้ว ซึ่ งเรำได้แต่งไว้ มิได้
เขียนด้วยน้ ำหมึก แต่ได้เขียนด้วยพระวิญญาณของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ และมิได้เขียนที่แผ่นศิลำ
แต่ได้เขียนที่แผ่นเนื้อซึ่ งเป็ นหัวใจ
“พระวิญญำณของพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู”่
(6) โรม 8:9 – ถ้ำแม้พระวิญญำณของพระเจ้ำสถิตอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจึงมิได้อยู่
ฝ่ ำยเนื้อหนัง แต่อยูฝ่ ่ ำยพระวิญญำณ แต้ถำ้ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดไม่มี พระวิญญาณของพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั มิได้อยูฝ่ ่ ำย
พระคริ สต์
“พระวิญญำณของพระคริ สต์
พระนำมนี้แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ และควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ พระคริ สต์ และพระบิดำ (เทียบ กิจกำร 2: 33 – “เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวำของพระเจ้ำ
ได้ทรงตั้งพระองค์ข้ ึน และครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จำกพระบิดำ ตำมคำทรงสัญญำ
พระองค์ได้เทฤทธิ์ เดชนี้ลงมำ ตำมซึ่ งท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ และได้เห็นแล้ว”)
(7) กำลำเทีย 4:6 – และเพรำะท่ำนทั้งหลำยเป็ นบุตรแล้ว พระเจ้ำจึงทรงใช้พระวิญญาณแห่ ง
พระบุตรของพระองค์ เข้ำมำในใจท่ำนทั้งหลำยร้องว่ำ “อำบำ” คือพระบิดำ
“พระวิญญำณแห่งพระบุตร”
พระนำมนี้ได้ต้ งั ไว้สำหรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกำรอ้ำงคำพยำน เกี่ยวกับ
กำรที่ผเู้ ชื่อเป็ นบุตรของพระเจ้ำ คือเป็ น “พระวิญญำณแห่ งพระบุตรของพระองค์” ซึ่งเป็ นพยำนถึงกำรที่
เรำเป็ นบุตรของพระองค์
(8) ฟิ ลิปปี 1:19 – เพรำะข้ำพเจ้ำรู ้แล้วว่ำ กำรนี้ จะเป็ นเหตุให้ขำ้ พเจ้ำถึงควำมรอดโดยคำ
อธิ ษฐำนของท่ำนทั้งหลำย และโดยกำรประทำนพระวิญญาณแห่ งพระเยซูคริ สต์
“พระวิญญำณแห่งพระเยซูคริ สต์”
พระวิญญำณ ไม่เพียงแต่เป็ นพระวิญญำณ แห่งพระวำทะอันถำวรเท่ำนั้น แต่ยงั ทรงเป็ นพระ
วิญญำณของพระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงเป็ นพระวำทะที่บงั เกิดเป็ นเนื้ อหนัง พระเยซูคริ สต์บุตรมนุษย์ ผูท้ รง
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รักกำรยกตั้งให้ประทับอยูท่ ี่พระหัตถ์เบื้องขวำพระบิดำเจ้ำ เป็ นผูท้ ี่ได้รับพระวิญญำณ และเป็ นผูส้ ่ งพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ลงมำยังโลกอีกด้วย
(กิจกำร 2:32-33 – พระเยซูน้ ีพระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยเป็ น
พยำนด้วยเหตุกำรณ์น้ ี เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวำของพระเจ้ำได้ทรงตั้งพระองค์ข้ ึน และครั้น
พระองค์ทรงรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จำกพระบิดำตำมคำสัญญำ พระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์ เดชนี้ลงมำ ตำม
ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ และได้เห็นแล้ว)
(9) กิจกำร 16:7 – เมื่อลงไปยังเมืองมุเซี ยแล้ว ก็พยำยำมจะไปยังเมืองบิตุเนียแต่พระวิญญำณ
ของพระเยซู ไม่โปรดให้ไป (เทียบ กิจกำร 16:6 - ครั้นท่ำนเหล่ำนั้นได้ไปทัว่ เมืองฟรู เกียกับเมืองกำ
ลำเทียแล้ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงห้ำม มิให้กล่ำวคำของพระเจ้ำในมณฑลอำเซี ย)
“พระวิญญำณของพระเยซู ”
กำรเกี่ยวข้อง ระหว่ำงพระวิญญำณและบุตรมนุษย์ คือพระเยซูปรำกฏอย่ำงเด่นชัดในข้อเหล่ำนี้
(10) ลูกำ 11:13 – เหตุฉะนั้นถ้ำท่ำนเองผูเ้ ป็ นคนบำป ยังรู ้จกั ให้ของดีแก่บุตรของตน ยิง่ กว่ำนั้น
สักเท่ำใด พระบิดำผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ จะประทำนพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แก่คนทั้งปวง ที่ขอจำกพระองค์
(และอีกหลำยข้อ)
“พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ”
พระนำมนี้เน้นถึงพระลักษณะที่ทรงธรรม บริ สุทธิ์ แห่งพระวิญญำณ พระวิญญำณทรงมีควำม
บริ สุทธิ์ ในพระองค์เอง และทรงโปรดประทำนควำมบริ สุทธิ์ ให้แก่ผอู ้ ื่น (เทียบ 1 เปโตร 1: 2) หำกเรำจะ
ตระหนักถึงควำมบริ สุทธิ์ ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตลอดเวลำแล้ว เรำจะน้อมรับกำยลงมนัสกำรเฉพำะ
พระพักตร์ พระองค์เช่นเดียวกับทูตสวรรค์ และร้องว่ำ “พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์ ” แต่ก็ยงั มี
คนเป็ นจำนวนมำก ที่ออกพระนำมพระองค์ และอธิ ษฐำนขอต่อพระองค์ โดยไม่ใช้ควำมคิดเลย เรำ
อธิ ษฐำนให้พระองค์เสด็จเข้ำมำประทับในคริ สตจักร และในจิตใจของเรำ แต่หำกพระองค์เสด็จเข้ำ
มำแล้ว พระองค์จะพบอะไรในที่น้ นั บ้ำง
(11) อิสยำห์ 4:4 – ขณะนั้น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะได้ทรงชำระล้ำงมลทินแห่งธิ ดำของกรุ งซีโอน
และจะได้ทรงฟอกล้ำงเลือดร้ำยให้หมดไปเสี ย
จำกใจกลำงกรุ งเยรู ซำเล็มด้วยอำนุภำพแห่งควำม
ยุติธรรม และด้ วยอานุภาพแห่ งการเผาผลาญ
“อำนุภำพแห่งกำรเผำผลำญ”
พระนำมนี้ เน้นถึงกำรที่พระวิญญำณทรงตรวจค้น หล่อหลอมและเผำผลำญ สกัดสิ่ งที่ชวั่ ร้ำย
ออกจำกจิตใจของเรำ ทั้งยังประทำนแสงสว่ำงแห่งชีวิต และพละกำลังให้แก่เรำอีกด้วย
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(12)โรม 1:4 – แต่ฝ่ำยพระวิญญาณแห่ งความบริ สุทธิ์ น้ นั ยังทรงชี้หมำยไว้วำ่ เป็ นบุตรของพระ
เจ้ำโดยฤทธำนุภำพ ด้วยทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยคือ พระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ
“พระวิญญำณแห่งควำมบริ สุทธิ์ ”
กำรเรี ยกพระนำมพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เช่นนี้ อำจเป็ นกำรเน้นให้เห็นควำมบริ สุทธิ์ ของพระ
วิญญำณ ได้ดียงิ่ กว่ำที่จะเรี ยกพระนำมว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสี ยอีก
(13) เอเฟซัส 1:13 – และครั้นท่ำนทั้งหลำยได้ฟังคำอันสัตย์จริ งนั้น คือกิตติคุณซึ่ งเป็ นควำม
รอดของท่ำน และเมื่อท่ำนทั้งหลำยได้วำงใจในพระองค์แล้วด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แห่ งคาสัญญา จึง
ได้ทรงประทับตราหมำยท่ำนไว้
“พระวิญญำณบริ สุทธิ์ แห่งคำสัญญำ”
ข้อนี้เล็งถึงกำรที่พระองค์ทรงเป็ นพระสัญญำ ที่ยงิ่ ใหญ่ของพระบิดำและพระบุตร (เทียบ
กิจกำร 1:4-5 “เมื่อพระองค์ได้ทรงประชุมกับอัครสำวกพร้อมกัน จึงกำชับเขำมิให้ไปจำกกรุ งเซรู ซำเล็ม
แต่ให้คอยรับตามสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ตรัสว่ำ “ตำมที่ท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ จำกเรำนั้นแหละ
เพรำะว่ำยอห์นให้รับบัพติศมำด้วยน้ ำ แต่ไม่ชำ้ ไม่นำน ท่ำนทั้งหลำยจะรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์”)
(กิจกำร 2: 33 – เหตุฉะนั้น เมื่อพระหัตถ์เบื้องขวำของพระเจ้ำได้ทรงตั้งพระองค์ข้ ึน และครั้น
พระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จากพระบิดาตามคาสัญญา พระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์ เดชนี้ลงมำ
ตำมซึ่ งท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ และได้เห็นแล้ว)
(14) ยอห์น 14:17 – คือพระวิญญาณแห่ งความจริ ง ผูน้ ้ นั โลกรับไม่ได้ เพรำะไม่เห็นและไม่รู้จกั
พระองค์ ท่ำนทั้งหลำยรู ้จกั พระองค์ เพรำะว่ำพระองค์อำศัยอยูก่ บั ท่ำน และอยูภ่ ำยในท่ำน
ยอห์น 15:26 – แต่เมื่อพระองค์ผชู ้ ่วย ที่เรำจะใช้มำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือพระ
วิญญาณแห่ งความจริ ง ที่มำจกพระบิดำนั้นมำแล้ว พระองค์น้ นั จะเป็ นพยำนถึงเรำ
ยอห์น 16:13 – แต่เมื่อพระวิญญาณแห่ งความจริ งมำแล้ว พระองค์จะนำท่ำนทั้งหลำยไปสู่ ควำม
จริ งทุกอย่ำง เพรำะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์ได้ยนิ สิ่ งใด จะตรัสสิ่ งนั้น และ
จะแจ้งให้ท่ำนทั้งหลำยรู ้สิ่งเหล่ำนั้นซึ่ งจะเกิดขึ้น
“พระวิญญำณแห่งควำมจริ ง”
(ก) พระองค์ทรงเป็ นควำมจริ ง (เทียบ 1 ยอห์น 5:7 –“พระวิญญำณนั้นเองทรงเป็ นพยำน เพรำะ
พระวิญญำณนั้นทรงเป็ นควำมจริ ง”) และ (ข) กำรสอนถึงควำมจริ ง เป็ นพระรำชกิจของพระองค์ (เทียบ
ยอห์น 14:26,16:13) ควำมจริ งทั้งหมดมำจำกพระองค์
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(15)โรม 8:2 – เพรำะว่ำกฎของพระวิญญาณแห่ งชี วิตในพระคริ สต์ ได้กระทำให้ขำ้ พเจ้ำ พ้น
จำกกฎของควำมผิดและของควำมตำย
“พระวิญญำณแห่งชี วติ ในพระคริ สต์”
(16) อิสยำห์ 11:2 – และพระจิตแห่งพระเยโฮวำห์จะสถิตอยูก่ บั ท่ำนผูน้ ้ นั คือดวงปัญญำ และ
ควำมเข้ำใจ ควำมวินิจฉัยและอำนุภำพ ควำมรอบรู้ และควำมยำเกรงพระเยโฮวำห์
(ก) “ดวงปั ญญำ และควำมเข้ำใจ”
(ข) “ควำมวินิจฉัย และอนุภำพ”
(ค) “ควำมรอบรู้ และควำมยำเกรงพระเยโฮวำห์”
พระนำมเหล่ำนี้ อ้ำงถึง พระรำชกิจที่เต็มไปด้วยพระคุณ ของพระวิญญำณในผูร้ ับใช้พระเจ้ำ
(17) ฮีบรู 1:9 – พระองค์ได้ทรงรักควำมชอบธรรม และได้ทรงเกลียดชังกำรอธรรม เหตุฉะนั้น
พระเจ้ำคือพระเจ้ำของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ดว้ ยน้ ำมันแห่งควำมยินดี เกินกว่ำพระสหำยทั้ง
ปวงของพระองค์
น้ ำมันแห่งควำมยินดี”
พระนำมนี้เป็ นพระนำมที่ไพเรำะที่สุดพระนำมหนึ่งของพระองค์ อันเนื่ องมำจำก “ผลของพระ
วิญญำณ” คือ “ควำมรัก” เป็ นประกำรแรกและ “ควำมยินดี” (กำลำเทีย 5:22)
(18) ฮีบรู 10:29 – ส่ วนคนที่เหยียดหยำมพระบุตรของพระเจ้ำ และถือว่ำพระโลหิ ตแห่งคำ
สัญญำไมตรี
ซึ่งเป็ นที่ชำระตัวให้บริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นมลทินและประมำทต่อพระวิญญาผู้ประกอบด้ วย
พระคุณ ท่ำนทั้งหลำยคิดเห็นว่ำคนเหล่ำนั้นควรจะถูกปรับโทษมำกยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำใด
“พระวิญญำณผูป้ ระกอบด้วยพระคุณ”
พระนำมนี้เป็ นกำรสำแดงควำมจริ งของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ วำ่ กำรประทำนพระคุณของพระ
เจ้ำแก่มวลมนุษย์น้ นั เป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์ไม่เพียงแต่ประกอบด้วยพระคุณ
เท่ำนั้น แต่ยงั ทรงโปรดประทำนพระคุณของพระเจ้ำ ให้แก่มนุษย์อีกด้วย
(19)1 เปโตร 4:14 – ถ้ำท่ำนถูกประมำทหมิ่น เพรำะพระนำมของพระคริ สต์ท่ำนทั้งหลำยก็เป็ น
สุ ข ด้วยว่ำพระวิญญำณแห่งสง่ำรำศี และพระวิญญำณของพระเจ้ำ สถิตอยูก่ บั ท่ำนทั้งหลำย
“พระวิญญำณแห่งสง่ำรำศี”
จุดประสงค์ของพระนำมนี้ก็เพื่อที่จะสอนให้เรำทรำบว่ำ พระองค์ทรงมีสง่ำรำศี และยังคง
ประทำนสง่ำรำศีของพระเจ้ำให้เรำอีกด้วย
(เทียบ 1 เปโตร 4:13 – แต่วำ่ ท่ำนทั้งหลำย จงมีใจยินดีในกำรซึ่ งท่ำนได้มีส่วนในควำมทุกข์
ลำบำกของพระคริ สต์ เพื่อว่ำเมื่อสง่ำรำศีของพระองค์จะปรำกฏท่ำนทั้งหลำยจะได้โสมนัสยินดีเป็ นอัน
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มำกด้วย และโรม 8:16-17 – ฝ่ ำยพระวิญญำณนั้น เป็ นพยำนร่ วมกับจิตใจของเรำทั้งหลำยว่ำ เรำทั้งหลำย
เป็ นบุตรของพระเจ้ำ และถ้ำเรำทั้งหลำยเป็ นบุตรแล้ว เรำจึงเป็ นทำยำทคือผูร้ ับมรดกของพระเจ้ำ และ
เป็ นทำยำทด้วยกันกับพระคริ สต์ หำกเรำทั้งหลำยทนทุกข์ทรมำน ด้วยกันกับพระองค์ เพื่อเรำทั้งหลำย
จะได้สง่ำรำศีดว้ ยกันกับพระองค์ดว้ ย)
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูป้ ระทำนสง่ำรำศีและพระคุณ หรื อพูดอีกนัยหนึ่ง พระองค์
ประทำนพระคุณ และผลแห่ งกำรประทำนพระคุณนี้เอง ก่อให้เกิดสง่ำรำศี
(เทียบ เอเฟซัส 3:16-19 – ขอพระองค์ทรงโปรดประทำนแก่ท่ำนทั้งหลำย ตำมควำมมัง่ คัง่ แห่ง
สง่ำรำศีของพระองค์ ให้ได้กำลังเรี่ ยวแรงมำกฝ่ ำยจิตใจ โดยเดชพระวิญญำณของพระองค์ เพื่อพระ
คริ สต์จะได้สถิตในใจของท่ำนทั้งหลำยโดยควำมเชื่ อ เพื่อเมื่อท่ำนได้วำงรำกลงมัน่ คงแล้วในควำมรัก
ท่ำนจะได้มีควำมสำมำรถที่จะรู ้ พร้อมกับสิ ทธิ ชนทั้งหมดว่ำ อะไรเป็ นควำมกว้ำงอะไรเป็ นควำมยำว
อะไรเป็ นควำมสู ง อะไรเป็ นควำมลึก และให้รู้จกั ควำมรักของพระคริ สต์ซ่ ึ งเกินควำมรู ้ เพื่อท่ำน
ทั้งหลำยจะได้รับควำมบริ บูรณ์ของพระเจ้ำเต็มเปี่ ยม)
(20) ฮีบรู 9:14 – มำกยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำใร พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ผปู ้ ระกอบด้วยพระ
วิญญาณนิรันดร์ ได้ทรงถวำยพระองค์เองแก่พระเจ้ำ เป็ นเครื่ องบูชำอันปรำศจำกตำหนิ จะได้ทรงชำระ
ใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่ำนทั้งหลำยให้พน้ จำกกำรประพฤติที่ตำยแล้ว เพื่อจะได้ปฎิบตั ิพระเจ้ำผูท้ รง
พระชนม์อยู่
“พระวิญญาณนิรันดร์ ”
(21) ยอห์น 14:26 – แต่พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่พระบิดำจะทรงใช้มำใน
นำมของเรำ พระองค์น้ นั จะสอนท่ำนทุกสิ่ ง และจะให้ท่ำนระลึกถึงทุกสิ่ งที่เรำได้กล่ำวแก่ท่ำนแล้ว
ยอห์น 15:26 – แต่เมื่อพระองค์ผชู ้ ่วย ที่เรำจะใช้มำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือพระวิญญำณแห่ง
ควำมจริ ง ที่มำจำกพระบิดำนั้นมำแล้ว พระองค์จะเป็ นพยำนถึงเรำ (ดู ยอห์น 16:7 ด้วย)
“พระองค์ ผ้ ชู ่ วย”
คำที่แปลว่ำ “พระองค์ผชู ้ ่วย” นั้น ควำมจริ งมีควำมหมำยลึกซึ้ งเกินกว่ำนี้มำก คือยังหมำยถึง “ผู้
ปลอบประโลมใจ” และผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเรี ยกให้มำช่วยเหลือมนุษย์ ให้อยูข่ ำ้ งเคียง ให้เป็ นตัวแทนอีกด้วย
คำนี้เป็ นคำเดียวกันกับคำที่แปลว่ำ “พระองค์ผชู ้ ่วยเหลือ” ใน 1 ยอห์น 2:1 ซึ่ งกล่ำวว่ำ “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ
ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเขียนข้อควำมเหล่ำนี้ฝำกมำยังท่ำนทั้งหลำย เพื่อท่ำนจะไม่ได้หลงกระทำผิด และถ้ำ
ผูใ้ ดหลงกระทำผิดเรำก็มี พระองค์ ผ้ ชู ่ วยเหลือ สถิตอยูก่ บั พระบิดำ คือ พระเยซูคริ สต์ผเู ้ ที่ยงธรรมนั้น”
ข้อนี้หมำยควำมว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเรี ยกให้เสด็จมำประทับอยูก่ บั เรำนั้น พระองค์
ทรงพร้อมเสมอที่จะอยูฝ่ ่ ำยเรำ พระนำมของพระองค์เป็ นพระนำมที่ประเสริ ฐยิง่
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เมื่อเรำนึกถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำก็มกั จะรู ้สึกว่ำ พระองค์ทรงอยูห่ ่ำงไกลเรำเหลือเกิน แต่
เมื่อเรำนึกถึง “พระองค์ผชู ้ ่วย” หรื อพระองค์ผอู ้ ยูฝ่ ่ ำยเรำแล้ว เรำจะรู ้สึกกว่ำพระองค์ทรงอยูใ่ กล้เรำยิง่ นัก
หำกเรำพิจำรณำพระรำชกิจของพระองค์อย่ำงถี่ถว้ น ก็จะเห็นว่ำพระองค์อยูฝ่ ่ ำยเรำ และช่วยเรำหลำย
ประกำรเหลือที่จะคณำนับ แต่ขอให้เรำเชื่อหนักแน่นยิง่ ขึ้น เสี ยตั้งแต่บดั นี้วำ่ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูท้ ี่
พระเจ้ำทรงเรี ยกให้มำอยูก่ บั เรำนั้น ทรงเป็ นมิตรแท้ และจะสถิตอยูก่ บั เรำตลอดกำล
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บทที่ 6 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจักรวาล
(1) สดุดี 33:6 – พระเยโฮวำห์ได้ทรงสร้ำงท้องฟ้ ำด้วยคำตรัส ด้ วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์
หมู่ดำวทั้งปวงก็เกิดขึ้น
โยบ 33:4 – พระวิญญาณแห่ งพระเจ้ าได้ ทรงสร้ างข้ าฯ และลมหำยใจแห่งท่ำนผูท้ รงฤทธิ์ ทรง
กระทำให้ขำ้ ฯ มีชีวติ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง การเนรมิตสร้ างโลกจักรวาลและมนุษย์ เป็ นผลแห่ งการกระทา ของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์
หมายเหตุ ในโคโลสี 1:16 – (เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่ ง ในท้องฟ้ ำก็ดี ที่แผ่นดิน
โลกก็ดี สิ่ งซึ่ งประจักษ์แก่ตำ และซึ่ งไม่ประจักษ์แก่ตำจะเป็ นพระที่นงั่ หรื อเป็ นอำนุภำพ หรื อเป็ นผูม้ ี
บรรดำศักดิ์ก็ดี หรื อผูม้ ีฤทธิ์ ก็ดี พระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรค์พสิ่ งนั้น และทรงสร้ำงไว้สำหรับพระองค์)
ข้อนี้กล่ำวว่ำ ทุกสิ่ งเกิดขึ้นโดยพระบุตร และ ฮีบรู 1:2 – (แต่ในครำวที่สุดนี้ได้ตรัสแก่เรำทำงพระบุตร
พระบุตรนั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้เป็ นผูร้ ับสิ่ งทั้งปวงเป็ นมรดก และโดยพระบุตรนั้น พระองค์ได้ทรง
สร้ำงโลกทั้งหลำย) ในข้อนี้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ พระเจ้ำทรงสร้ำงทุกสิ่ งทุกอย่ำงโดยทำงพระ
บุตรของพระองค์ ส่ วนในข้อแรกซึ่ งอ้ำงไว้ขำ้ งบนนั้น หมำยควำมว่ำทั้งพระวำทะและพระวิญญำณ ต่ำง
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเนรมิตสร้ำงนี้ (เทียบ ปฐมกำล 1:2,3) พระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ต่ำงก็มีส่วนร่ วมในกำรเนรมิตสร้ำง พระบิดำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจโดยอำศัยพระวำทะ และ
พระวิญญำณของพระองค์
(2) สดุดี 104:29-30 – ขณะพระองค์ทรงเมินพระพักตร์ มันก็เดือดร้อนขณะพระองค์ทรงดับลม
หำยใจ มันก็ตำย แล้วกลับเป็ นผงคลีดินอีก พระองค์ ประทานพระวิญญาณของพระองค์สร้ำง แล้วสัตว์ก็
เป็ นขึ้น และพระองค์ทรงกระทำพื้นแผ่นดินโลกขึ้นใหม่
ข้ อเสนอทีส่ อง การที่สัตว์ ต่าง ๆ ซึ่ งพระเจ้ าสร้ างขึน้ นั้น ดารงชี วิตอยู่ได้ กโ็ ดยอาศัยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(3) ปฐมกำล 1:2-3- ดินนั้นก็วำ่ งเปล่ำอยู่ มีควำมมืดอยูเ่ หนือน้ ำ และพระวิญญาณของพระเจ้ าได้
ปกคลุมอยูเ่ หนือน้ ำนั้น พระเจ้ำจึงตรัสให้เกิดมีควำมสว่ำง ควำมสว่ำงก็เกิดขึ้น
ปฐมกำล 2:9 – พระเยโฮวำห์ได้ทรงสร้ำงมนุษย์ดว้ ยผงคลีดิน ระบำยลมแห่ งชี วิตเข้ำทำงจมูก
ให้มีชีวติ หำยใจเข้ำออก มนุษย์จึงเกิดเป็ นจิตวิญญำณมีชีวติ อยู่
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ข้ อเสนอทีส่ าม ความเจริ ญก้ าวหน้ าของระเบียบแบบแผนของสารพัดสิ่ งในจักรวาล นับตั้งแต่ เริ่ มแรก
เมื่อยังอยู่ในสภาพที่ไม่ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย เป็ นต้ นมาจนกระทั่งบัดนี ้ เป็ นผลแห่ งการกระทาของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์
หมายเหตุข้อ (1) ระดับกำรเนรมิตสร้ำงของพระเจ้ำ ซึ่ งเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ก็สูงขึ้นทุกที นับแต่สิ่งที่ไม่มีชีวติ ไปสู่ กำรเคลื่อนไหวต่ำง ๆ แสงสว่ำง พืช สัตว์ มนุษย์ (มนุษย์
ใหม่) และพระเยซูคริ สต์ท้ งั นี้เป็ นกำรเจริ ญวัฒนำ ตำมที่สอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งแตกต่ำงจำก
หลักวิวฒั นำกำรที่นิยมกันในสมัยนี้ นี่เป็ นเพียงข้อสังเกตจำกพระคัมภีร์เท่ำนั้น
หมายเหตุข้อ (2) พระวจนะของพระเจ้ า ปรำกฏอย่ำงชัดเจนยิง่ ขึ้นทุกขั้นแห่งระดับกำรเนรมิต
สร้ำงของพระเจ้ำ ในปฐมกำลบทที่หนึ่งมีคำว่ำ “พระเจ้ำตรัสว่ำ” ถึงสิ บครั้ง
2. พระราชกิจของพระวิญญาณในมนุษย์ ทวั่ ไป
(1) ยอห์น 15:26-27 – แต่เมื่อพระองค์ผชู ้ ่วย ที่เรำจะใช้มำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือพระ
วิญญำณแห่งควำมจริ งที่มำจำกพระบิดำนั้นมำแล้ว พระองค์น้ นั จะเป็ นพยานถึงเรา และท่ำนทั้งหลำย
เป็ นพยำนด้วย เพรำะว่ำท่ำนได้อยูก่ บั เรำตั้งแต่แรก
กิจกำร 5:30-32 – พระเยซูซ่ ึ งท่ำนทั้งหลำยได้ฆ่ำเสี ยแขวนไว้ที่ตน้ ไม้พระเจ้ำแห่งบรรพบุรุษ
ของเรำ ได้ทรงบันดำลให้เป็ นขึ้นมำใหม่ พระเจ้ำได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวำของพระองค์
ให้เป็ นพระองค์เจ้ำและผูช้ ่วยให้รอด เพื่อจะให้พลอิสรำเอลกลับใจเสี ยใหม่ และจะได้โปรดยกควำมผิด
ของเขำ เรำทั้งหลำยจึงเป็ นพยำนถึงคำเหล่ำนี้ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่งพระเจ้ำได้ประทำนให้ทุกคน
ที่เชื่อฟังพระองค์น้ นั ก็เป็ นพยำนด้วย
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพยาน ถึงความจริ งเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์
หมายเหตุข้อ 1 เมื่อพิจำรณำอย่ำงผิวเผิน จะรู ้สึกกว่ำคำพยำนนี้ดูเหมือนว่ำจะมีไว้สำหรับผูเ้ ชื่ อ
โดยเฉพำะเท่ำนั้น เพรำะว่ำ ยอห์น 15:26 – (แต่เมื่อพระองค์ผชู ้ ่วยที่เรำจะใช้มำหำท่ำนทั้งหลำย จำกพระ
บิดำ คือพระวิญญำณแห่งควำมจริ งที่มำจำกพระบิดำนั้นมำแล้ว พระองค์น้ นั จะเป็ นพยำนถึงเรำ) กล่ำวว่ำ
“ที่เราจะใช้ มาหาท่ านทั้งหลาย” (แน่นอนเหลือเกินว่ำ ในที่น้ ีตอ้ งหมำยถึงผูเ้ ชื่อ) แต่ในข้อ 7,8 ต่อไป
กล่ำวว่ำ (ถึงกระนั้นก็ดี เรำบอกควำมจริ งแก่ท่ำนทั้งหลำย คือกำรที่เรำจะไปนั้นจะเป็ นประโยชน์แก่ท่ำน
เพรำะถ้ำเรำไม่ไป พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น จะมิได้มำหำท่ำน แต่ถำ้ เรำไป เรำจะใช้พระองค์น้ นั มำหำท่ำน เมื่อ
พระองค์น้ นั มำแล้ว พระองค์จะบันดำลให้โลกรู ้สึกถึงควำมผิด ถึงควำมชอบธรรม และถึงควำม
พิพำกษำ) ซึ่ งเป็ นกำรอธิ บำยถึงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในโลกนี้อย่ำงชัดเจน ก็ได้กล่ำวย้ำ
ไว้วำ่ “เรำจะใช้พระองค์น้ นั มำหำท่ำน” ข้อนี้เป็ นกำรเผยให้ทรำบควำมจริ งอย่ำงเด่นชัดว่ำ พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ทรงกระทำงำนของพระองค์ในจิตใจของชำวโลกนี้ โดยอำศัยผูเ้ ชื่อ พระเจ้ำได้ทรงส่ งพระ
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วิญญำณให้ลงมำสถิตอยูก่ บั ผูเ้ ชื่อ หำกเรำเองเป็ นผูเ้ ชื่ อจะรู ้สึกว่ำ กำรปฏิบตั ิพระรำชกิจอันเต็มล้นไปด้วย
พระคุณของพระองค์ต่อมนุษย์ในโลกนี้น้ นั ก็จำต้องพึ่งตัวเรำเองด้วย ดังนั้นจึงไม่เป็ นกำรสมควรดอก
หรื อ ที่เรำจะต้องระมัดระวังตัวให้มำก เพื่อเป็ นภำชนะที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงใช้ในกำรประทำน
พระพรให้หลัง่ ไหลไปสู่ ผอู ้ ื่น เหตุที่ตอ้ งใช้เวลำนำนแสนนำน เพื่อให้ชำวโลกรู ้จกั พระเยซูน้ นั ก็เพรำะ
ควำมไม่ซื่อสัตย์ของคริ สตจักรนัน่ เอง
หมายเหตุข้อ 2 ยอห์น 14:17 – “คือพระวิญญำณแห่งควำมจริ ง ผูน้ ้ นั โลกรับไม่ได้ เพรำะไม่เห็น
และไม่รู้จกั พระองค์ ท่ำนทั้งหลำยรู ้จกั พระองค์ เพรำะว่ำพระองค์อำศัยอยูก่ บั ท่ำน” พระองค์ทรงเป็ น
“พระวิญญำณแห่งควำมจริ ง” แต่ก็เป็ นหน้ำที่พิเศษของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่จะทรงเป็ นพยำนถึง
พระองค์ผนู ้ ้ นั ผูท้ รงเป็ นควำมจริ ง คือพระเยซุ คริ สต์ (ยอห์น 14:6)
หมายเหตุข้อ 3 มนุษย์รู้จกั พระเยซูอย่ำงแท้จริ ง โดยคำพยำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เท่ำนั้น
(ดู 1 โคริ นธ์ 12:3) ถ้ำท่ำนปรำรถนำที่จะให้มนุษย์รู้จกั พระเยซูคริ สต์ อย่ำงที่พระองค์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่ำง
แท้จริ ง เพื่อนำให้เขำเชื่อและรับควำมรอด ท่ำนก็จะต้องพึ่งคำพยำนแห่งพระวิญญำณ คำพยำนของท่ำน
กับพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้น อำจไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลในจิตใจของเขำ ข้อนี้เป็ นคำอธิ บำย
ปั ญหำที่วำ่ เหตุใดคนที่อยูใ่ นควำมมืดมำเป็ นเวลำช้ำนำน คือไม่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ จึงสำมำรถเข้ำ
ใจควำมจริ งได้อย่ำงรวดเร็ ว เมื่อเขำยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้ำ และแสวงหำแสงสว่ำงจำกพระองค์ (เทียบ
ยอห์น 7:17 และ กิจกำร 5:32) นอกจำกนั้น ข้อนี้ยงั อธิ บำยได้อีกว่ำ เหตุใดเมื่อท่ำนอธิ บำยให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ด
เห็นควำมจริ งเกี่ยวกับพระคริ สต์ซ้ ำแล้วซ้ ำอีก บุคคลผูน้ ้ นั ก็ไม่เข้ำใจ แต่ในทันทีทนั ใดนั้นเองบุคคลผู ้
นั้นก็กลับเข้ำใจได้อย่ำงแจ่มแจ้ง และเกิดควำมเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ทั้งนี้ก็เพรำะพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ทรงเป็ นพยำนถึงพระคริ สต์ คำพูดของเปโตรเท่ำนั้นมิได้ทำให้ชำวยูดำสยประจักษ์ถึงควำมจริ ง เกี่ยวกับ
พระเยซูคริ สต์ในวันเพนเทคอต์ หำกแต่เป็ นเพรำะกำรเป็ นพยำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ นนั่ เองถ้ำท่ำน
ปรำรถนำที่จะให้มนุษย์รู้ควำมจริ งเกี่ยวกับพระคริ สต์ ก็จงอย่ำอำศัยควำมสำมำรถของท่ำน ในกำรที่จะ
โน้นน้ำวจิตใจของบุคคลเหล่ำนั้น ด้วยคำชักชวนของท่ำนเองเลย แต่จงมอบตัวของท่ำนไว้กบั พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์และพึ่งคำพยำนของพระองค์ และพยำยำมทำให้คนเหล่ำนั้นเตรี ยมจิตใจให้พร้อม เพื่อ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงเป็ นพยำนแก่เขำ วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ใช้ได้ท้ งั กับผูท้ ี่ขำดควำมรู ้และผูม้ ีใจสงสัย ได้
เป็ นอย่ำงดี (เทียบ ยอห์น 7:17)
หมายเหตุข้อ 4 คำพยำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์น้ นั ก็แตกต่ำงจำกคำ
พยำนของพระองค์ ซึ่ งว่ำด้วยกำรที่เรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ ซึ่งเรำจะได้พิจำรณำภำยหลัง
(2) ยอห์น 16:8-11 – เมื่อพระองค์น้ นั มำแล้ว พระองค์จะบันดำลให้โลกรู ้สึกถึงควำมผิด ถึง
ควำมชอบธรรม และถึงควำมพิพำกษำ ควำมผิดนั้น เพรำะเขำไม่ไว้วำงใจเรำ ควำมชอบธรรมนั้น เพรำะ
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เรำไปหำพระบิดำของเรำและท่ำนทั้งหลำยจะไม่เห็นเรำอีก ควำมพิพำกษำนั้น เพรำะผูค้ รองโลกนี้ถูก
พิพำกษำแล้ว
ข้ อเสนอทีส่ อง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงบันดาลให้ มนุษย์ โลกสานึกถึงความผิดบาป ความชอบธรรม
และการพิพากษาของพระเจ้ า
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงทำให้มนุษย์โลก สำนึกถึงควำมผิดบำปของเขำ ในกำรที่เขำไม่ยอมเชื่อในพระ
เยซูคริ สต์
(เทียบ กิจกำร 2:36-37 – เหตุฉะนั้นให้ชำติอิสรำเอลทั้งปวง ทรำบแน่นอนว่ำพระเจ้ำได้ทรงยก
พระเยซูน้ ี ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยได้ตรึ งไว้ที่กำงเขน ตั้งขึ้นให้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ และเป็ นพระคริ สต์ เมื่อ
คนทั้งหลำยได้ยนิ แล้วก็รู้สึกแปลบปลำบใจ จึงกล่ำวแก่เปโตรและอัครสำวกอื่นว่ำ “พี่นอ้ งเอ๋ ย เรำจะทำ
อย่ำงไร”)
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงทำให้มนุษย์รู้สำนึก (คือ รู ้ตวั ว่ำได้ทำผิดและตำหนิตวั เอง) ถึง
ควำมชอบธรรมของพระคริ สต์ ซึ่ งพิสูจน์ได้โดยกำรเสด็จขึ้นไปหำพระบิดำของพระองค์ และโดยกำร
เสด็จมำของพระวิญญำณนัน่ เอง เป็ นกำรพิสูจน์วำ่ พระเยซูได้เสด็จขึ้นไปหำพระบิดำแล้ว
(เทียบ กิจกำร 2:33 – เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวำของพระเจ้ำได้ทรงตั้งพระองค์ข้ ึน และ
ครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จำกพระบิดำตำมคำสัญญำ พระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์ เดชนี้ลง
มำ ตำมซึ่ งท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ และได้เห็นแล้ว)
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงทำให้มนุษย์สำนึกถึงกำรพิพำกษำของพระเจ้ำเพรำะว่ำผูค้ รอบครองโลก ก็ได้
ถูกพิพำกษำอยูแ่ ล้วที่ไม้กำงเขน
(เทียบ โคโลสี 2:15 – พระองค์ได้ทรงทำลำยผูม้ ีบรรดำศักดิ์และผูม้ ีฤทธิ์ พระองค์ประจำนเขำ
และเอำชัยชนะต่อเขำได้โดยกำงเขนนั้น ยอห์น 12:31 – บัดนี้เป็ นเวลำพิพำกษำโลกนี้ เดี๋ยวนั้นผูค้ รอง
โลกจะต้องถูกกำจัดเสี ยภำยนอก ฮีบรู 2:14 – เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลำยมีส่วนในเนื้ อและเลือดอยูแ่ ล้ว
พระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยควำมตำยพระองค์จะได้ทรงทำลำยผูน้ ้ นั ที่มี
อำนำจแห่งควำมตำยคือมำร)
เป็ นหน้ำที่ของเรำ ที่จะประกำศพระวจนะของพระเจ้ำ และพึ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพื่อจะทำ
ให้มนุษย์ได้สำนึกถึงควำมผิดบำป (กิจกำร 2:4,37) มีบ่อยครั้งที่เรำไม่สำมำรถนำผูอ้ ื่นให้สำนึกถึง
ควำมผิดบำปได้ท้ งั นี้ก็เพรำะเรำมักอำศัยตนเอง จงอย่ำลืมว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เท่ำนั้น ที่ทรงให้
มนุษย์สำนึกถึงควำมผิดบำป แต่ท้ งั นี้พระองค์ทรงกระทำโดยอำศัยตัวเรำ (ยอห์น 16:7,8)
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3. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในผู้เชื่ อ
(1) ทิตสั 3:5 – พระองค์ได้ทรงช่วยเรำให้รอด โดยชำระให้เรำมีใจบังเกิดใหม่ และโดยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสร้ำงขึ้นใหม่ ไม่ใช่ตำมกำรชอบธรรมซึ่ งเรำได้กระทำ แต่ตำมพระองค์ทรงพระ
กรุ ณำ
ยอห์น 3:3-5 – พระเยซูทรงตอบเขำว่ำ “เรำบอกท่ำนตำมจริ งว่ำ ถ้ำผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่แล้ว จะ
เห็นแผ่นดินของพระเจ้ำไม่ได้” นิโกเดโมจึงทูลพระองค์วำ่ “คนชรำแล้ว จะบังเกิดอย่ำงไรได้ จะเข้ำใน
ครรภ์มำรดำครั้งที่สองและบังเกิดได้หรื อ” พระเยซูตรัสตอบว่ำ “เรำบอกท่ำนตำมจริ งว่ำถ้ำผูใ้ ดไม่ได้
บังเกิดจำกน้ ำ และพระวิญญำณจะเข้ำในแผ่นดินของพระเจ้ำไม่ได้”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสร้ างผู้เชื่ อขึน้ ใหม่ คื อประทานชี วิตใหม่ (เที ยบ โรม 12: 2, 2
โคริ นธ์ 5:17)
กำรประทำนชีวิตใหม่น้ นั เป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ กำรประทำนชีวิตใหม่ก็คือ
กำรให้ชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณแก่ผตู ้ ำยแล้วในกำรผิดกำรบำป (เอเฟซัส 2:1) พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผู ้
ประทำนชีวติ ใหม่น้ ี
(ยอห์น 6:63 – จิตวิญญำณนั้นเป็ นที่ให้มีชีวติ เนื้อหนังไม่สู้เป็ นประโยชน์นกั ถ้อยคำซึ่งเรำได้
กล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยนั้น ก็เป็ นจิตวิญญำณและเป็ นชีวิต)
หมายเหตุข้อ 1 2 โคริ นธ์ 3:6 ทำให้เรำทรำบว่ำ ตัวอักษรนั้นก็ประหำร แต่พระวิญญำณ
ประทำนชีวติ สำหรับข้อนี้บำงคนตีควำมหมำยว่ำ
กำรตีควำมหมำยของพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำง
ตรงไปตรงมำตำมตัวอักษร ย่อมก่อให้เกิดควำมหำยนะ แต่ถำ้ ตีควำมหมำยไปในด้ำนจิตใจแล้ว ก็เท่ำกับ
ว่ำ เป็ นกำรทำให้เกิดชีวิต แต่ควำมหมำยที่แท้จริ งมิใช่เช่นนั้นเลย ซึ่ งจะพิจำรณำได้จำกข้อควำมในบทที่
สำม
บำงคนมีเจตจำนงที่จะบิดเบือนควำมหมำยที่แท้จริ งของข้อนี้
นอกจำกนั้นก็ยงั มีบำงคน
ตีควำมหมำยผิดพลำด โดยกล่ำวว่ำตัวอักษรนั้นหมำยถึงพันธสัญญำเดิม คือพระบัญญัติและจิตวิญญำณ
นั้นหมำยถึงพันธสัญญำใหม่คือพระกิตติคุณแต่นี่ก็ไม่ใช่ควำมหมำยที่แท้จริ งในข้อนี้ เลย ข้อ 3 นั้น
ชี้ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงถ้อยคำที่บนั ทึกไว้ดว้ ยหมึก และพระวจนะที่มีชีวติ อยู่ ซึ่ งบันทึกไว้ใน
จิตใจโดย “พระวิญญำณของพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู”่
กำรตีควำมหมำยประกำรที่สองนับว่ำถูกต้องอยู่ เพรำะว่ำพระบัญญัติน้ นั เป็ น “กำรปฏิบตั ิที่
ประหำรให้ตำย” (ข้อ 7) ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพรำะพระบัญญัติน้ นั ปรำศจำกอำนำจของพระวิญญำณ ส่ วนพระ
กิตติคุณนั้น เป็ นกำรประทำนชีวติ เพรำะว่ำเป็ นกำรปฏิบตั ิของพระวิญญำณ แต่พระกิตติคุณจะเป็ นผล
แห่งกำรปฏิบตั ิของพระวิญญำณ และชีวติ ได้ ก็ต่อเมื่อพระกิตติคุณได้รับกำรประกำศเผยแพร่ ออกไป
เท่ำนั้น “คำพูดและคำเทศนำของข้ำพเจ้ำไม่ใช่เป็ นคำเกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญำ แต่เป็ นคำซึ่ งได้แสดง
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พระวิญญำณและพระเดชำนุภำพ” (1โคริ นธ์ 2:4) หรื อดังที่เปำโลได้บนั ทึกไว้ใน 1 เธสะโลนิกำ 1:5 ว่ำ
เมื่อพระกิตติคุณมำถึงมนุษย์ มิใช่มำถึง “ด้วยถ้อยคำเท่ำนั้น แต่ได้มำด้วยฤทธิ์ เดชและด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์” ถ้ำถือตำมตัวอักษรของพระกิตติคุณเท่ำนั้น ก็เป็ นเพียงแต่ช้ ีให้เรำเห็นควำมผิดของเรำเองและ
เป็ นที่ประหำรเท่ำนั้น เว้นไว้แต่วำ่ จะเป็ นคู่กนั กับฤทธิ์ อำนำจ ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ กำรปฏิบตั ิงำน
ของนักเทศน์ และศำสนำจำรย์หลำยคน เป็ นกำรปฏิบตั ิที่ประหำรให้ตำย แต่ก็เป็ นควำมจริ งที่วำ่ กำร
ประกำศพระกิตติคุณนั้น เป็ นเครื่ องมือของพระเจ้ำในกำรประทำนชีวิตใหม่ (เทียบ ยำกอบ 1:18, 1 เป
โตร 1:23,1 โคริ นธ์ 4:15) แต่ไม่ใช่เป็ นเพียงพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้น หำกแต่เป็ นพระวจนะที่มีชีวิต
อยูใ่ นจิตใจด้วยฤทธิ์ ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ กำรเทศนำสั่งสอน ไม่วำ่ จะเทศนำตรงตำมหลักพระคัมภีร์
สักเท่ำใดก็ตำม หรื อกำรศึกษำพระวจนะของพระเจ้ำ แม้วำ่ จะมำกเพียงใดก็ตำม ถ้ำปรำศจำกกำรนำของ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว ก็ยอ่ มปรำศจำกผลในกำรนำมนุ ษย์ให้รับชีวติ ใหม่ เพรำะพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พระองค์เดียวเท่ำนั้นที่ทำให้มนุษย์เป็ นคนใหม่ได้ พระองค์ทรงพร้อมที่จะสร้ำงเรำขึ้นใหม่ หำกว่ำเรำ
ยอมทำตำมพระบัญชำของพระองค์แต่ท้ งั นี้ตอ้ งหมำยควำมว่ำ เรำต้องพึ่งพระองค์เช่นเดียวกับที่ เรำต้อง
พึ่งพระรำชกิจของพระเยซูคริ สต์ในกำรรับนิ รโทษกรรม ดังนั้นเรำจึงต้องพึ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ใน
กำรรับชีวิตใหม่ กำรประทำนชีวติ ใหม่เป็ นกำรสร้ำงใหม่ให้มีลกั ษณะเหมือนพระเจ้ำ (2 เปโตร 1:4)
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผปู ้ ระทำนชีวติ ให้แก่เรำนั้น ทรงทำให้เรำมีส่วนร่ วมในพระลักษณะของพระเจ้ำ
(เทียบ ลูกำ 1:35) ทั้งนี้ก็โดยอำศัยพระวจนะของพระเจ้ำ (2 เปโตร 1:4 และ 1 โคริ นธ์ 4:15) อธิ บำยอย่ำง
ง่ำย ๆ ก็คือ จิตใจของมนุษย์น้ นั เปรี ยบเสมือนพื้นดิน นักเทศน์หรื อผูป้ ระกำศพระกิตติคุณเป็ นผูห้ ว่ำน
พืช พระวจนะเป็ นเมล็ดพืชพระวิญญำณของพระเจ้ำ ทรงทำให้เมล็ดพืชงอกงำม โดยมีพระลักษณะของ
พระเจ้ำเป็ นผล
หมายเหตุข้อ 2 พระวิญญำณของพระเจ้ำสถิตอยูก่ บั ผูบ้ งั เกิดใหม่แล้ว โดยเดชพระองค์ (1โค
ริ นธ์ 3:16- “ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรื อว่ำ ตัวท่ำนเป็ นวิหำรของพระเจ้ำ และพระวิญญำณของพระเจ้ำสถิต
อยูใ่ นตัวท่ำน”) มีบำงคนกล่ำวว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่ได้สถิตอยูใ่ นผูเ้ ชื่ อเป็ นส่ วนบุคคล หำกแต่สถิต
อยูใ่ จคริ สตจักร แต่ 1 โคริ นธ์ 6:19 กล่ำวว่ำ – (“ท่ำนทั้งหลำย ไม่รู้หรื อว่ำร่ ำงกำยของท่ำนเป็ นวิหำรของ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งสถิตอยูใ่ นท่ำนและซึ่ งท่ำนได้รับจำกพระเจ้ำ ท่ำนทั้งหลำยไม่ใช่เจ้ำของกำย”)
นัน่ แสดงว่ำอำจำรย์เปำโลก็เชื่อว่ำ ผูเ้ ชื่ อแต่ละคนล้วนเป็ นวิหำรของพระวิญญำณของพระเจ้ำทั้งสิ้ น กำร
สถิตของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ภำยใจผูเ้ ชื่อนั้น เริ่ มต้นด้วยกำรประทำนชีวติ ใหม่ กำรปลูกฝังนิสัยใหม่
แต่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูก่ บั เรำตลอดเวลำ (ยอห์น 14:17) พระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูก่ บั ทุกคน
ที่เป็ นคนของพระเยซูคริ สต์ (โรม 8:9 – “ถ้ำแม้พระวิญญำณของพระเจ้ำสถิตอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย ท่ำน
ทั้งหลำยจึงมิได้อยูฝ่ ่ ำยเนื้ อหนัง แต่อยูฝ่ ่ ำยพระวิญญำณ แต่ถำ้ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดไม่มีพระวิญญำณของพระคริ สต์
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ผูน้ ้ นั มิได้อยูฝ่ ่ ำยพระคริ สต์) ผูเ้ ชื่อในคริ สตจักรโคริ นธ์มีขอ้ บกพร่ องอยูห่ ลำยประกำร แต่อำจำรย์เปำโล
ก็ยงั ให้สติแก่เขำเหล่ำนั้นว่ำ ร่ ำงกำยของเขำเหล่ำนั้นเป็ นวิหำรของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แม้วำ่ เขำจะหลง
ประพฤติเลวร้ำยไปแล้วก็ตำม (1 โคริ นธ์ 6:15-19)
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูก่ บั บุตรของพระเจ้ำทุก ๆ คน แต่ก็มีบำงคนที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์
สถิตอยูใ่ นที่ล้ ำลึกในจิตวิญญำณของเขำ และไม่สำมำรถครอบครองบุคคลผูน้ ้ นั ได้ ตำมที่พระองค์ทรง
ประสงค์ คือรวมทั้งจิตวิญญำณและร่ ำงกำย ฉะนั้นจึงมีบำงคนไม่ได้สำนึกถึงกำรสถิตของพระวิญญำณ
ในตัวเขำเลย แต่อย่ำงไรก็ตำม พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ยงั สถิตอยูก่ บั เขำเสมอ ข้อนี้ น่ำชื่นชมเพียงใดหำก
ว่ำเรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำแล้ว เรำก็ไม่จำเป็ นต้องอธิ ษฐำน ขอให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูก่ บั เรำ
ทั้งนี้กเ็ พรำะพระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูภ่ ำยในเรำแล้ว แต่สิ่งที่เรำต้องกระทำคือต้องยอมรับว่ำ พระ
วิญญำณสถิตอยูก่ บั เรำ และต้องมอบที่อำศัยนั้นคือร่ ำงกำยของเรำให้แก่พระองค์โดยไม่ขดั ขืน และต้อง
ไม่กระทำกำรสิ่ งใด ๆ อันจะกระทำให้พระองค์ตอ้ งเศร้ำพระทัย ต่อไปเรำจะเข้ำใจลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นไปว่ำเป็ น
กำรสมควรอย่ำงยิง่ ที่จะอธิ ษฐำนขอให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเติมจิตใจของเรำให้ “เต็มล้น” ด้วย
พระองค์ เป็ นกำรสมควรอย่ำงยิง่ ที่เรำจะตระหนักถึงคุณค่ำแห่งชีวติ และร่ ำยกำยของเรำ ในเมื่อพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงอำศัยอยูใ่ นเรำแล้ว ว่ำควรจะระมัดระวังในกำรดำเนิ นชีวติ เพียงใด จึงจะไม่ทำให้
พระองค์ตอ้ งเศร้ำพระทัย เนื่องด้วยกำรกระทำของเรำ นอกจำกนั้นยังต้องเอำใจใส่ ระมัดระวังต่อ
ร่ ำงกำยของเรำอีกด้วย คือไม่ทำสิ่ งใดที่จะทำให้ร่ำงกำยของเรำเป็ นมลทิน
หมายเหตุข้อ 3 กำรที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นจิตใจของเรำ ย่อมเป็ นแหล่งเกิดของควำม
อิ่มใจและชีวติ ใหม่แก่เรำเป็ นนิตย์ ยอห์น 4:14 – “แต่ผใู ้ ดจะกินน้ ำซึ่ งเรำจะให้น้ นั จะไม่กระหำยเป็ นนิ
รันดร์ แต่น้ ำซึ่ งเรำจะให้เขำ จะบังเกิดเป็ นบ่อน้ ำในตัวเขำพลุ่งขึ้นถึงชีวติ เป็ นนิ ตย์” ถ้ำเทียบ ยอห์น 7:37
-39 ก็จะทำให้เข้ำใจได้อย่ำงชัดเจนว่ำ น้ ำในที่น้ ีเล็งถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ) ผูท้ ี่ได้ดื่มน้ ำนี้ “จะไม่
กระหำยอีกเลย” หรื อแปลตำมตัวได้ควำมว่ำ “จะไม่กระหำยเป็ นนิ ตย์นิรันดร์ ” เพรำะว่ำเขำมีน้ ำพุ
ประกอบด้วยชีวิตอยูภ่ ำยในตัวเขำ ฉะนั้นจึงไม่ตอ้ งไปแสวงหำควำมอิ่มใจจำกที่อื่นใดอีกและไม่ตอ้ งพึ่ง
สิ่ งแวดล้อม เพื่อควำมรื่ นรมย์ของชีวติ อีกเลย เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว เหตุใดหนอผูท้ ี่อำ้ งตนว่ำเป็ นคริ สเตียน
หลำยคน จึงต้องหำควำมชื่นชมให้แก่ตวั เองด้วยกำรมัว่ สุ มฝักใฝ่ ในกิจกำรฝ่ ำยโลก
(2) โรม 8:2 – เพรำะว่ำกฎของพระวิญญำณแห่งชีวิตในพระคริ สต์ ได้กระทำให้ขำ้ พเจ้ำพ้นจำก
กฏของควำมผิดและของควำมตำย
ข้ อเสนอทีส่ อง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงปลดปล่ อยผู้เชื่ อ ให้ หลุดพ้ นจากกฎของความบาปและความ
ตาย
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กฎของควำมบำปและของควำมตำยคืออะไรนั้น เรำก็ทรำบแล้วจำกโรมบทที่เจ็ด (โรม 7:9-24)
พระบัญญัติของพระเจ้ำได้ปลุกให้อำจำรย์เปำโลตื่นขึ้น เพื่อจะได้รู้วำ่ อะไรเป็ นสิ่ งที่บริ สุทธิ์ อะไรเป็ น
ควำมชอบธรรม และอะไรเป็ นสิ่ งที่ดี ซึ่ งอำจำรย์เปำโลกมีควำมยินดีและพอใจในพระบัญญัติของพระ
เจ้ำนี้มำก (โรม 7:22) และท่ำนพยำยำมอย่ำงยิง่ ที่จะรักษำพระบัญญัติไว้ แต่อำจำรย์เปำโลพบว่ำ มิใช่มี
เพียงพระบัญญัติที่บริ สุทธิ์ และชอบธรรม ดีงำม ซึ่ งเป็ นกฎภำยนอกจิตใจของท่ำนเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น เพรำะมีกฎอีกกฎหนึ่ ง กำลังต่อสู ้กบั กฎแห่งธรรมในจิตใจของท่ำน กฎที่วำ่ นี้ก็คือกฎของควำม
บำป และควำมตำยนัน่ เองคือแม้ท่ำนจะกระทำดี กำรชัว่ นั้นก็ยงั ติดตัวท่ำนอยูเ่ สมอ (โรม 7:21) “เจตนำดี
ของข้ำพเจ้ำก็มีอยู่ แต่ซ่ ึ งจะทำกำรดีน้ นั ข้ำพเจ้ำหำได้กระทำไม่” (โรม 7:18) เมื่อก่อนนั้นอำจำรย์เปำโล
ต้องตกอยูใ่ นสภำพที่ยงุ่ ยำกใจเป็ นอย่ำงยิง่ กล่ำวคือ ด้วยจิตสำนึกของท่ำนนั้น ท่ำนเห็นชอบตำมกฎใน
จิตใจของท่ำน แต่ในด้ำนกำรปฏิบตั ิแล้ว ท่ำนก็ตอ้ งปฏิบตั ิตำมกฎของควำมผิดบำปและของควำมตำย
เสมือนหนึ่งเป็ นทำสของกฎนี้ จนกระทัง่ อำจำรย์เปำโลได้พบ กฎที่สำมในองค์พระเยซูคริ สต์ คือ “กฎ
ของพระวิญญำณแห่งชีวิต” กฎนี้ได้ปลดปล่อยให้ท่ำนพ้นจำกกฎของควำมบำปและควำมตำย ดังนั้น
ท่ำนจึงไม่เพียงแต่จะมีควำม “ตั้งใจที่จะปฏิบตั ิ” เท่ำนั้น แต่ท่ำนยังได้ “ปฏิบตั ิ” อย่ำงเคร่ งครัด และ
ควำมชอบธรรมแห่งกฎนั้นก็สำเร็ จในตัวท่ำน ผูซ้ ่ ึ งดำเนินตำมพระวิญญำณ มิใช่ตำมควำมประสงค์ของ
เนื้อหนัง (โรม 3:6) เป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่จะปลดปล่อยเรำให้พน้ จำกกฎแห่งควำม
บำปและควำมตำยที่ร้ำยกำจนั้น เมื่อเรำยอมเลิกที่จะพยำยำมดำเนินชีวติ ในทำงที่ถูกที่ควรด้วยตนเอง
กล่ำวคือเลิกพึ่งควำมสำมำรถของเนื้ อหนัง และยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์ยอมกระทำตำมพระประสงค์
ของพระองค์ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงปลดปล่อยเรำให้พน้ จำกกฎนี้ ด้วยฤทธิ์ อำนำจของพระองค์
ในสมัยนี้มีหลำยคนที่อำ้ งตนว่ำ เป็ นคริ สเตียน แต่ยงั ดำเนิ นชีวติ อยูเ่ ช่นเดียวกับใน โรม 7:9-24
มิหนำซ้ ำบำงคนยังคิดว่ำ สภำพเช่นนั้นเป็ นกำรดำเนิ นชีวิตคริ สเตียนที่ถูกต้องอีกด้วย แต่อำจำรย์เปำโล
ได้กล่ำวไว้ในข้อ 9 อย่ำงชัดเจนว่ำ สภำพเช่นนี้ เกิดขึ้น “เมื่อพระบัญญัติมีมำ” และในข้อ 14 อีกว่ำ นี่คือ
ประสบกำรณ์ของท่ำน “ที่ถูกขำยไว้แล้วใต้ควำมผิด” และใน โรม 8:9 ท่ำนก็ได้สอนมิให้เรำอยูฝ่ ่ ำยเนื้อ
หนัง แต่ให้อยูฝ่ ่ ำยพระวิญญำณในโรมบทที่แปดนั้น แสดงภำพของชีวิตคริ สเตียนที่แท้จริ งไว้ซ่ ึ ง
สำมำรถดำเนินตำมได้ ทั้งยังเป็ นแบบที่พระเจ้ำทรงประสงค์ให้บุตรของพระองค์ทุกคนดำเนิ นตำม คือ
ชีวติ ที่ไม่เพียงแต่รับเอำพระบัญญัติของพระเจ้ำเท่ำนั้น หำกแต่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เองก็สถิตอยูด่ ว้ ย
และทรงทำให้เชื่อฟัง และให้ได้รับชัยชนะ ชีวติ นี้มิใช่ชีวติ ที่ดำเนินตำมเนื้อหนัง หำกแต่ดำเนินตำมพระ
วิญญำณ เรำไม่เพียงแต่จะเห็นควำมชอบธรรมของพระบัญญัติเท่ำนั้น แต่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็
ประทำนฤทธิ์ อำนำจ เพื่อที่จะรักษำพระบัญญัติน้ นั ได้ (โรม 8:4)

36

แม้วำ่ เรำจะยังอยูใ่ น “เนื้อหนัง” แต่เรำก็มิได้ดำเนิ นตำมควำมปรำรถนำของเนื้อหนัง แต่กลับ
“ทำลำย” กิจกำรของเนื้ อหนังโดยเดชพระวิญญำณ (โรม 8:13) เรำดำเนินตำมพระวิญญำณ และมิได้ทำ
ตำมควำมใคร่ ของเนื้ อหนัง (กำลำเทีย 5:16) “เรำได้ตรึ งเนื้อหนัง พร้อมกับควำมใคร่ ของเนื้ อหนัง ไว้ที่
กำงเขนของพระเยซูแล้ว” (กำลำเทีย 5:24) โดยฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำจึงมีสิทธิ พิเศษ
ที่จะรับเอำชัยชนะเหนื อเนื้อหนัง และเหนือควำมผิดบำปทุก ๆ ชัว่ โมง ทุกวัน และตลอดไป แต่ชยั ชนะ
นี้มิได้ข้ ึนอยูก่ บั ที่ตวั เรำ หรื อควำมสำมำรถของเรำเอง เมื่อใดก็ตำมที่เรำอำศัยควำมสำมำรถของตัวเรำ
เอง โดยไม่พ่ งึ พระวิญญำณ เรำก็จะกลับเป็ นคนอ่อนแอเช่นเดิม เป็ นควำมจริ งที่วำ่ ในเนื้อหนังของเรำนี้
ไม่มีอะไรดีเลย (โรม 7:18)
ควำมสำมำรถที่เรำมีอยูน่ ้ นั เป็ นโดยฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ท้ งั สิ้ น อำนำจพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ อำจอยูใ่ นเรำอย่ำงเต็มบริ บูรณ์ จนกระทัง่ เรำไม่มีควำมรู ้สึกฝ่ ำยเนื้ อหนังเลย เสมือนหนึ่ง
กำยของฝ่ ำยเนื้อหนังนั้นได้ตำยไปแล้ว และพระวิญญำณผูเ้ ดียวเท่ำนั้น ที่จะทรงบังคับเนื้อหนังให้อยูใ่ น
สภำพเช่นนั้นได้ หำกว่ำเรำจะก้ำวไปแม้เพียงสักก้ำวเดียว โดยอำศัยกำลังของเรำเองแล้ว เรำก็จะล้ม
ทันที เรำจำต้องดำเนินชีวิตตำมพระวิญญำณ และพึ่งอำศัยพระวิญญำณ เพื่อที่เรำจะได้รับชัยชนะ (กำลำ
เทีย 5:16,25)
หมายเหตุ ใน ยอห์น 5:32 กล่ำวว่ำ “ควำมจริ ง” ปล่อยให้เรำเป็ นไทและมีชยั เหนือควำมผิดบำป
และใน สดุดี 119:11 เป็ นพระวจนะของพระเจ้ำที่อยูใ่ นใจเรำ ควำมหมำยของข้อนี้ก็เช่นเดียวกับข้ออื่น ๆ
คือว่ำ ทุกครั้งที่เรำพูดถึงงำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำก็ยอ่ มพูดถึงกำรกระทำของพระวจนะของพระ
เจ้ำด้วย
(3) เอเฟซัส 3:16 – ขอพระองค์ทรงโปรดประทำนแก่ท่ำนทั้งหลำย ตำมควำมมัง่ คัง่ แห่งสง่ำรำศี
ของพระองค์ ให้ได้กำลังเรี่ ยวแรงมำกฝ่ ำยจิตใจ โดยเดชพระวิญญำณของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ าม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงโปรดประทานเรี่ ยวแรงฝ่ ายจิ ตวิญญาณให้ แก่ ผ้ เู ชื่ อ ด้ วยฤทธิ์
เดชของพระองค์
ผลแห่งกำรที่ได้รับเรี่ ยวแรงนี้ จะเห็นได้จำกข้อ 17-19 ซึ่ งกล่ำวว่ำ “เพื่อพระคริ สต์จะได้สถิตใน
ใจของท่ำนทั้งหลำยโดยควำมเชื่อ เพื่อเมื่อท่ำนทั้งหลำยได้วำงรำกลงมัน่ คงแล้วในควำมรัก ท่ำนจะได้มี
ควำมสำมำรถที่จะรู ้ พร้อมกับสิ ทธิ ชนทั้งหมดว่ำ อะไรเป็ นควำมกว้ำง อะไรเป็ นควำมยำว อะไรเป็ น
ควำมสู ง อะไรเป็ นควำมลึก และให้รู้จกั ควำมรักของพระคริ สต์ซ่ ึ งเกินควำมรู ้ เพื่อท่ำนทั้งหลำย จะได้รับ
ควำมบริ บูรณ์ของพระเจ้ำเต็มเปี่ ยม” พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในกรณี น้ ีก็คล้ำยคลึงกับที่ได้
กล่ำวแล้วในข้อก่อน ๆ คือทรงดำเนินงำนนั้น ๆ ให้สำเร็ จผล
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ในที่น้ ีพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสำแเดงฤทธิ์ เดช
มิใช่เพียงแต่ทรงช่วยให้เรำมีชยั ชนะเนือ
ควำมผิดบำปเท่ำนั้น หำกแต่ยงั ทรงทำให้เรำ (ก) เป็ นที่สถิตของพระเยซูคริ สต์ (คำนี้ มีควำมหมำยหนัก
แน่นมำกหมำยควำมว่ำ ตัวของเรำจะเป็ นที่สถิตของพระเยซูคริ สต์เป็ นนิตย์นิรันดร์) (ข) วำงรำกฐำนอัน
มัน่ คง ในควำมรัก และ (ค) มีสติปัญญำ ควำมสำมำรถที่จะรู ้พร้อมกับสิ ทธิ ชนทั้งปวงของพระองค์วำ่
อะไรเป็ นควำมยำว อะไรเป็ นควำมสู ง และอะไรเป็ นควำมลึก และทรงให้รู้ถึงควำมรักของพระคริ สต์ซ่ ึง
เกินควำมรู ้ของเรำ และ (ง) ในที่สุดเรำก็จะได้รับรู ้ ควำมสำมำรถทั้งหลำยเหล่ำนี้ อันเป็ น “ควำมบริ บูรณ์
เต็มเปี่ ยมของพระเจ้ำจำกพระองค์”
(4) โรม 8:14- ด้วยว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำได้ทรงนำพำคนหนึ่งคนใดคนเหล่ำนั้นจึงเป็ น
บุตรของพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาเราให้ มีชีวิตที่ บริ สุธิ์ในฐานะเป็ นบุตรของพระเจ้ า คื อชี วิตที่
พระองค์ ทรงพอพระทัย
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่เพียงแต่ประทำนฤทธิ์ อำนำจที่จะให้เรำดำเนินชี วติ ที่บริ สุทธิ์ ซึ่ งจะทำ
ให้พระเจ้ำทรงพอพระทัยเท่ำนั้น หำกแต่พระองค์ยงั ทรงจูงเรำและนำเรำให้เข้ำสู่ ชีวติ นั้นอีกด้วย หน้ำที่
ของเรำก็คือว่ำ จะต้องอ่อนน้อมต่อพระองค์ และมอบตัวของเรำไว้กบั พระองค์เพื่อให้พระองค์ทรงนำ
และปั้ นเรำให้เป็ นที่พอพระทัยพระองค์ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิเช่นนี้มิใช่เป็ นเพียงผูท้ ี่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นเท่ำนั้น
(กิจกำร 17:28) เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ท้ งั หลำยขึ้น หำกแต่เป็ น “เชื ้อสายของพระองค์
(5)โรม 8:16 – ฝ่ ำยพระวิญญำณนั้น เป็ นพยำนร่ วมกับจิตใจของเรำทั้งหลำยว่ำเรำทั้งหลำยเป็ น
บุตรของพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพยาน ร่ วมกับจิตใจของผู้ที่เชื่ อว่ า เขาเป็ นบุตรของพระเจ้ า
พึงสังเกตว่ำอำจำรย์เปำโลมิได้กล่ำวว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นพยำนให้แก่วญ
ิ ญำณจิตของเรำ แต่ท่ำน
กล่ำวว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ น “พยานร่ วมกับจิตใจของเรา” ซึ่งเป็ นควำมหมำยที่แท้จริ งของคำที่
ใช้กล่ำวคือ มีหลักฐำนสองประกำรที่เป็ นพยำน เกี่ยวกับกำรที่เรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ ประกำรแรกก็คือ
วิญญำณจิตของเรำ ซึ่ งเป็ นพยำนให้แก่ตวั เรำเองว่ำ เรำเป็ นบุตรของพระองค์ ประกำรที่สอง คือพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพยำนร่ วมกับจิตใจของเรำว่ำ เรำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพยำนในข้อนี้ อย่ำงไร กำลำเทีย 4: 6 – “และเพรำะท่ำนทั้งหลำย
เป็ นบุตรแล้ว พระเจ้ำจึงทรงใช้พระวิญญำณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ำมำในใจท่ำนทั้งหลำยร้องว่ำ
“อำบำ” คือ “พระบิดำ”
แต่เหตุกำรณ์น้ ีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “กฎพระวิญญำณแห่งชีวติ ในพระคริ สต์” ได้ปลดปล่อย
ข้ำพเจ้ำให้พน้ จำกกฎของควำมผิดบำปและกฎของควำมตำยแล้ว (ข้อ 2 ) ดังนั้น ควำมชอบธรรมแห่ง
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พระบัญญัติน้ นั จึงสัมฤทธิ์ ผลในข้ำพเจ้ำ “ซึ่ งไม่ได้ดำเนินตำมเนื้ อหนังแต่ดำเนินตำมพระวิญญำณ” (ข้อ
4) และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงทำลำยกิจกำรฝ่ ำยร่ ำงกำยของข้ำพเจ้ำสิ้ นแล้ว (ข้อ 13) และเมื่อข้ำพเจ้ำ
อ่อนน้อมต่อกำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (ข้อ 14) ข้ำพเจ้ำจึงจะมีควำมมัน่ ใจได้วำ่ ข้ำพเจ้ำเป็ นบุตร
ของพระเจ้ำ (ข้อ 16) และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงเป็ นพยำนร่ วมกับวิญญำจิตของข้ำพเจ้ำว่ำ พระเจ้ำ
ได้รับข้ำพเจ้ำเป็ นบุตรแล้ว มีหลำยคนที่แสวงหำคำพยำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ ี โดยกำรอ่อนน้อม
ต่อพระเจ้ำและยอมรับว่ำ พระเยซูผทู ้ รงถูกตรึ งไว้ และได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้วนั้น ทรงเป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเขำ แต่ท้ งั หมดเหล่ำนี้ก็ยงั ไม่เพียงพอ
(6) กำลำเทีย 5:22,23 – ฝ่ ำยผลของพระวิญญำณนั้นคือควำมรัก ควำมยินดีสันติสุข ควำมอด
กลั้นไว้นำน ควำมปรำนี ควำมดี ควำมสัตย์ซื่อ ควำมอ่อนสุ ภำพ กำรรู ้จกั บังคับตน กำรเช่นนั้นไม่มีพระ
บัญญัติหำ้ มเลย
ข้ อเสนอทีห่ ก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกระทาให้ ผ้ เู ชื่ อมีลักษณะเหมือนพระคริ สต์
(เทียบ โรม 14:17 – “เพรำะว่ำแผ่นดินของพระเจ้ำไม่ใช่กำรกินและกำรดื่มแต่เป็ นควำมชอบธรรมและ
ควำมสุ ข และควำมยินดีในพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” โรม 15:13 – “ขอพระเจ้ำผูป้ ระทำนควำมหวัง ทรง
โปรดให้ท่ำนทั้งหลำยอิ่มใจ
ด้วยควำมยินดีและควำมสุ ขในควำมเชื่อ
เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้
ประกอบด้วยควำมหวังโดยเดชพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” โรม 5:4 – “และควำมหวังใจนั้นมิได้กระทำให้
เกิดควำมเสี ยใจเพรำะไม่สมหวัง เหตุวำ่ ควำมรักของพระเจ้ำได้ซึมซำบเข้ำไปในใจของเรำ โดยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระองค์ได้ประทำนให้แก่เรำทั้งหลำยแล้ว”)
นิสัยดีงำมอย่ำงแท้จริ ง ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนพระนิสัยของพระคริ สต์ของเรำทั้งหมดนี้ เป็ นผล
แห่งพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์ทรงเป็ นผูก้ ระทำให้บงั เกิดผล มิใช่ตวั เรำเอง แม้วำ่ ผล
ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะปรำกฏเป็ นหลำยลักษณะก็ตำม แต่ก็ร่วมเป็ นผลอันหนึ่งอันเดียวกัน ชีวิตที่
สำแดงผลนี้เป็ นชีวิตที่สวยงำมยิง่ ดังจะเห็นได้จำกข้อพระธรรมต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวมำแล้ว ซึ่งทุกถ้อยคำ
ล้วนควรค่ำแก่กำรพิจำรณำไตร่ ตรองเป็ นอย่ำงยิง่ เป็ นต้นว่ำ “ควำมรัก” “ควำมยินดี” “สันติสุข” “ควำม
อดหลั้นไว้นำน” “ควำมปรำนี” “ควำมดี” “ควำมเชื่อ” “ควำมอ่อนสุ ภำพ” “กำรู้จกั บังคับตนเอง” ชีวติ
แห่งพระคริ สต์น้ ีมิใช่หรื อที่เรำทั้งหลำยปรำรถนำและแสวงหำ
ชีวติ นี้มิใช่ชีวติ ปกติธรรมดำสำหรับเรำ เพรำะมิใช่ชีวติ ที่ได้มำด้วยควำมพำกเพียรของกำรฝ่ ำย
เนื้อหนัง ส่ วนชีวติ ที่เป็ นปกติธรรมดำสำหรับเรำนั้นได้กล่ำวไว้ใน กำลำเทีย 5:19-21 แต่เมื่อพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ผสู ้ ถิตอยูภ่ ำยในเรำ ทรงเป็ นผูค้ รอบครองตัวเรำอย่ำงหมดสิ้ นแล้ว พระองค์ก็ทรงทำให้
เรำตระหนักซึ้ งถึงกำรของฝ่ ำยเนื้อหนังว่ำ ล้วนแต่ชวั่ ร้ำยทั้งสิ้ น และไม่สำมำรถก่อให้เกิดผลดีได้ดว้ ย
อำนำจของตัวเรำเองเลย ฉะนั้นเรำจำต้องหันไปจำกกำรฝ่ ำยเนื้อหนังซึ่ งมีแต่ควำมหมดหวังเสี ย และ
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มอบภำรกิจทั้งหมดให้แก่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูส้ ถิตอยูภ่ ำยในเรำ โดยกำรปฏิบตั ิเช่นนี้เท่ำนั้น ผลแห่ง
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงจะบังเกิดแก่ตวั เรำเอง ท่ำนมีควำมปรำรถนำที่จะสำแดงพระคุณเหล่ำนี้ ในชี วติ
ของท่ำนมิใช่หรื อ ถ้ำเป็ นเช่นนั้นก็จงปฏิเสธตนเอง และเลิกดิ้นรนแสวงหำควำมบริ สุทธิ์ เพื่อตัวของท่ำน
เสี ย แล้วขอให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งสถิตอยูใ่ นตัวท่ำนทรงครอบครองตัวท่ำนอย่ำงเต็มบริ บูรณ์
และให้เกิดผลที่เต็มไปด้วยสง่ำรำศีของพระองค์ (ควำมจริ งนี้อีกแง่หนึ่ง อยูใ่ น กำลำเทีย 2:20)
จงตัดสิ นใจเสี ยให้แน่นอน ตั้งแต่บดั นี้ และตลอดไปว่ำ เนื้ อหนังไม่อำจก่อให้เกิดผลนี้ได้ ฉะนั้น
กำรที่จะพยำยำมให้เกิดผลด้วยควำมสำมำรถของท่ำนเองนั้น ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพรำะผลเหล่ำนี้ “เป็ น
ผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” ทุกวันนี้เรำมักได้ยนิ บ่อยครั้งถึงคำว่ำ “วัฒนธรรม” ซึ่งหมำยถึงวัฒนธรรม
ของกำรฝ่ ำยเนื้อหนัง เพื่อทำให้เกิดผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แต่กำรนี้ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้ ต้นไม้ที่มี
หนำมจะออกผลเป็ นมะเดื่อเทศ หรื อต้นหญ้ำออกผลเป็ นองุ่นไม่ได้ฉนั ใด กำรของฝ่ ำยเนื้อหนังก็จะทำ
ให้เกิดผล ในฝ่ ำยจิตวิญญำณไม่ได้ฉนั นั้น (ลูกำ 6:44, มัทธิว 12:33)
ในสมัยนี้เรำมักจะได้ยนิ ถึง “กำรสร้ำงอุปนิสัย” อยูเ่ สมอ หำกว่ำเรำยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์
เป็ นผูส้ ร้ำงแล้วจะเป็ นกำรดียิ่ง แต่วำ่ กำรงำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิใช่อยูท่ ี่กำรสร้ำง แต่อยูท่ ี่กำร
ก่อให้เกิดผลมำกกว่ำ (ดู 2 เปโตร 3:5-7)
และเรำมักจะได้ยนิ ถึงกำรปรับปรุ งอุปนิสัยเสี ยใหม่ ให้ดีข้ ึน แต่เรำก็ตอ้ งจำไว้เสมอว่ำ กำรที่จะ
ปรับปรุ งนิสัยให้ดีข้ ึนนั้น มีอยูท่ ำงเดียวเท่ำนั้น คือโดยกำรอ่อนน้อมต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทุกกรณี
เพื่อให้พระองค์ทรงดำเนิ นพระรำชกิจของพระเจ้ำภำยในตัวเรำ “นี่คือกำรชำระให้บริ สุทธิ์ โดยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ” (ดู 1 เปโตร 1:2, 2 เธสะโลนิกำ 2:13)
อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับปรุ งอุปนิสัยให้ดีข้ ึน ในทำงที่ถูกต้องก็คือกำรมองดูพระเยซูคริ สต์วำ่ เรำ
ควรจะปฏิบตั ิอย่ำงไร แล้วมองดูพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพื่อขอให้พระองค์ทรงนำเรำให้ปฏิบตั ิในทำงที่
ถูกที่ควร
(7) ยอห์น 16:13 – แต่เมื่อพระวิญญำณแห่งควำมจริ งมำแล้ว พระองค์จะนำท่ำนทั้งหลำยไปสู่
ควำมจริ งทุกอย่ำง เพรำะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์ได้ยนิ สิ่ งใด จะตรัสสิ่ งนั้น และ
จะแจ้งให้ท่ำนทั้งหลำยรู ้สิ่งเหล่ำนั้นซึ่ งจะเกิดขึ้น
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาผู้เชื่ อไปสู่ความจริ งทุกอย่ าง
พระเจ้ำได้ประทำนพระสัญญำนี้ ให้แก่อคั รสำวกของพระองค์เป็ นครั้งแรก แต่บรรดำอัครสำวกก็ได้
อธิ บำยไว้วำ่ พระสัญญำนี้พระเจ้ำทรงโปรดประทำนให้แก่ผเู ้ ชื่อทั้งปวงด้วย (1 ยอห์น 2: 20,27) นับเป็ น
สิ ทธิ พิเศษของเรำ ที่จะมีพระเจ้ำเป็ นครู ผสู ้ อนเรำ เป็ นรำยบุคคลเรำไม่จำเป็ นต้องพึ่งครู ผสู ้ อน ซึ่ งเป็ นแต่
เพียงมนุษย์ดว้ ยกันเท่ำนั้น “ท่ำนทั้งหลำยไม่ตอ้ งกำรให้คนใดสอนท่ำน” แต่ท้ งั นี้มิได้หมำยควำมว่ำ เรำ
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ไม่ควรเรี ยนอะไร จำกผูท้ ี่ได้รับกำรสอนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เลย เพรำะถ้ำยอห์นคิดเช่นนั้นแล้ว
ท่ำนคงไม่เขียนพระธรรมอันสู งค่ำฉบับนี้เพื่อสั่งสอนผูอ้ ื่น
ผูใ้ ดได้รับกำรสั่งสอนจำกพระเจ้ำมำกที่สุด ผูน้ ้ นั ก็ยอ่ มพร้อมเสมอที่จะสดับฟังว่ำ พระเจ้ำทรง
สัง่ สอนผูอ้ ื่นว่ำอย่ำงไรบ้ำง ขอให้สังเกตว่ำ ข้อนี้มิได้หมำยควำมว่ำ เมื่อเรำได้รับกำรสัง่ สอนจำกพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์แล้ว เรำจะไม่ตอ้ งพึ่งพระวจนะของพระเจ้ำเสี ยเลย เพรำะพระวจนะของพระเจ้ำ เป็ น
อุปกรณ์ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่พระองค์ทรงใช้ในกำรสั่งสอนสำนุศิษย์ของพระองค์ (เอเฟซัส 6:
17, ยอห์น 6:63, เอเฟซัส 5:18,19, เทียบ โคโลสี 3:16) ถึงแม้วำ่ เรำอำจจะรับควำมรู ้จำกมนุษย์แต่เรำต้อง
ไม่พ่ งึ มนุษย์ให้เป็ นผูส้ อนเรำ เพรำะว่ำเรำมีครู ซ่ ึงเป็ นพระเจ้ำ คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ นนั่ เอง
เรำจะไม่รู้จกั ควำมจริ งในเรื่ องนี้เลย จนกว่ำจะได้รับกำรสัง่ สอนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ กำร
สั่งสอนของมนุษย์น้ นั ไม่วำ่ เรำจะได้รับกำรสั่งสอนมำกมำยสักเพียงใด และไม่วำ่ ครู ผสู ้ อนเรำนั้นจะ
เป็ นใครก็ตำมก็ไม่สำมำรถทำให้เรำรู ้ถึงควำมจริ งอย่ำงถูกต้องได้เลย แม้วำ่ เรำจะศึกษำพระวจนะของ
พระเจ้ำอย่ำงขยันขันแข็ง จะเป็ นภำษำอังกฤษก็ดี หรื อเป็ นภำษำเดิมที่ใช้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็ดี
หรื อภำษำอื่นใดก็ดี ดังนั้นเรำจึงต้องได้รับกำรสั่งสอนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งเรำสำมำรถรับกำรสั่ง
สอนนี้ได้ทุกคน ผูท้ ี่ได้รับกำรสัง่ สอนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ยอ่ มสำมำรถเข้ำใจควำมจริ งของพระเจ้ำ
ได้ดีกว่ำผูท้ ี่รู้ภำษำกรี ก ภำษำฮีบรู คือภำษำเดิมที่ใช้เขียนพระคริ สตธรรมคัมถีร์ แต่ไม่ได้รับกำรสอนจำก
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสี ยอีก
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงนำ ผูท้ ี่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้น ให้รู้ควำมจริ งทั้งหมด แต่ท้ งั นี้มิใช่
ว่ำพระองค์จะทรงทำให้เรำรู ้ท้ งั หมดภำยในวันเดียว เดือนเดียว หรื อปี เดียว พระองค์ทรงสอนให้เรำรู้ที
ละขั้นเป็ นลำดับขึ้นไป ข้อนี้กล่ำวถึงกำรสั่งสอนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไว้สองประกำรคือ (ก)
พระองค์จะ “แจ้งให้ท่ำนทั้งหลำยรู ้สิ่งเหล่ำนั้นซึ่ งจะเกิดขึ้น” มีหลำยคนกล่ำวว่ำเรำไม่สำมำรถรู ้อะไร
เกี่ยวกับอนำคตได้เลยเป็ นแต่เพียงกำรคำดคะเนเท่ำนั้น แต่แท้ที่จริ งแล้ว ผูท้ ี่ได้รับกำรสัง่ สอนจำกพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ย่อมรู ้ควำมจริ งในเรื่ องนี้ (ข) “พระองค์ก็จะให้เรำ (คือพระคริ สต์) มีเกียรติยศ เพรำะ
พระองค์จะเอำเรื่ องของเรำสำแดงแก่ท่ำนทั้งหลำย”
ข้อนี้เล็งถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ โดยตรงในกำร
เกี่ยวข้องกับทั้งผูท้ ี่เชื่ อและผูท้ ี่ไม่เชื่อ เพื่อประกำศให้เขำรู ้ถึงเรื่ องรำวของพระคริ สต์ และเป็ นกำรถวำย
พระเกียรติแด่พระเจ้ำ
มีหลำยคน ไม่กล้ำเน้นถึงควำมจริ งเกี่ยวกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดว้ ยเกรงว่ำจะเป็ นกำรหลู่พระ
เกียรติของพระคริ สต์ แต่ก็ไม่มีผใู ้ ดเทิดทูนพระเกียรติของพระคริ สต์ เท่ำกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เลย ถ้ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่ทรงเปิ ดเผยให้เรำแล้ว เรำจะไม่เข้ำใจเรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์ หรื อเห็นสง่ำ
รำศีของพระคริ สต์ได้เลย กำรฟังคำเทศนำฟังปำฐกถำ และกำรศึกษำเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำเท่
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นั้นจะไม่ทำให้ท่ำนรู ้แจ้งถึงเรื่ องรำวของพระคริ สต์ได้เลย พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะต้องสำแดงให้ท่ำน
ทรำบเสี ยก่อน แล้วท่ำนจึงจะรู ้และเข้ำใจ และพระองค์ก็ทรงเต็มพระทัย ทั้งทรงปรำรถนำที่จะทำ
เช่นนั้น ข้ำพเจ้ำคิดว่ำควำมปรำรถนำที่ใหญ่ยงิ่ สู งสุ ดของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็คือ กำรเปิ ดเผยให้มนุษย์
ได้รู้แจ้งเห็นจริ งเกี่ยวกับพระคริ สต์นนั่ เอง ขอให้ท่ำนเปิ ดโอกำสให้พระวิญญำณกระทำเช่นนั้น เมื่อพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเปิ ดเผยให้ท่ำนเห็นสง่ำรำศีของพระคริ สต์ ก็จะทำให้พระคริ สต์ทรงเป็ นผูป้ ระเสริ ฐ
ยิง่ สำหรับท่ำน
(8) ยอห์น 14:26 – แต่พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่พระบิดำจะทรงใช้มำใน
นำมของเรำ พระองค์น้ นั จะสอนท่ำนทุกสิ่ ง และจะให้ท่ำนระลึกสิ่ งที่เรำได้กล่ำวแก่ท่ำนแล้ว
นี่คือคำสอนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่งเป็ นทั้งพระสัญญำของพระเจ้ำด้วย
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงให้ เราระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูคริ สต์
พระเจ้ำได้ประทำนพระสัญญำนี้ ให้แก่บรรดำอัครสำวกโดยตรงเพื่อเป็ นกำรยืนยันว่ำ รำยกำร
บันทึกของเขำเหล่ำนั้น เกี่ยวกับพระดำรัสของพระคริ สต์เป็ นควำมจริ ง พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ทรง
กระทำพระรำชกิจทำนองเดียวกันนี้ ในผูเ้ ชื่ อแต่ละคน ซึ่ งเชื่อพึ่งในพระองค์ และขอให้พระองค์ทรง
ช่วยเหลือ พระองค์ทรงนำให้ทุกคนรำลึกถึงคำสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์ และพระวจนะของพระองค์
ในวำระที่เรำต้องกำรเมื่อถึงครำวจำเป็ น
ไม่วำ่ จะเกี่ยวกับปั ญหำชีวติ ประจำวันหรื อเกี่ยวกับกำร
ปรนนิบตั ิพระเจ้ำของเรำก็ตำม ในพวกเรำนี้มีคนเป็ นจำนวนมำกที่สำมำรถเป็ นพยำนถึงเรื่ องนี้ ในวำระ
ที่เรำตกอยูใ่ นควำมทุกข์ หรื อเมื่อมีปัญหำที่ใหญ่ยงิ่ เกี่ยวกับหน้ำที่กำรงำนของเรำ หรื อเมื่อมีควำมยุง่ ยำก
ใจ ในกำรชักนำผูห้ นึ่งผูใ้ ดให้เข้ำหำพระคริ สต์ หรื อในกำรช่วยเหลือเขำ หรื อเมื่อเรำต้องกำรใช้ขอ้ พระ
คัมภีร์ขอ้ หนึ่งข้อใด ที่ไม่ได้ใช้มำเป็ นเวลำนำน พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงดลใจให้เรำระลึกขึ้นมำได้
และพระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเรำในทุกกรณี ในเมื่อเรำหวังที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกพระองค์
พระสัญญำของพระเยซูคริ สต์ต่อไปนี้มีน้ ำหนักมำก พระองค์ตรัสว่ำ “เรำมอบควำมสุ ขไว้แก่ท่ำน
ทั้งหลำย ควำมสุ ขของเรำ เรำให้แก่ท่ำน” ถ้ำเรำจะมองดูพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ขอให้พระองค์ทรงนำเรำ
ให้ระลึกถึงพระธรรมที่จำเป็ นแก่เรำในวำระที่เรำต้องกำรแล้ว เรำก็จะได้รับควำมสุ ขจำกพระเจ้ำอย่ำง
แท้จริ ง
(9) 1 โคริ นธ์ 2:9-14 – ดุจดังมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ มีสิ่งที่ตำไม่ได้เห็น หูไม่ได้ยนิ และไม่เคยได้
เข้ำไปในใจมนุษย์ คือสิ่ งที่พระเจ้ำได้ทรงจัดเตรี ยมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ แต่พระเจ้ำได้ทรงสำแดง
สิ่ งเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำยโดยพระวิญญำณ เพรำะว่ำพระวิญญำณนั้นได้ทรงหยัง่ รู ้ทุกสิ่ ง แม้เป็ นข้อลับ
ลึกของพระเจ้ำ อันควำมคิดของมนุษย์ผใู ้ ดอำจหยัง่ รู ้ได้ เว้นแต่จิตวิญญำณของมนุษย์ผนู ้ ้ นั เอง ฉันใดก็ดี
พระดำริ ของพระเจ้ำก็ไม่มีผใู ้ ดหยัง่ รู ้ได้เว้นแต่พระวิญญำณของพระเจ้ำดุจกัน
เรำทั้งหลำยไม่ได้รับ
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วิญญำณซึ่ งมำจำกพระเจ้ำ เพื่อเรำทั้งหลำยจะได้รู้ถึงสิ่ งเหล่ำนั้น ซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงโปรดประทำนแก่เรำ
คือสิ่ งเหล่ำนั้นที่เรำได้กล่ำวด้วยถ้อยคำซึ่ งมิใช่ปัญญำของมนุษย์สอนไว้ แต่ดว้ ยถ้อยคำซึ่ งพระวิญญำณ
ได้ทรงสั่งสอน
สมกับสิ่ งซึ่ งเป็ นของวิญญำณแต่มนุษย์ธรรมดำจะรับสิ่ งเหล่ำนั้นซึ่ งเป็ นของพระ
วิญญำณแห่งพระเจ้ำไม่ได้ ด้วยสิ่ งเหล่ำนั้นเขำเห็นเป็ นควำมโง่ และเขำเข้ำใจไม่ได้ เพรำะว่ำซึ่ งจะเข้ำใจ
สิ่ งเหล่ำนั้น ต้องสังเกตโดยวิญญำณ
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า ข้ อพระธรรมเหล่ านี ้ กล่ าวถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สองประการ
คือ (ก) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสาแดงถึงความลึกลับของพระเจ้ าที่ได้ ซ่อนเร้ นไว้ จากมนุษย์ และเป็ น
สิ่ งโง่ เขลาสาหรั บปุถชุ นทั่วไป (พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเปิ ดเผยให้แก่อคั รสำวกเป็ นพวกแรก แต่ก็มิได้
จำกัดเฉพำะอัครสำวกเท่ำนั้น) (ข) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงโปรดประทานดวงปั ญญาและความเข้ าใจ
ให้ แก่ มนุษย์ เพื่อให้ ร้ ู จักคุณค่ าแห่ งคาสั่งสอนของพระองค์
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิใช่แต่เพียงทรงเปิ ดเผยพระวจนะของพระเจ้ำ ตำมที่ได้บนั ทึกไว้เท่ำนั้น
พระองค์ยงั ทรงเป็ นผูต้ ีควำมหมำยของพระวจนะที่พระองค์เปิ ดเผยนั้นด้วย หนังสื อที่มีควำมหมำยลึกซึ้ ง
ไม่วำ่ จะเป็ นเล่มใดก็ตำม หำกผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนั้นอยูก่ บั เรำ และคอยตีปัญหำให้เรำทรำบถึงควำม
ลึกซึ้ งนั้นอยูต่ ลอดเวลำ หนังสื อเล่มนั้นย่อมจะเป็ นประโยชน์ต่อเรำมำกขึ้น กำรศึกษำพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน กล่ำวคือ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผทู ้ รงดลใจผูเ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทรงอยูก่ บั
เรำ เพื่อตีปัญหำให้เรำทรำบอยูต่ ลอดเวลำ กำรที่จะเข้ำใจพระวจนะของพระองค์ได้ดีน้ นั เรำต้องมองดูที่
พระองค์ แล้วข้อควำมลึกลับที่สุดจะปรำกฏออกมำอย่ำงชัดเจน ทำให้เรำเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้ง เรำจำต้อง
อธิ ษฐำนอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับผูแ้ ต่งบทเพลงสดุดีซ่ ึ งอธิ ษฐำนว่ำ “ขอทรงเปิ ดตำของข้ำพเจ้ำ เพื่อให้แล
เห็นควำมประเสริ ฐลึกซึ้ งในพระบัญญัติของพระองค์” (สดุดี 119:18) กำรที่ได้รับกำรเปิ ดเผยให้ทรำบ
ถึงพระวจนะของพระเจ้ำเพียงอย่ำงเดียวนั้น ยังไม่เป็ นกำรเพียงพอ จิตวิญญำณของเรำจะต้องได้รับควำม
สว่ำง จำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อีกด้วย เรำจึงจะเข้ำใจพระวจนะของพระองค์ได้อย่ำงแจ่มแจ้ง นับเป็ น
กำรผิดพลำดอย่ำงใหญ่หลวง ในกำรที่จะพยำยำมเข้ำใจเรื่ องรำวฝ่ ำยจิตวิญญำณ โดยอำศัยควำมเข้ำใจ
ของมนุษย์ทวั่ ๆ ไป กำรกระทำเช่นนี้ ทำให้หลำยคนต้องตกอยูใ่ นเหวแห่งกำรติเตียนพระคริ สตธรรม
คัมภีร์
บุคคลที่ไม่มีควำมสนใจหรื อไม่มีใจรักศิลปะแล้ว ย่อมไม่เห็นคุณค่ำของภำพเขียนที่สวยงำมได้
แม้วำ่ เขำจะไม่ใช่คนตำบอดก็ตำม ทำนองเดียวกัน ผูท้ ี่ไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับฝ่ ำยวิญญำณ ก็ยอ่ มไม่
สำมำรถเข้ำใจและเห็นคุณค่ำของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ กำรถือว่ำมีควำมรู ้หลักไวยำกรณ์ และภำษำ
เดิมที่ใช้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แล้วคิดว่ำจะเข้ำใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เช่นเดียวกับกำรอ่ำน
หนังสื อทัว่ ๆ ไปนั้นหำได้ไม่ ถ้ำจะเปรี ยบเรื่ องนี้ก็คงเช่นเดียวกับเรำให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดสอนวิชำวำดเขียน
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เพรำะถือว่ำเขำรู ้เรื่ องเกี่ยวกับสี ดี หรื อถ้ำให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดสอนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เนื่ องจำกผูน้ ้ นั รู ้ภำษำ
เดิมคือภำษำกรี ก และฮีบรู ดีน้ นั ย่อมไม่เกิดผล ผูท้ ี่มีควำมรู ้เพียงผิวเผินนั้นจะตีปัญหำที่ลึกซึ้ งได้อย่ำงไร
เรำทุกคนควรตระหนักถึงควำมชอบธรรมของเรำเองว่ำ
ไม่มีคุณค่ำอะไรเฉพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ
บทเรี ยนนี้ อยูใ่ นบทต้น ๆ ของพระธรรมโรม นอกจำกนั้นสติปัญญำของเรำก็ยงั มีไม่เพียงพอที่จะเข้ำใจ
ในเรื่ องรำวของพระเจ้ำได้ ข้อควำมนี้ อยูใ่ นพระธรรมโคริ นธ์ฉบับต้นโดยเฉพำะบทที่หนึ่งถึงบทที่สำม
(ดู 1 โคริ นธ์ 1:19-21,26,27)
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงเปิ ดเผยให้ชำวยูดำสรู ้ถึงเรื่ องรำวของพระเจ้ำ แต่เขำเหล่ำนั้นกลับ
ผิดพลำดในกำรที่ไม่ได้พ่ งึ พระองค์ ในกำรตีควำมหมำยของเรื่ องรำวนั้น ๆ ดังนั้นเขำจึงหลงทำงไป
คริ สตจักรของพระเจ้ำย่อมตระหนักดีวำ่ ควำมชอบธรรมของมนุษย์น้ นั ไม่เพียงพอแต่ประกำรใด ดังนั้น
คริ สตจักรจึงต้องได้รับกำรสั่งสอน เพื่อให้รู้วำ่ สติปัญญำของมนุษย์น้ นั ยังไม่เพียงพอในกำรที่จะรู ้ขอ้ ลับ
ลึกของพระเจ้ำซึ่ งบำงทีบทเรี ยนนี้ อำจจะเป็ นบทเรี ยนที่มนุษย์ผเู ้ ย่อหยิง่ อวดตัวในศตวรรษนี้ จำเป็ นต้อง
รับรู ้มำกกว่ำบทเรี ยนใด ๆ ก็ได้
กำรที่จะเข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำได้น้ นั เรำจะต้องไม่พ่ งึ สติปัญญำของเรำเลย ไม่วำ่ ประกำร
ใด แม้จะเป็ นเพียงเล็กน้อยก็ตำมและต้องพึ่งพระวิญญำณของพระองค์ ให้ตีควำมหมำยของพระวจนะ
นั้นให้เรำเข้ำใจ (มัทธิ ว 11:25 – ขณะนั้นพระเยซูจึงทูลว่ำ “โอพระบิดำพระองค์เป็ นเจ้ำของฟ้ ำและ
แผ่นดิน ข้ำพเจ้ำขอบพระคุณพระองค์ เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงซ่อนสิ่ งเหล่ำนี้ไว้ จำกผูม้ ีปัญญำและผู ้
ฉลำด แต่ได้สำแดงให้ลูกอ่อนรู ้”)
เมื่อใดเรำละทิ้งควำมชอบธรรมของเรำเสี ย เมื่อนั้นแหละเรำจะได้รับควำมชอบธรรมของพระ
เจ้ำ (ฟิ ลิปปิ 3:4-7,9 – “เว้นแต่ขำ้ พเจ้ำมีเหตุที่จะไว้ใจเนื้ อหนังได้ คือถ้ำผูอ้ ื่นคิดเห็นว่ำเขำมีที่จะไว้ใจเนื้ อ
หนังข้ำพเจ้ำยังมีมำกกว่ำเขำ คือเมื่อข้ำพเจ้ำเกิดมำได้แปดวัน ก็ได้รับพิธีสุนตั ข้ำพเจ้ำเป็ นวงศ์อิสรำเอล
อยูใ่ นตระกูลเบนยำมิน เป็ นชำติฮีบรู เกิดจำกชำวฮีบรู ถ้ำว่ำด้วยพระบัญญัติก็อยูใ่ นคณะฟำริ สี ถ้ำว่ำด้วย
กำรร้อนรนก็ได้ข่มเหงคริ สตจักร ถ้ำว่ำด้วยกำรชอบธรรมซึ่ งมีอยูใ่ นพระบัญญัติ ข้ำพเจ้ำก็ไม่มีที่ติได้ แต่
ว่ำสิ่ งใด ๆ ที่เป็ นคุณประโยชน์แก่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำถือว่ำสิ่ งเหล่ำนั้นเป็ นที่ไร้ประโยชน์แล้ว เพรำะเห็นแก่
พระคริ สต์ และจะได้ปรำกฏอยูใ่ นพระองค์ คือควำมชอบธรรมที่ขำ้ พเจ้ำมีอยูน่ ้ นั มิได้มีโดยพระบัญญัติ
แต่มีโดยควำมเชื่ อในพระคริ สต์ คือเป็ นควำมชอบธรรม ซึ่ งมำแต่พระเจ้ำโดยควำมเชื่อ” โรม 10:3 –
“ด้วยว่ำเขำไม่ได้รู้จกั ควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ แต่ได้อุตส่ ำห์ที่จะตั้งควำมชอบธรรมของตัวเองขึ้น
เขำจึงมิได้ยอมตัวอยูใ่ นควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ”)
เมื่อใดเรำละทิ้งสติปัญญำของเรำเองเสี ย เมื่อนั้นแหละ เรำจะได้รับสติปัญญำจำกพระเจ้ำ (1 โค
ริ นธ์ 3:18 – “อย่ำให้ผใู ้ ดหลอกลวงตัวเองถ้ำผูใ้ ดในพวกท่ำนคิดว่ำตัวเป็ นคนมีปัญญำในสมัยนี้ จงให้ผู ้
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นั้นยอมเป็ นคนโง่ จึงจะเป็ นคนมีปัญญำได้” มัทธิว 11:25 - “ขณะนั้นพระเยซูจึงทูลว่ำ “โอพระบิดำ
พระองค์เป็ นเจ้ำของฟ้ ำและแผ่นดิน ข้ำพเจ้ำขอบพระคุณพระองค์ เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงซ่อนสิ่ ง
เหล่ำนี้ไว้จำกผูม้ ีปัญญำและผูฉ้ ลำด แต่ได้สำแดงให้ลูกอ่อนรู ้” “ดู 1 โคริ นธ์ 1:25-28 ด้วย)
เมื่อใดเรำละทิง้ เรี่ ยวแรงของเรำเสี ย เมื่อนั้นแหละเรำจะได้รับเรี่ ยวแรงจำกพระเจ้ำ (อิสยำห์
40:29 – “พระองค์ประทำนแรงแก่ผทู ้ ี่อิดโรย ส่ วนผูท้ ี่อ่อนเปลี้ย พระองค์ประทำนกำลังให้” 2 โคริ นธ์
12:9 – “พระองค์จึงตรัสแก่ขำ้ พเจ้ำว่ำ ควำมกรุ ณำคุณของเรำมีพอสำหรับเจ้ำแล้ว เพรำะโดยควำม
อ่อนแอของเจ้ำ เดชของเรำจึงปรำกฏมีฤทธิ์ ข้ ึนเต็มขนำด” เหตุฉะนั้น ข้ำพเจ้ำจึงภูมิใจในควำมอ่อนแอ
ของข้ำพเจ้ำ เพื่อฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์จะได้สถิตอยูใ่ นข้ำพเจ้ำ” 1 โคริ นธ์ 1:27,28 – “แต่พระเจ้ำได้
ทรงเลือกสิ่ งที่โลกถือว่ำอ่อนกำลัง เพื่อจะให้คนมีกำลังมำกอับอำย พระเจ้ำได้ทรงเลือกสิ่ งที่โลกถือว่ำต่ำ
และสิ่ งที่ถูกดูหมิ่น ทั้งทรงเลือกสิ่ งเหล่ำนั้นซึ่ งยังมิได้เกิดเป็ นตัวจริ งด้วย เพื่อจะได้ทำลำยสิ่ งซึ่ งเป็ นตัว
จริ งอยูแ่ ล้ว”)
กำรที่เรำยอมละทิ้งไม่พ่ งึ พำอำศัยสติปัญญำ ควำมสำมำรถ และพละกำลังของเรำเอง พระเจ้ำจะ
ทรงโปรดประทำนสติปัญญำ ควำมสำมำรถ และกำลังของพระองค์ ให้แก่เรำเป็ นกำรทดแทน
เรำจำเป็ นต้องรับกำรสัง่ สอนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นประจำทุก ๆ วัน เพื่อให้เข้ำใจพระ
วจนะของพระเจ้ำในแต่ละวันนั้น ๆ เรำจะถือว่ำเมื่อวำนนี้เรำได้รับกำรสั่งสอนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พระองค์ทรงตีควำมหมำยพระวจนะของพระเจ้ำให้เรำเข้ำใจดีแล้ว เพรำะฉะนั้นวันนี้ แม้เรำจะไม่ได้รับ
กำรสั่งสอนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็คงสำมำรถตีควำมหมำยของพระวจนะในวันนี้ได้เช่นเดียวกัน
ควำมคิดเช่นนี้เป็ นควำมคิดที่ผดิ พลำด ทุกครั้งที่เรำอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ เรำต้องพึ่งฤทธิ์ อำนำจ
ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพรำะกำรที่พระวิญญำณทรงให้จิตใจของเรำได้รับควำมสว่ำง เพื่อให้เข้ำใจ
ข้อควำมที่เรำอ่ำนในครั้งก่อนนั้นยังไม่เป็ นกำรเพียงพอ พระองค์ตอ้ งประทำนฤทธิ์ ให้เรำทุกครั้งที่เรำ
อ่ำนพระวจนะของพระองค์
แอนดรู เมอเรย์ ได้กล่ำวถึงควำมจริ งข้อนี้ไว้อย่ำงถูกต้องน่ำชมเชยยิง่ ท่ำนกล่ำวว่ำ “ทุกครั้งที่
ท่ำนเปิ ดพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ เพื่อศึกษำพระวจนะของพระเจ้ำ หรื อทุกครั้งที่ท่ำนฟังคำเทศนำ หรื อ
อ่ำนหนังสื อคริ สเตียน ท่ำนก็ควรจะปฏิเสธสติปัญญำของท่ำนเอง และยอมอ่อนน้อมต่อพระวิญญำณ
โดยอำศัยควำมเชื่อทุกประกำร ขอให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นพระผูป้ ระสำทสติปัญญำของพระเจ้ำ
ให้แก่ท่ำน” (คัดจำกหนังสื อ “พระวิญญำณแห่งพระคริ สต์”)
(10) 1 โคริ นธ์ 2:1-5 – ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลำย ส่ วนข้ำพเจ้ำเมื่อข้ำพเจ้ำได้มำหำท่ำน ข้ำพเจ้ำมิได้
เป็ นพยำนของพระเจ้ำ ให้แก่ท่ำนทั้งหลำยด้วยถ้อยคำอันไพเรำะ หรื อด้วยปั ญญำ เพรำะข้ำพเจ้ำตั้งใจว่ำ
จะไม่แสดงควำมรู ้เรื่ องใด ๆ ในระหว่ำงพวกท่ำนเลย เว้นแต่เรื่ องพระเยซูคริ สต์ และกำรที่พระองค์ถูก
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ตรึ งไว้ที่กำงเขนนั้น ขณะเมื่อข้ำพเจ้ำอยูก่ บั ท่ำนทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำก็อ่อนกำลังมีควำมกลัวและหวัน่ หวำด
มำก คำพูดและคำเทศนำของข้ำพเจ้ำ ไม่ใช่เป็ นคำเกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญำ แต่เป็ นคำซึ่ งได้แสดงพระ
วิญญำณและพระเดชำนุภำพ เพื่อควำมเชื่อของท่ำนทั้งหลำย จะไม่ได้อำศัยด้วยปั ญญำมนุษย์ แต่ดว้ ย
ฤทธิ์ เดชของพระเจ้ำ
1 เธสะโลนิกำ 1:5 – คือว่ำกิติคุณของเรำมิได้มำถึงท่ำนด้วยถ้อยคำเท่ำนั้น แต่ได้มำด้วยฤทธิ์ เดช
และด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และด้วยควำมไว้ใจอันเต็มเปี่ ยม ตำมที่ท่ำนทั้งหลำยได้รู้วำ่ เรำเป็ นคน
อย่ำงไรท่ำมกลำงท่ำนเพรำะเห็นแก่ท่ำน
กิจกำร 1:8 – แต่ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จ
มำเหนื อท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำในกรุ งเยรู ซำเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดำส มณฑลสะมำ
เรี ย และจนถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลก
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาผู้เชื่ อ ให้ สามารถสอนผู้อื่น ถึงความจริ งที่พระองค์ ทรงสอน
เขานั้น
เรำทั้งหลำยจำเป็ นต้องพึ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ขอให้พระองค์ทรงเปิ ดเผยควำมจริ งแก่เรำ
เสี ยก่อน และจำต้องพึ่งพระองค์ ในกำรตีควำมหมำยแห่ งควำมจริ ง ที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยให้แก่เรำเป็ น
รำยบุคคลนั้นนอกจำกนั้น เรำยังต้องพึ่งพระองค์ ในกำรที่จะสอนผูอ้ ื่นให้รู้ถึงควำมจริ งที่พระองค์ได้
ทรงเปิ ดเผยและตีควำมหมำยให้แก่เรำแล้ว เรำจำเป็ นต้องพึ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อยูต่ ลอดเวลำ สำเหตุ
สำคัญข้อหนึ่งที่ทำให้งำนของนักเทศน์ หรื อผูร้ ับใช้พระเจ้ำ ไม่วำ่ จะเป็ นชำยหรื อหญิง ต้องประสบกับ
ควำมล้มเหลว ไม่เกิดผลเท่ำที่ควร ก็เพรำะว่ำ เขำเหล่ำนั้นประกำศสั่งสอนด้วยกำร “ใช้คำพูดดึงดูดจิตใจ
มนุษย์ โดยปัญญำของมนุษย์” คือพยำยำมใช้ควำมคิด เหตุผล และควำมสำมำรถของมนุษย์เท่ำนั้น เพื่อ
สอนมนุษย์ในสิ่ งที่พระวิญญำณสอนเขำ แต่สิ่งที่เรำต้องกำรเพื่อให้กำรสอนเกิดผลนั้น ก็คือฤทธิ์ อำนำจ
ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่งเป็ นกำร “แสดงพระวิญญำณและพระเดชำนุภำพ” ของพระองค์
มูลเหตุที่ทำให้กำรเทศนำไม่สัมฤทธิ์ ผล มีดงั นี้คือ
ประการแรก นักเทศน์มกั สอนเกี่ยวกับเรื่ องอื่น ๆ ซึ่ งไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้ำที่พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ได้ทรงเปิ ดเผยให้เข้ำใจ กล่ำวคือ มักสั่งสอนเกี่ยวกับหลักวิทยำศำสตร์ ศิลปะศำสตร์ ปรัชญำ
สังคมศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ประสบกำรณ์ของตนเอง ฯลฯ แต่ไม่ได้สอนพระวจนะของพระเจ้ำ โดย
อำศัยพระวจนะของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ประการทีส่ อง นักเทศน์พยำยำมที่จะศึกษำพระวจนะที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสั่งสอนนั้น
โดยใช้ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจ ของตนเอง โดยมิได้รับควำมสว่ำงจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่งเป็ นที่
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น่ำเสี ยดำยอย่ำงยิง่ เพรำะแม้แต่นกั ศึกษำในวิทยำลัยพระคริ สตธรรม ที่กำลังเตรี ยมตัวออกไปทำกำรรับ
ใช้พระเจ้ำ ก็ปฏิบตั ิเช่นเดียวกันนี้
ประการทีส่ าม นักเทศน์ผปู้ ระกำศ มักศึกษำเรื่ องรำวจำกพระวจนะของพระเจ้ำคือพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ ตำมควำมสว่ำงที่พระวิญญำประทำนให้ แต่เวลำที่สอนบุคคลอื่นนั้น กลับสอนด้วยคำเกลี้ย
กล่อม ชักจูงด้วยปั ญญำของมนุษย์” โดยไม่ได้ “แสดงพระวิญญำณและพระเดชำนุภำพ” ของพระองค์
ตำมที่พระองค์ทรงสอนให้เลย
เรำจำเป็ นต้องพึ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อยูต่ ลอดเวลำ ให้ทรงสอนเรำว่ำควรจะพูดอย่ำงไร และ
ควรพูดเรื่ องอะไร พระองค์ตอ้ งประทำนฤทธิ์ อำนำจให้แก่เรำ พร้อมทั้งเรื่ องรำวที่จะทรงมอบหมำยให้
เรำสอนด้วย
(11) ยูดำส 20 – ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยผูเ้ ป็ นที่รัก โดยกำรก่อสร้ำงตัวของท่ำนขึ้น บนควำมเชื่ออัน
บริ สุทธิ์ ยงิ่ ของท่ำน และโดยการอธิ ฐานในพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เอเฟซัส 6:18 – และโดยคาอธิ ษฐานวิงวอนทุกอย่ าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา จงระวังตัว
ด้วยควำมเพียรทุกอย่ำง และอธิ ษฐำนเพื่อสิ ทธิ ชนทั้งหมด โรม 82:6, 27 – พระวิญญำณนั้น ก็ได้ทรงช่วย
เรำในส่ วนที่เรำอ่อนกำลังด้วย เพรำะว่ำเรำทั้งหลำยไม่รู้วำ่ เรำควรจะอธิ ษฐำนขอสิ่ งใดอย่ำงไร แต่พระ
วิญญำณทรงช่วยขอแทนเรำด้วยควำมคร่ ำครวญ ซึ่ งเหลือที่จะอธิ บำยได้และพระองค์ผทู ้ รงชันสู ตรใจ
มนุษย์ ก็ทรงทรำบควำมหมำยของพระวิญญำณเพรำะว่ำพระองค์ทรงอธิ ษฐำนขอเพื่อสิ ทธิ ชน ตำมที่
ชอบพระทัยพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่ วย ทรงนา และทรงโปรดประทานฤทธิ์ อานาจ ให้ แก่ ผ้ เู ชื่ อ
ในการอธิ ษฐาน
อัครสำวกของพระเยซูไม่ทรำบว่ำ ควรจะอธิ ษฐำนอย่ำงไรดี ดังนั้นเขำจึงทูลต่อพระองค์วำ่
“พระองค์เจ้ำข้ำ ขอสอนพวกข้ำพเจ้ำให้อธิษฐำน” (ลูกำ 11:1) เรำทั้งหลำยไม่ทรำบว่ำควรอธิ ษฐำน
อย่ำงไร แต่เรำก็มีพระผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่ง อยูข่ ำ้ ง ๆ เรำ ซึ่ งคอยช่วยเหลือเรำทุกขณะ (ยอห์น 14:16,17)
“พระวิญญำณนั้นก็ได้ทรงช่วยสอนเรำ ในส่ วนที่เรำอ่อนกำลัง” (โรม 8:26) พระองค์ทรงสอนเรำให้
อธิ ษฐำน กำรอธิ ษฐำนที่แท้จริ งก็คือ กำรอธิ ษฐำนที่อำศัยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ กล่ำวคือเป็ นกำรอธิษฐำน
ที่พระวิญญำณทรงนำ และทรงดลใจ เมื่อเรำเข้ำเฝ้ ำจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ เรำต้องสำนึกอยูเ่ สมอว่ำ
เรำเป็ นคนอ่อนแอ เป็ นคนโง่เขลำ ไร้สติปัญญำในกำรอธิ ษฐำน ไม่ทรำบว่ำจะอธิ ษฐำนอย่ำงไร และ
ตระหนักดีวำ่ ไม่สำมำรถอธิ ษฐำนได้อย่ำงถูกต้อง จงมองดูที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ และมอบตัวของเรำ
ไว้แก่พระองค์ทุกอย่ำง เพื่อให้พระองค์ทรงนำเรำในกำรอธิ ษฐำน ทั้งทรงดลใจให้เรำปรำรถนำในสิ่ งที่
ถูกที่ควร
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กำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำอย่ำงรี บร้อน จะเป็ นกำรร้องทุกข์ต่อพระองค์หรื อทูลขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ตำม
ควำมปรำรถนำของเรำเอง หรื อเพรำะคนอื่นขอให้เรำอธิ ษฐำนเผื่อเขำ ถ้ำเรำกระทำโดยปรำศจำกกำรยั้ง
คิด ก็ไม่จดั ว่ำเป็ นกำรอธิ ษฐำน “ในพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” และไม่ใช่กำรอธิษฐำนที่แท้จริ ง เรำต้องคอย
ท่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และมอบตัวเรำไว้แก่พระองค์ กำรอธิ ษฐำนที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจนั้น
คือกำรอธิษฐำนที่พระเจ้ำพระบิดำทรงตอบ
หมายเหตุข้อ 1 โรม 8:26,27 – “พระวิญญำณนั้น ก็ได้ทรงช่วยเรำในส่ วนที่อ่อนกำลังด้วย
เพรำะว่ำเรำทั้งหลำยไม่รู้วำ่ เรำควรจะอธิ ษฐำนขอสิ่ งใดอย่ำงไร แต่พระวิญญำณทรงช่วยขอแทนเรำด้วย
ควำมคร่ ำครวญ ซึ่ งเหลือที่จะอธิ บำยได้ และพระองค์ผทู ้ รงชันสู ตรใจมนุษย์ ก็ทรงทรำบควำมหมำยของ
พระวิญญำณ เพรำะว่ำพระองค์ทรงอธิ ษฐำนขอเพื่อสิ ทธิ ชน ตำมที่ชอบพระทัยพระเจ้ำ” ควำมปรำรถนำ
ที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงปลูกฝังไว้ในจิตใจของเรำนั้น ลึกซึ้ งสุ ดที่จะพรรณนำได้ ลึกซึ้ งเกินกว่ำที่เรำ
จะเข้ำใจได้อย่ำงแจ่มแจ้ง แม้แต่ผเู ้ ชื่ อซึ่ งมีพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทำงำนอยูใ่ นจิตใจของเขำเอง ก็ไม่อำจ
หยัง่ รู ้ได้เช่นเดียวกัน พระเจ้ำเองก็ยงั ทรงต้อง “ชันสู ตรใจ” ของผูเ้ ชื่อเพื่อให้ทรำบ “ควำมหมำยของพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ” ในกำรที่พระองค์ทรงคร่ ำครวญ และแสดงควำมปรำรถนำ ซึ่งเป็ นข้อลับลึกเหลือที่เรำ
จะเข้ำใจได้ พระเจ้ำก็ทรงทรำบว่ำควำมหมำยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คืออะไร พระองค์ทรงทรำบว่ำ
ควำมปรำรถนำที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ประทำนให้เรำนั้นคืออะไร และมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร แม้วำ่ เรำ
จะไม่ทรำบก็ตำม เพรำะว่ำควำมปรำรถนำที่ลึกลับเหล่ำนี้ เป็ นไปตำม “น้ ำพระทัยของพระเจ้ำ” และ
พระองค์ก็ประทำนให้เรำ ดังนั้น “พระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์ อำจจะกระทำสำรพัดมำกยิง่ กว่ำที่เรำจะขอหรื อ
คิดได้ตำมฤทธิ์ เดชที่ทรงกระทำภำยในตัวเรำ” (เอเฟซัส 3:20)
หมายเหตุข้อ 2 1 โคริ นธ์ 14:15 – “ถ้ำเช่นนั้นแล้วจะเป็ นอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำจะอธิ ษฐำนด้วยจิต
วิญญำณ และจะอธิษฐำนให้เป็ นที่เข้ำใจได้ดว้ ย ถ้ำข้ำพเจ้ำจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญำณ จะร้องเพลงให้
เป็ นที่เข้ำใจได้ดว้ ย” บำงครั้งกำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็เป็ นไปอย่ำงเด่นชัดมำก จนทำให้เรำ
รู ้สึกตัวได้วำ่ เรำกำลัง “อธิษฐำนด้วยจิตวิญญำณ........และอธิษฐำนให้เป็ นที่เข้ำใจได้ดว้ ย”
(12) เอเฟซัส 5:18-20 – และอย่ำเมำเหล้ำองุ่น อันเป็ นเหตุให้เสี ยคนไป แต่จงประกอบด้วยพระ
วิญญำณ จงสนทนำด้วยคำไพเรำะอย่ำงเพลงสดุดี เพลงนมัสกำร และเพลงสรรเสริ ญ คือร้องเพลงและ
กล่ำวคำสรรเสริ ญในใจของท่ำนทั้งหลำย ถวำยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ จงขอบพระคุณพระเจ้ำคือพระบิดำ
สำหรับสิ่ งสำรพัดเสมอ ในพระนำมพระเยซูคริ สต์เจ้ำของเรำ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสอง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจ และทรงนาผู้เชื่ อให้ สรรเสริ ญ และขอบพระคุณพระ
เจ้ า
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พระวิญญำณบริ สุทธิ์
ไม่เพียงแต่ทรงสอนให้เรำอธิ ษฐำนเท่ำนั้นพระองค์ยงั ทรงสอนเรำให้
ขอบพระคุณพระเจ้ำอีกด้วย คุณลักษณะที่เด่นชัดประกำรหนึ่ง ของผูท้ ี่มี “ชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณ” ก็คือ
กำรขอบพระคุณ (เทียบ กิจกำร 2:4,11) กำรขอบพระคุณที่แท้จริ งนั้น คือกำร “ขอบพระคุณพระเจ้ำพระ
บิดำ.....”ใน “พระนำมพระเยซูคริ สตเจ้ำของเรำ” โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ข้อนี้เป็ นควำมจริ งในกำร
อธิษฐำนอีกด้วย (เทียบ เอเฟซัส 2:18)
(13) ฟิ ลิปปี 3:3 – เพรำะว่ำเรำทั้งหลำย เป็ นพวกถือพิธีสุนตั คือเรำนมัสกำรโดยพระวิญญำณ
ของพระเจ้ำ และมีควำมยินดีในพระเยซูคริ สต์ และไม่ได้ไว้ใจในเนื้ อหนัง
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสาม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจผู้เชื่ อให้ นมัสการพระเจ้ า
กำรอธิ ษฐำนหรื อกำรขอบพระคุณนั้นไม่ใช่กำรนมัสกำร กำรนมัสกำรเป็ นท่ำทีของมนุษย์ที่มี
ต่อพระเจ้ำโดยเฉพำะ กำรนมัสกำรคือกำรแสดงควำมอ่อนน้อม เคำรพยำเกรงต่อพระเจ้ำ และกำร
ไตร่ ตรองถึงพระองค์ มีผหู ้ นึ่งกล่ำวว่ำ “กำรอธิษฐำน คือกำรแสดงควำมปรำรถนำของเรำต่อพระเจ้ำ
กำรขอบพระคุณ คือกำรแสดงควำมรู ้สึกตอบสนองต่อพระพรที่เรำได้รับ ส่ วนกำรนมัสกำรนั้น เป็ นกำร
แสดงควำมเคำรพนบนอบที่เรำมีต่อพระเจ้ำ”
นอกจำกกำรนมัสกำร โดยกำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว ไม่มีกำรนมัสกำรใดที่จะ
ถูกต้อง และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำได้เลย “.......พระบิดำเจ้ำทรงแสวงหำคนอย่ำงนั้น นมัสกำร
พระองค์” (ยอห์น 4:23) กิจกำรของฝ่ ำยเนื้อหนัง พยำยำมหำโอกำสที่จะแทรกซึ มเข้ำสู่ ชีวติ ของเรำอยู่
รอบด้ำน ฝ่ ำยเนื้ อหนังก็มีกำรเคำรพบูชำเช่นเดียวกันแต่กำรบูชำของเนื้อหนังมิใช่กำรนมัสกำรที่แท้จริ ง
เพรำะไม่สำมำรถละทิ้งรำคะตัณหำไปได้ ฉะนั้น กำรเคำรพบูชำของเนื้อหนัง จึงเป็ นที่สะอิดสะเอียน
เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ (ในที่น้ ี เรำจะเห็นว่ำ กำรที่บรรดำผูน้ ำศำสนำต่ำง ๆ จะรวมผูท้ ี่ถือศำสนำ
เหล่ำนั้นไว้ เพื่อที่จะได้ นมัสกำรด้วยกันนั้น เป็ นกำรไร้ประโยชน์)
กำรนมัสกำรด้วยควำมซื่ อสัตย์ และด้วยควำมจริ งใจนั้น อำจไม่ใช่กำรนมัสกำรโดยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์เสมอไป เรำอำจนมัสกำรด้วยควำมซื่ อสัตย์และจริ งใจก็ตำม แต่ถำ้ ยังไม่ยอมอ่อนน้อม
มอบตัวให้อยูภ่ ำยใต้กำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทุกอย่ำง กำรนมัสกำรของเรำ ก็ยงั คงเป็ นกำร
นมัสกำรของฝ่ ำยเนื้อหนังอยูน่ งั่ เอง กำรนมัสกำรที่ดำเนิ นตำมพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงเคร่ งครัดนั้น
อำจไม่ใช่เป็ นกำรนมัสกำร “โดยพระวิญญำณ” ก็ได้ กล่ำวคืออำจไม่ใช่กำรนมัสกำรโดยกำรดลใจ และ
โดยกำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ กำรนมัสกำรที่ถูกต้องนั้น เรำจะไว้วำงใจในเนื้อหนังไม่ได้เลย
ฉะนั้นจึงจำต้องตระหนักว่ำ เนื้อหนังของเรำนั้น ไม่สำมำรถนมัสกำรพระเจ้ำได้เลย เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งสถิตอยูใ่ นผูเ้ ชื่ อ ซึ่ งเป็ นผูท้ รงสร้ำงผูเ้ ชื่ อขึ้นใหม่ และทรงเตรี ยมผูเ้ ชื่ อไว้ให้
พร้อมทุกอย่ำง กำรที่จะนมัสกำรให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำได้น้ นั เรำจะต้องคำนึงถึงอันตรำยของฝ่ ำย
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เนื้อหนัง ซึ่ งพยำยำมแทรกซึ มทำลำยกำรนมัสกำรของเรำอยูท่ ุกขณะ ฉะนั้นเรำจำต้องปฏิเสธตนเอง และ
ละทิ้งกำรของฝ่ ำยเนื้ อหนังทุกอย่ำง และมอบตัวของเรำไว้แก่พระวิญญำณทุกกรณี แล้วพระองค์จะทรง
นำเรำให้นมัสกำรพระเจ้ำได้อย่ำงถูกต้อง และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ
เรำจำเป็ นต้องปฏิเสธคุณควำมดีทุกอย่ำงของเรำ และอ่อนน้อมมอบตัวของเรำไว้ให้แก่พระ
คริ สต์ และให้พระคริ สต์ทำพระรำชกิจของพระองค์ภำยในตัวเรำ เพื่อพระอง์จะทรงโปรดให้เรำเป็ นผู ้
ชอบธรรม ดังนั้นเรำก็จำเป็ นต้องปฏิเสธควำมสำมำรถของตนเองทุกอย่ำง และยอมอ่อนน้อมมอบตัว
ให้แก่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพื่อที่พระองค์จะทรงนำเรำให้มีชีวติ ที่บริ สุทธิ์ และประทำนสติปัญญำ
ควำมรู ้ ตลอดจนทรงนำเรำในกำรอธิ ษฐำน กำรขอบพระคุณ กำรนมัสกำร และกิจกำรอื่น ๆ อีกทุกอย่ำง
เพื่อเรำจะได้ปฏิบตั ิในทำงที่ถูกที่ควร
(14) กิจกำร 13:2,4 – เมื่อคนเหล่ำนั้นกำลังนมัสกำรพระเจ้ำ และถือศีลอดอำหำร พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่ำ “จงเลือกบำระนำบำกับเซำโลตั้งไว้สำหรับกำรซึ่ ง เราจะเรี ยกให้ เขาทานั้น เหตุ
ฉะนั้นท่ำนทั้งสองที่ได้รับใช้จำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงลงไปยังเมืองเซลูเกีย และได้แล่นเรื อจำกที่นนั่
ไปยังเกำะกุบโร”
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสี่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเรี ยกมนุษย์ ให้ ออกไปปฏิ บัติหน้ าที่ รับใช้ พระเจ้ า ตามที่พระ
เจ้ าทรงมอบหมายให้
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่เพียงแต่ทรงเรี ยกมนุษย์ ให้ทำกิจกำรงำนรับใช้พระเจ้ำเท่ำนั้น หำกแต่
พระองค์ยงั ทรงเลือกและชี้หมำยให้ผรู ้ ับใช้เหล่ำนั้น ทำงำนเฉพำะอย่ำง ซึ่ งเหมำะสมและสอดคล้องกับ
สติปัญญำควำมสำมำรถที่พระองค์ได้ประทำนให้อีกด้วย
มีหลำยคนถำมว่ำ “ข้ำพเจ้ำควรจะไปประกำศพระกิตติคุณที่ประเทศจีน ที่อำฟริ กำ หรื ออินเดีย
ดีหนอ” ซึ่งคนอื่น ๆ อีกหลำยคนควรจะตั้งปั ญหำถำมตัวเองเช่นเดียวกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนจะ
ตัดสิ นใจต่อปั ญหำนี้ อย่ำงถูกต้องด้วยตัวของท่ำนเองนั้นหำได้ไม่ หรื อจะให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดตัดสิ นให้ท่ำน ก็
ไม่ได้เช่นกันเพรำะว่ำพระเจ้ำมิได้ทรงเรี ยกคริ สเตียนทุกคน
ให้ออกไปทำกำรรับใช้พระองค์ใน
ต่ำงประเทศ ในทวีปอำฟริ กำทวีปเอเชีย หรื อประเทศหนึ่งประเทศใดเฉพำะ พระองค์ผเู ้ ดียวเท่ำนั้นที่
ทรงทรำบว่ำ พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้ท่ำนทำกำร ณ ที่ใดและพระองค์ก็ทรงยินดีที่จะสำแดงน้ ำ
พระทัย ให้ท่ำนทรำบในเรื่ องนี้อีกด้วย
ส่ วนกำรเรี ยกของพระวิญญำณ จะเป็ นอย่ำงไรนั้น ข้อพระธรรมที่ได้อำ้ งมำแล้วนั้น มิได้อธิ บำย
ให้เรำทรำบแต่อย่ำงใด บำงทีอำจจะเป็ นพระประสงค์ของพระวิญญำณ ที่ไม่ทรงเปิ ดเผยออกมำโดยตรง
ก็ได้ เพรำะเรำมักคิดว่ำพระองค์จะต้องทรงเรี ยกโดยวิธีทำงอย่ำงเดียวกันทุกครั้ง ไม่มีอะไรในข้อนี้ที่จะ
ชี้ให้เรำทรำบว่ำ พระองค์ตรัสออกมำดัง ๆ หรื อทรงแสดงพระประสงค์ของพระองค์ ด้วยวิธีที่แปลก
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ประหลำดอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่ งบำงคนเข้ำใจว่ำ เป็ นกำรนำของพระองค์ เป็ นต้นว่ำ เมื่อร่ ำงกำยมีอำกำร
ผิดปกติเกิดขึ้น เช่นกำรเขม่น หรื อเมื่อเรำเปิ ดพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และตัดสิ นใจว่ำข้อแรกที่อ่ำนนั้น
เป็ นกำรนำของพระวิญญำณ ถ้ำทำเช่นนั้นเรำอำจแปลควำมหมำยผิดไป แต่อย่ำงไรก็ตำมพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ก็ทรงสำแดงน้ ำพระทัยของพระองค์ให้ปรำกฏอย่ำงชัดเจน และทรงยินดีจะสำแดงน้ ำพระทัย
ของพระองค์ให้เรำทรำบในทุกวันนี้อีกด้วย
ควำมจำเป็ นที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดประกำรหนึ่ง ในกำรดำเนินงำนของพระเจ้ำในปั จจุบนั นี้ก็คือ จำต้อง
มีผรู ้ ับใช้พระเจ้ำทั้งชำยและหญิง ที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเรี ยกและใช้ไป อย่ำงแท้จริ ง ในปั จจุบนั นี้มี
ผูท้ ำกำรรับใช้พระเจ้ำทั้งชำยและหญิงหลำยคน ที่ทำกำรโดยกำรเรี ยกร้องของมนุษย์ดว้ ยกัน หรื อโดย
ตนเอง (มีหลำยคนที่ไม่ยอมให้มนุษย์ดว้ ยกันใช้เขำไป ไม่วำ่ จะเป็ นผูใ้ ดหรื อองค์กำรใด แต่เขำก็ออกไป
ทำงำนพระเจ้ำ โดยที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิได้ทรงเรี ยกหรื อใช้เขำไปเลย กำรกระทำเช่นนี้ยอ่ มเป็ นภัย
อย่ำงยิง่ )
เรำจะรับกำรเรี ยกของพระวิญญำณได้อย่ำงไร ก็โดยควำมปรำรถนำที่จะรับจริ ง ๆ โดยกำร
แสวงหำพระองค์ โดยกำรคอยท่ำพระเจ้ำ และโดยพึ่งหวังว่ำ พระเจ้ำจะทรงเรี ยกเรำ เหมือนดังที่บนั ทึก
ไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ “เมื่อเขำเหล่ำนั้น กำลังนมัสกำรพระเจ้ำและ ถือศีลอดอำหำร”
มีหลำยคนซึ่ งมักละเลยต่อกำรประกำศพระกิตติคุณ และไม่ยอมออกไปประกำศในต่ำงประเทศ
โดยอ้ำงว่ำ “พระเจ้ำไม่ได้ทรงเรี ยกข้ำพเจ้ำเลย” ท่ำนทรำบได้อย่ำงไรว่ำ พระเจ้ำไม่ได้ทรงเรี ยกท่ำน
ท่ำนคอยฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์อยูต่ ลอดเวลำหรื อ พระองค์มกั ทรงเรี ยกเรำด้วย “เสี ยงเบำ ๆ” เรำ
จะต้องตั้งใจฟังเป็ นพิเศษ จึงจะได้ยนิ คำรับสั่งนั้น ท่ำนได้ถวำยตัวเพื่อรับใช้พระเจ้ำตำมที่พระองค์ทรง
พอพระทัยแล้วหรื อยัง ไม่มีใครที่ควรจะไปประกำศยังต่ำงประเทศ เว้นไว้แต่ พระเจ้ำทรงเรี ยกเขำ
โดยเฉพำะ แต่อย่ำงไรก็ตำม เรำทุกคนก็ควรจะเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมเพื่อที่จะรับใช้พระองค์ และเพื่อรับ
กำรเรี ยกของพระองค์ทุกขณะ คริ สเตียนชำยหญิงที่ได้รับกำรศึกษำก็ไม่ควรคิดว่ำ พระเจ้ำจะไม่ทรง
เรี ยกให้ออกไปประกำศพระกิตติคุณในต่ำงประเทศ
จนกว่ำเขำได้ถวำยตัวให้พระองค์เพื่อรับใช้
พระองค์ในกำรงำนนั้น ๆ เสี ยก่อน และเขำไม่ได้รับกำรเรี ยกจำกพระเจ้ำเลย กำรที่ผหู้ นึ่งผูใ้ ด จะไปเป็ น
ผูป้ ระกำศในอำฟริ กำ ในประเทศไทย ในเมืองชิคำโก หรื อที่อื่นใดก็ตำม ต้องพึ่งอยูท่ ี่กำรเลือกของพระ
เจ้ำเท่ำนั้น
(15) กิจกำร 8:27-29 – ฝ่ ำยฟิ ลิบก็ลุกขึ้นไปและนี่แน่ะ มีชำวอำยธิ โอบคนหนึ่งเป็ นขันที มี
อำนำจมำกในแผ่นดินของพระนำงกันดำเก
นำงกษัตริ ยข์ องชำวอำยธิโอบและเป็ นนำยคลังทรัพย์
ทั้งหมดของนำงกษัตริ ยน์ ้ นั ได้มำนมัสกำรในกรุ งเยรู ซำเล็ม ขณะนัง่ รถกลับไป ท่ำนกำลังอ่ำนหนังสื อ
อิสยำห์ศำสดำพยำกรณ์อยู่ ฝ่ ำยพระวิญญำณได้ตรัสสั่งฟิ ลิบว่ำ “จงเข้ำไปให้ชิดกับรถนั้นเถิด”
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กิจกำร 16:6,7 – ครั้นท่ำนเหล่ำนั้นได้ไปทัว่ เมืองฟรู เกียกับเมืองกำลิลีแล้ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงห้ำม
มิให้กล่ำวคำของพระเจ้ำในมณฑลอำเซี ย เมื่อลงไปยังเมืองมุเซี ยแล้ว ก็พยำยำมจะไปยังเมืองบิตุเนีย แต่
พระวิญญาณของพระเยซูไม่ โปรดให้ ไป
ข้ อเสนอทีส่ ิ บห้ า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาเราในการดาเนินชี วิตประจาวัน ตลอดจนการรั บใช้ พระ
เจ้ าของเราอีกด้ วย เป็ นต้ นว่ า ที่ใดควรไปและไม่ ควรไป อะไรที่ควรทา และไม่ ควรทา
เรำสำมำรถรับ กำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทุก ๆ ด้ำนในชีวิตโดยไม่มีขอ้ ผิดพลำดแต่
ประกำรใด เป็ นต้นว่ำ เกี่ยวกับหน้ำที่กำรงำนประจำวันของเรำ พระเจ้ำไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เรำเป็ น
พยำนแก่ทุก ๆ คนที่เรำพบ ขณะที่ฟิลิปเดินทำงไปเมืองกำซำนั้น ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำ ท่ำนคงพบกับผูค้ น
เป็ นจำนวนมำก ก่อนที่ได้พบบุคคลซึ่ งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตรัสสั่งว่ำ “จงเข้ำไปให้ชิดกับรถนั้นเถิด”
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงพร้อมที่จะนำเรำ เช่นเดียวกัน ไม่วำ่ จะเป็ นภำรกิจกำรงำนก็ดี กำรศึกษำก็ดี ใน
ทุกสิ่ งทุกอย่ำง เรำสำมำรถรับสติปัญญำของพระเจ้ำได้ ไม่มีพระสัญญำใดที่เด่นชัดเกินกว่ำ ยำกอบ 1:5
ซึ่ งกล่ำวว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดในพวกท่ำนขำดสติปัญญำ ก็ให้คนนั้นขอแต่พระเจ้ำ ผูท้ รงโปรดประทำนให้แก่คน
ทั้งปวงด้วยเต็มพระทัย และมิได้ทรงติวำ่ แล้วก็จะได้ประทำนให้แก่ผนู ้ ้ นั ”
เรำรับสติปัญญำนี้ได้อย่ำงไร
ยำกอบ 1:5-7 – แต่วำ่ ถ้ำผูใ้ ดในพวกท่ำนขำดสติปัญญำ ก็ให้คนนั้นขอต่อพระเจ้ำผูท้ รงโปรด
ประทำนให้แก่คนทั้งปวง ด้วยเต็มพระทัย และมิได้ทรงติวำ่ แล้วก็จะได้ประทำนให้แก่ผนู ้ ้ นั แต่จงให้ผู ้
นั้นของด้วยใจเชื่ อ อย่ำให้มีใจสงสัยเลย เพรำะว่ำผูท้ ี่สงสัยนั้น เป็ นเหมือนคลื่นแห่งทะเลซึ่ งถูกลมพัดซัด
ไปซัดมำ อย่ำให้คนนั้นคิดว่ำ จะได้รับสิ่ งใดจำกพระเจ้ำเลย
กำรที่จะรับสติปัญญำของพระเจ้ำได้น้ นั เรำจำต้องดำเนิ นเป็ นขั้น ๆ ซึ่ งมีท้ งั หมดห้ำขั้น
ดังต่อไปนี้
ขั้นแรก เรำต้องสำนึกว่ำ เรำ “ขำดสติปัญญำ” และต้องตระหนักว่ำ เรำไม่อำจตัดสิ นใจต่อ
ปัญหำใด ๆ อย่ำงถูกต้องได้โดยพึ่งตนเอง เรำจะต้องทิ้งทั้งควำมผิดบำปของเรำเอง และสติปัญญำของ
ฝ่ ำยเนื้อหนัง
ขั้นทีส่ อง เรำต้องมีควำมปรำรถนำที่จะรู ้จกั วิถีทำงของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง และเต็มใจที่จะ
ปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ทุกประกำรและจะต้องทูลขอโดยใจสัตย์ซื่อ ข้อนี้ เป็ นมูลฐำนที่สำคัญ
ยิง่ ประกำรหนึ่งอันเป็ นเหตุผลที่วำ่ เหตุใดมนุษย์จึงไม่ใคร่ ทรำบถึงน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและไม่ได้รับ
กำรนำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทั้งนี้ก็เพรำะบุคคลเหล่ำนั้น ไม่เต็มใจที่จะกระทำตำมที่พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ทรงนำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงนำเฉพำะแต่ผทู ้ ี่ “มีใจถ่อมลง” ให้เขำประพฤติตำมควำมชอบ
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ธรรม “พระองค์จะทรงฝึ กสอนเขำให้รู้ทำงของพระองค์” (สดุดี 25:9) “ผูใ้ ดตั้งใจปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัย
ของพระองค์ ผูน้ ้ นั ก็จะรู ้ถึงคำสอน” ของพระองค์ (ยอห์น 7:17)
ขั้นทีส่ าม เรำต้องทูล “ขอ” กำรนำ จำกพระองค์โดยตรง
ขั้นทีส่ ี่ เรำจะต้องเชื่อมัน่ ว่ำ จะได้รับกำรนำจำกพระองค์ “จงให้ผนู ้ ้ นั ขอด้วยใจเชื่อ อย่ำได้มีใจ
สงสัยเลย” (ยำกอบ 1:6)
ขั้นที่ห้า เรำจะต้องเดินตำมพระองค์ทีละขั้น ๆ สุ ดแต่พระองค์จะทรงนำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์
จะทรงนำเรำอย่ำงไรนั้น ไม่มีใครอำจล่วงรู ้ได้แต่พระองค์ทรงสำแดงให้เรำทรำบอย่ำงเด่นชัดทีละขั้น
และกำรที่เรำรู ้เพียงทีละขั้น ก็เป็ นกำรเพียงพออยูแ่ ล้ว มีหลำยคนที่ยงั คงอยูใ่ นควำมมืดเกี่ยวกับกำรนำ
ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพรำะเขำเหล่ำนั้นไม่ทรำบเลยว่ำ พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ให้เขำทำอะไร
ในสัปดำห์หน้ำ หรื อในเดือนหน้ำ หรื อในปี หน้ำ ท่ำนทรำบไหมว่ำ พระเจ้ำประสงค์ที่จะนำท่ำนอย่ำงไร
ต่อไป ถ้ำท่ำนทรำบก็นบั ว่ำเป็ นกำรเพียงพอแล้ว และหำกท่ำนทำตำมพระประสงค์ของพระองค์ เท่ำที่
ได้ทรงสำแดงแก่ท่ำนแล้ว พระองค์จะทรงสำแดงให้ท่ำนทรำบขั้นต่อไปอีกด้วย (กันดำรวิถี 9:17-23
“และเมื่อเมฆนั้นลอยขึ้นไปจำกพลับพลำครั้งนั้น พวกอิสรำเอลก็ได้เดินไป และเมฆนั้นลอยไปหยุดอยู่
ที่ไหน พวกอิสรำเอลก็ต้ งั ทับอำศัยอยูท่ ี่น้ นั ตำมคำพระเยโอวำห์ พวกอิสรำเอลก็ได้เดินไป และตำมคำ
พระเยโฮวำห์เขำก็หยุดยั้งอยูแ่ ละเมฆนั้นได้หยุดอยูเ่ หนื อพลับพลำนำนเท่ำใด
เขำได้หยุดยั้งอยูน่ ำน
เท่ำนั้น และเมื่อเมฆนั้นหยุดอยูเ่ หนื อพลับพลำนำนหลำยวัน พวกอิสรำเอลก็ได้ทำตำมคำสั่งของพระเย
โฮวำห์ ไม่ยกเดินไป เมื่อเมฆนั้นอยูเ่ หนือพลับพลำน้อยวัน เขำก็ได้ทำดังนั้นเหมือนกัน ตำมคำพระเยโฮ
วำห์ เขำได้พกั อำศัยอยู่ และตำมคำพระเยโฮวำห์เขำก็ยกเดินไป ครั้นมำเมื่อเมฆนั้นยั้งหยุดอยูต่ ้ งั แต่เวลำ
เย็นจนถึงเวลำเช้ำ แล้วลอยขึ้น เขำทั้งหลำยก็ได้ยกเดินไป เมฆนั้นลอยขึ้นเวลำวันหรื อกลำงคืนเมื่อไร
เขำก็ได้เดินไปเมื่อนั้น ถ้ำเมฆนั้นหยุดเหนือพลับพลำสองวันก็ดี หรื อเดือนหนึ่งก็ดี หรื อปี หนึ่งก็ดี พวก
อิสรำเอลก็หยุดอยูน่ ำนเท่ำนั้น มิได้ยกเดินไปแต่เมฆนั้นลอยขึ้นเมื่อไร เขำก็ได้ยกเดินเมื่อนั้น ตำมคำ
พระเยโฮวำห์เขำก็หยุดยั้งอยูใ่ นทับอำศัย และตำมคำพระเยโฮวำห์เขำก็ยกเดินไปเขำทั้งหลำยได้กระทำ
ตำมคำพระเยโฮวำห์ ตรัสสั่งกับเขำ โดยปำกของโมเสส”)
กำรนำของพระเจ้ำเป็ นกำรนำที่ชดั เจนยิง่ (1 ยอห์น 1: 5 – “พระเจ้ำเป็ นควำมสว่ำง และควำมมืด
ในพระองค์ ไม่มีเลย”)
มีหลำยคนรู ้สึกกังวลและเป็ นทุกข์ เพรำะบุคคลเหล่ำนั้นไม่ทรำบว่ำ พระเจ้ำเป็ นผูท้ รงนำเขำ
หรื อไม่ แต่ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นบุตรของพระเจ้ำท่ำนย่อมมีสิทธิ์ ที่จะทรำบอย่ำงแน่นอน จงเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ
และทูลแก่พระองค์วำ่ “พระองค์เจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์อยูท่ ี่นี่ พระเจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์พร้อมที่จะปฏิบตั ิตำมน้ ำ
พระทัยของพระองค์ทุกประกำร
แต่ขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงน้ ำพระทัยของพระองค์ให้แก่ขำ้
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พระองค์ให้ชดั เจนด้วยเถิด ถ้ำพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้ขำ้ พระองค์กระทำเช่นนี้ แล้ว ข้ำพระองค์จะ
ปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยพระองค์ ขอทรงโปรดให้ขำ้ พระองค์มีควำมมัน่ ใจว่ำ กำรที่ขำ้ พระองค์จะกระทำ
เช่นนี้ เป็ นน้ ำพระทัยของพระองค์โดยแท้จริ ง” หำกว่ำเป็ นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และท่ำนเต็มใจที่จะ
ปฏิบตั ิตำมแล้วพระองค์ก็จะทรงสำแดงให้ท่ำนทรำบ แต่ท้ งั นี้ท่ำนไม่ควรกระทำสิ่ งนั้นจนกว่ำพระองค์
จะสำแดงให้ท่ำนทรำบอย่ำงชัดเจนเสี ยก่อน เรำไม่มีสิทธิ ที่จะแนะนำหรื อสั่งพระเจ้ำว่ำ ควรนำเรำให้ทำ
อย่ำงนั้น อย่ำงนี้ ไม่วำ่ เป็ นโดยกำรขอให้พระองค์เปิ ดหนทำงอื่น ๆ ทุก ๆ ด้ำน หรื อโดยกำรขอ
เครื่ องหมำยสัญญำ หรื อขอให้พระองค์ทรงบันดำลให้เรำเอำนิ้วมือแตะที่ขอ้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่จะชี้
ทำงให้เรำ ขณะที่เรำหลับตำอธิ ษฐำนหรื อกระทำอย่ำงอื่นทำนองนี้ เป็ นหน้ำที่ของเรำที่จะต้องแสวงหำ
และขอสติปัญญำจำกพระเจ้ำ แต่ท้ งั นี้มิใช่วำ่ เรำจะทูลขอโดยประสงค์จะให้พระองค์ประทำนให้ตำมใจ
ชอบของเรำ (1 โคริ นธ์ 12:11 – “แต่วำ่ สำรพัดกำรณ์เหล่ำนั้น พระวิญญำณองค์เดียวได้ประทำนแก่ทุก
คน ให้กระทำตามชอบพระทัยพระองค์ ”)
ตำมที่ได้กล่ำวถึงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในจิตใจผูเ้ ชื่อดังที่อธิบำยมำแล้ว มีควำม
จริ งสองอย่ำงที่ปรำกฏอย่ำงเด่นที่สุดกล่ำวคือ
ประการแรก เรำต้องพึ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทุก ๆ ด้ำน ทั้งในกำรดำเนินชีวิตคริ สเตียน และในกำร
ปรนนิบตั ิพระเจ้ำ
ประการทีส่ อง พระเจ้ำได้ทรงจัดเตรี ยมทุกอย่ำงไว้พร้อมสำหรับกำรดำเนินชี วติ ของเรำและกำร
ปรนนิบตั ิพระองค์ โดยพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แม้ผเู้ ชื่อที่ต่ำต้อยที่สุด ก็มีสิทธิ พิเศษในกำร
นี้อย่ำงครบบริ บูรณ์ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมดีของเรำ ไม่วำ่ จะเป็ นด้ำนสติปัญญำ ควำม
ปรำชญ์เปรื่ อง หรื อด้ำนจรรยำมำรยำท จิตวิญญำณหรื อพลำนำมัยก็ตำม ไม่ใช่ปัญหำที่สำคัญอะไรมำก
นัก แต่ที่สำคัญที่สุดซึ่ งเรำควรใส่ ใจให้มำกที่สุด ก็คือว่ำ เรำยิมยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงทำอะไร
เพื่อเรำ และเรำเต็มใจที่จะทำตำมกำรนำของพระองค์หรื อไม่
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มกั ทรงใช้ ผูท้ ี่มีพรสวรรค์ หรื อควำมสำมำรถน้อยที่สุด ในกำรดำเนิน
กิจกำรงำนของพระองค์ และก็ปรำกฏว่ำได้รับผลสำเร็ จเกินกว่ำ ที่จะทรงใช้ผทู ้ ี่มีพรสวรรค์หรื อมี
ควำมสำมำรถมำกที่สุดเสี ยอีก เรำไม่ควรดำรงชีวติ คริ สเตียน ด้วยกำรปล่อยตัวเองให้ตกเป็ นทำสของ
อำรมณ์ และกำรรับใช้พระเจ้ำของเรำนั้น เรำก็ไม่ควรกระทำโดยเพียงแต่อำศัย พลังควำมสำมำรถที่เรำมี
อยูเ่ ท่ำนั้น แต่จงดำเนินชีวติ คริ สเตียน ตลอดจนกำรปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้ำทุกอย่ำงโดยพึ่งพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงยินดี และทรงร้อนพระทัย ที่จะทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ทุก
อย่ำง ภำยในจิตใจของเรำแต่ละคน พระองค์จะทรงกระทำเท่ำที่เรำยอมให้พระองค์กระทำ
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(16) โรม 8:11 – แต่ถำ้ พระวิญญำณของพระองค์ ผูท้ รงบันดำลให้พระเยซูเป็ นขึ้นมำจำกควำม
ตำยสถิตอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย พระองค์ผทู ้ รงบันดำลให้พระคริ สต์ เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยนั้นแล้ว จะ
ทรงกระทาให้ กายที่ตายแล้ วของท่ านทั้งหลาย เป็ นขึน้ มาใหม่ โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ ซึ่งอยู่ใน
ท่ านทั้งหลาย
ข้ อเสนอทีส่ ิ บหก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกระทาให้ ร่างกายของผู้เชื่ อ ฟื ้ นขึน้ มาจากความตาย
ข้อนี้หมำยถึง กำรฟื้ นขึ้นจำกควำมตำยของร่ ำงกำยในอนำคตนี่แหละคือพระรำชกิจของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ร่ ำงกำยที่ประกอบด้วยสง่ำรำศีน้ นั มำจำกพระองค์ เป็ นร่ ำงกำยฝ่ ำยวิญญำณจิต บัดนี้เรำได้รับผล
แรกของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว และเรำกำลังคอยท่ำเพื่อรับผลอันบริ บูรณ์จำกพระองค์อยู่ คือกำรไถ่
ร่ ำงกำยของเรำ (โรม 8:23 – “และมิใช่เท่ำนั้นแต่เรำทั้งหลำยเองด้วย ผูไ้ ด้รับพระวิญญำณเป็ นผลแรก ตัว
เรำเองก็ยงั คร่ ำครวญคอยจะเป็ นอย่ำงบุตร คือที่จะให้กำยของเรำทั้งหลำยรอดตำย”)
หมายเหตุ ในทุกวันนี้ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ยงั ทรงกระทำให้ร่ำงกำยของเรำฟื้ นขึ้นมำใหม่
เช่นเดียวกัน ดังข้อพระธรรมต่อไปนี้ มัทธิ ว 12:28 – “แต่ถำ้ เรำขับผีออกด้วยพระวิญญำณของพระเจ้ำ
แผ่นดินของพระเจ้ำก็มำถึงท่ำนแล้ว” กิจกำร 10:38 – “เมื่อภำยหลังบัพติศมำที่ยอห์นได้ประกำศนั้น คือ
เรื่ องพระเยซูชำวนำซำเร็ ธ ว่ำพระเจ้ำได้ทรงชโลมพระองค์โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และโดยฤทธำนุ
ภำพอย่ำงไร และพระเยซูได้เสด็จไปกระทำคุณและรักษำบรรดำคนซึ่ งถูกมำรเบียดเบียน เพรำะว่ำพระ
เจ้ำได้สถิตอยูก่ บั พระองค์” ยำกอบ 5:14 – “ในพวกท่ำนมีผใู ้ ดป่ วยหรื อ ก็ให้ผนู ้ ้ นั เชิญพวกผูป้ กครองใน
คริ สตจักร มำอธิษฐำนเพื่อเขำและชโลมทำเขำด้วยน้ ำมันในพระนำมขององค์ผเู้ ป็ นเจ้ำ” พระเจ้ำทรง
โปรดประทำนสุ ขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์ และเรี่ ยวแรง ให้แก่ร่ำงกำยของเรำในชีวิตปั จจุบนั โดยทำง
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ (เทียบ สดุดี 104:29,30)

55

บทที่ 7 การรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. การรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คืออะไร?
(1) กิจกำร 1:5 – เพรำะว่ำยอห์ให้รับบัพติศมำด้วยน้ ำ แต่ไม่ชำ้ ไม่นำนท่ำนทั้งหลำยจะรับบัพติศ
มาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เทียบ กิจกำร 2:4, 34 – เขำเหล่ำนั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึง
ตั้งต้นพูดภำษำต่ำง ๆ ตำมที่พระวิญญำณได้ทรงโปรดให้พดู ฝ่ ำยเปโตรจึงกล่ำวแก่เขำว่ำ “จงกลับใจเสี ย
ใหม่ และรับบัติศมำในนำมแห่งพระเยซูคริ สต์สิ้นทุกคน เพื่อควำมผิดบำปของท่ำนจะทรงยกเสี ย แล้ว
ท่ำนจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
กิจกำร 4:8 – ขณะนั้นเปโตร ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงกล่ำวแก่เขำว่ำ “ดูก่อนท่ำนผู ้
ครอบครองพลเมืองและผูเ้ ฒ่ำทั้งหลำย”
กิจกำร 10:44-45 – เมื่อเปโตรกำลังกล่ำวคำเหล่ำนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงเสด็จลงมาสถิตอยู่
กับคนทั้งปวงที่ฟังนั้น ฝ่ ำยพวกที่ได้รับพิธีสุนตั ซึ่ งเชื่อถือในพระเยซูเจ้ำ คือคนทุกคนที่มำด้วยกันกับเป
โตร ก็ประหลำดใจ เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ลงมำสวมทับคนต่ำงชำติ ด้วย
เหตุวำ่ เขำได้ยนิ คนเหล่ำนั้นพูดภำษำต่ำง ๆ และยกยอสรรเสริ ญพระเจ้ำ
เทียบ กิจกำร 11:15-17 – เมื่อข้ำพเจ้ำตั้งต้นกล่ำวข้อควำมนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ กเ็ สด็จลงมา
สถิตบนเขาทั้งหลาย เหมือนได้เสด็จลงมำบนพวกเรำเมื่อเดิมนั้น แล้วข้ำพเจ้ำได้ระลึกถึงคำของพระเจ้ำ
ซึ่ งพระองค์ตรัสไว้วำ่ ยอห์นได้ให้รับบัติศมำด้วยน้ ำก็จริ ง
แต่ท่ำนทั้งหลำยจะรับบัติศมำด้วยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ เหตุฉะนั้นถ้ำพระเจ้ำได้ทรงโปรดประทำนแก่เขำเหมือนแก่เรำทั้งหลำย เมื่อเรำได้เชื่อ
ในพระเยซูคริ สตเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเป็ นผูใ้ ดเล่ำที่จะขัดขืนพระเจ้ำได้
กิจกำร 19:2-6 – จึงถำมเขำว่ำ “เมื่อท่ำนทั้งหลำยเชื่ อนั้น ท่ านได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อ
เปล่ า” เขำตอบว่ำ “เปล่ำ แม้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำก็ยงั ไม่เคยได้ยนิ ว่ำมีเลย” เปำโลจึงถำมเขำว่ำ “ถ้ำ
อย่ำงนั้นท่ำนได้รับบัพติศมำอย่ำงไรเล่ำ” เขำตอบว่ำ “บัพติศมำของยอห์น” เปำโลจึงว่ำ “ยอห์นให้รับ
บัพติศมำให้กลับใจเสี ยใหม่ แล้วได้บอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผจู ้ ะเสด็จมำภำยหลัง คือพระเยซู”
เมื่อเขำได้ยนิ อย่ำงนั้น เขำจึงรับบัพติศมำในนำมของพระเยซูเจ้ำ เมื่อเปำโลได้วำงมือบนเขำแล้ว พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ กเ็ สด็จมาบนเขา เขำจึงพูดเป็ นสำเนียงต่ำง ๆ และได้ทำนำยด้วย
ฮีบรู 2:4 – พระเจ้ำก็ยงั ทรงเป็ นพยำนกับเขำด้วย โดยนิมิตและโดยกำรอัศจรรย์และโดย
อิทธิ ฤทธิ์ ต่ำง ๆ และโดยของประทานแห่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตำมน้ ำพระทัยของพระองค์เอง
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1 โคริ นธ์ 12:4,11,13 – ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ และพระวิญญำณนั้นมีองค์เดียว แต่วำ่ สำรพัด
กำรณ์เหล่ำนั้น พระวิญญำณองค์เดียวได้ประทำนแก่ทุกคนให้กระทำตำมชอบพระทัยพระองค์ เพรำะว่ำ
ถึงเรำเป็ นพวกยูดำสก็ดี เป็ นพวกเฮเลนก็ดี เป็ นทำสก็ดีหรื อมิใช่ทำสก็ดี เรำทั้งหลำย ได้ รับบัพติศมาแต่
พระวิญญาณองค์ เดียว เข้ำเป็ นกำยอันเดียว...........
ลูกำ 24:49 – และนี่แน่ะ เรำจะอำนวยให้ คาสัญญาแห่ งพระบิดาของเราสำเร็ จที่ท่ำนทั้งหลำย
แต่ท่ำนทั้งหลำยจงคอยอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซำเล็ม กว่ำท่ำนจะได้ประกอบด้ วยฤทธิ์ เดชที่ มาแต่ เบือ้ งบน
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง ในพระคริ สตธรรมใหม่ มีข้อความหลายอย่ าง ที่อธิ บายถึงประสพการณ์ เดียวกัน เช่ น
“รั บบีพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” “ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็
เสด็จลงมาสถิตอยู่กับเราทั้งหลาย” “ได้ ประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ ลงมา” “ได้ รับพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ” “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ กเ็ สด็จลงมาบนเขา” “ของประทานแห่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” “เราจะ
อานวยให้ คาสัญญาแห่ งพระบิดาของเรา สาเร็ จที่ท่านทั้งหลาย” “ประกอบด้ วยฤทธิ์ เดชที่ มาแต่ เบื อ้ ง
บน”
(2) กิจกำร 19:2 จึงถำมเขำว่ำ “เมื่อท่ำนทั้งหลำยเชื่ อนั้น ท่ำนได้รับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หรื อ
เปล่ำ” เขำตอบว่ำ “เปล่ำ แม้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำก็ยงั ไม่เคยได้ยนิ ว่ำมีเลย”
ข้ อเสนอทีส่ อง การรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นประสบการณ์ ที่เราทั้งหลายควรจะรู้ และ
สามารถรู้ ได้ ว่า เราได้ รับหรื อไม่
(เทียบ กิจกำร 8:15,16 – “ครั้นเปโตรกับยอห์นไปถึง ก็อธิ ษฐำนเผื่อเขำ เพื่อให้เขำได้รับพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ด้ วยว่ าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั ไม่ ได้ ลงมาสถิตอยู่กับผู้ใด เป็ นแต่ได้รับบัพติศมำใน
นำมแห่งพระเยซูเจ้ำเท่ำนั้น” กำลำเทีย 3:2 – “ข้ำพเจ้ำใคร่ รู้สิ่งนี้สิ่งเดียวจำกท่ำนว่ำ ท่ านทั้งหลายได้ รับ
พระวิญญาณนั้น โดยกำรประพฤติตำมพระบัญญัติหรื อ หรื อได้รับโดยควำมเชื่อ”)
(3) กิจกำร 1:5....... ยอห์นให้รับบัพติศมำด้วยน้ ำ แต่ ไม่ ช้าไม่ นานท่ านทั้งหลายจะรั บบัพติศมา
ด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
ในที่น้ ีหมำยถึงบุคคลหมู่หนึ่ง ซึ่ งพระคริ สต์พระองค์เองประกำศว่ำ เขำเหล่ำนั้นได้กลับใจใหม่
แล้ว (เทียบ ยอห์น 35:3 – “บัดนีท้ ่ านทั้งหลายถูกลิดชาระให้ สะอาด โดยคำที่เรำได้กล่ำวแก่ท่ำนแล้ว”
ยอห์น 13:10 – พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “ผูท้ ี่อำบน้ ำแล้ว ไม่ตอ้ งกำรล้ำงตัวอีกเว้นแต่เท้ำ เพรำะสะอำด
ทั้งตัวแล้ว ท่ำนทั้งหลำยก็สะอำดแต่ไม่ใช่ทุกคน”) แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ก็ยงั เป็ นประสบกำรณ์ที่เรำจะได้รับในอนำคตอยู่
กิจกำร 8:12 – แต่เมื่อคนทั้งหลำยได้เชื่อคำที่ฟิลิปได้ประกำศกิตติคุณ ว่ำด้วยแผ่นดินของพระ
เจ้ำ และพระนำมแห่งพระเยซูคริ สต์แล้ว ชำยหญิงทั้งหลำยก็ได้รับบัพติศมำ
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แน่นอนทีเดียว ในบรรดำผูเ้ ชื่ อที่รับบัติศมำเหล่ำนี้ ย่อมเป็ นผูท้ ี่ได้บงั เกิดใหม่แล้ว ขอให้อ่ำนข้อ
15 และข้อ 16 ด้วย ซึ่ งว่ำ
ครั้นเปโตรกับยอห์นไปถึงก็อธิ ษฐำนเผื่อเขำ เพื่อให้เขำได้รับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (ด้ วยว่ าพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั ไม่ ได้ ลงมาสถิตอยู่กับผู้ใด เป็ นแต่ ได้ รับบัพติศมาในนามแห่ งพระเยซูเท่ านั้น)
บุคคลเหล่ำนี้ได้รับกำรบังเกิดใหม่แล้ว แต่ยงั ไม่ได้รับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำจะ
พบเรื่ องรำวทำนองเดียวกันนี้ อีกใน กิจกำร 19:1,2 –
ขณะเมื่ออะเปำโลยังอยูใ่ นเมืองโคริ นธ์น้ นั เปำโลจึงไปตำมแว่นแคว้นฝ่ ำยเหนือ แล้วมำยังเมือง
เอเฟซัสและได้พบสำวกบำงคน จึงถำมเขำว่ำ “เมื่อท่ำนทั้งหลำยเชื่อนั้น ท่ านได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หรื อเปล่ า” เขำตอบว่ำ “เปล่ำ แม้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำก็ยงั ไม่เคยได้ยนิ ว่ำมีเลย” เทียบ ข้อ 6- “เมื่อ
เปำโลได้วำงมือบนเขำแล้ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็เสด็จลงมำบนเขำเขำจึงพูดเป็ นสำเนี ยงต่ำง ๆ และได้
ทำนำยด้วย”
ข้ อเสนอทีส่ าม การให้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นการกระทาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ซึ่ งแตกต่ างไปจากพระราชกิจของพระองค์ ในการทาให้ เราเป็ นผู้บังเกิดใหม่ ซึ่ งพระองค์ ทรงกระทาภาย
หลังจากที่เราเป็ นผู้บังเกิดใหม่ แล้ ว
บำงคนอำจบังเกิดใหม่โดยเดชพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว
แต่ยงั ไม่ได้รับบัพติศมำด้วยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ กำรบังเกิดใหม่เป็ นกำรประทำนชีวิต และผูท้ ี่ได้รับชีวติ นั้นก็จะได้รับควำมรอด ส่ วน
ในกำรรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นกำรประทำนอำนำจซึ่ งผูท้ ี่ได้รับบัพติศมำนี้ก็คือผูท้ ี่
พระองค์ทรงเตรี ยมไว้ เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้ำนัน่ เอง
ผูเ้ ชื่อที่แท้จริ งทุกคน ย่อมมีพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อยูใ่ นจิตใจ
โรม 8:9 – ถ้ำแม้พระวิญญำณของพระเจ้ำสถิตอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจึงมิได้อยูฝ่ ่ ำย
เนื้อหนัง แต่อยูฝ่ ่ ำยพระวิญญำณ แต่ถำ้ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดไม่มีพระวิญญำณของพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั มิได้อยูฝ่ ่ ำยพระ
คริ สต์ (ดู 1 โคริ นธ์ 6:19 ด้วย)
ทั้งนี้มิได้หมำยควำมว่ำ ผูเ้ ชื่ อทุกคนจะได้รับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตำมที่เขำควร
จะได้รับ กำรรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อำจได้รับในทันทีหลังจำกที่ได้รับกำรบังเกิดใหม่
แล้ว เช่นครอบครัวของโกระเนเลียว โดยปกติแล้วในคริ สตจักรแต่ละแห่งนั้น ผูเ้ ชื่ อจะได้รับบัพติศมำ
ด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดว้ ยกันทุกคน เช่นเดียวกับในคริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ (1 โคริ นธ์ 12:13 –
“เพรำะว่ำถึงเรำเป็ นพวกยูดำสก็ดี เป็ นพวกเฮเลนก็ดี เป็ นทำงก็ดี หรื อมิใช่ทำสก็ดี เราทั้งหลายได้ รับบัพ
ติศมาแต่ พระวิญญาณองค์ เดียวเข้ าเป็ นกายอันเดียว และพระวิญญำณองค์เดียวนั้นซำบซ่ ำนอยู”่ )
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ในสภำพปกติของคริ สตจักรดังกล่ำว ผูเ้ ชื่อจะได้รับบัติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ภำยหลัง
จำกที่ได้กลับใจใหม่ และรับบัพติศมำในพระนำมของพระเยซูคริ สต์ เพื่อให้พระองค์ทรงยกควำมผิด
บำปแล้ว (กิจกำร 2:38) แต่หลักคำสอนเรื่ องกำรรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ ีถูกทอดทิ้ง จึง
ไม่ค่อยมีผใู ้ ดสัง่ สอนเผยแพร่ ให้คริ สเตียนรู ้ ดังนั้นควำมหวังของคริ สตจักร ในกำรที่จะได้รับบัพติศมำ
ด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงมีนอ้ ยมำก
จึงทำให้สมำชิ กส่ วนใหญ่ของคริ สตจักรต้องตกอยูใ่ นสภำพ
เช่นเดียวกับสมำชิกคริ สตจักรในเมืองสะมำเรี ย และเมืองเอเฟซัส ซึ่ งจำต้องมีคนมำสั่งสอนให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ เพื่อให้ผเู ้ ชื่ อได้เอำใจใส่ และรู ้ถึงสิ ทธิ พิเษศของตน ในพระคริ สตเจ้ำ ผูท้ รงฟื้ นคืนพระ
ชมน์และชักชวนเขำเหล่ำนั้นให้รับเอำสิ ทธิ น้ นั
(4) กิจกำร 1:5,8 – คือพระองค์ตรัสว่ำ “ตำมที่ท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ จำกเรำนัน่ แหละเพรำะว่ำ
ยอนห์ให้รับบัพติศมำด้วยน้ ำ แต่ไม่ชำ้ ไม่นำน ท่ำนทั้งหลำยจะรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แต่
ท่ านทั้งหลายจะได้ รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำเหนื อท่ำน และท่ำน
ทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำในกรุ งเยรู ซำเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดำสห์ มณฑลสะมำเรี ยและจนถึงที่สุด
ปลำยแผ่นดินโลก” ลูกำ 24:49 – และนี่แน่ะ เรำจะอำนวยให้คำสัญญำแห่งพระบิดำของเรำ สำเร็ จที่ท่ำน
ทั้งหลำย แต่ท่ำนทั้งหลำยจงคอยอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซำเล็ม กว่ำท่ำนจะได้ประกอบด้ วยฤทธิ์ เดช ที่มาแต่ เบือ้ ง
บน
กิจกำร 2:4 – เขำเหล่ำนั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภำษำต่ำง ๆ ตำมที่
พระวิญญำณได้ทรงโปรดให้พดู
กิจกำร 9:17,20 – แล้วอะนำเนียก็ไป และเข้ำไปในตึกวำงมือบนเซำโลกล่ำวว่ำ “พี่เซำโลเอ๋ ย
พระเจ้ำคือพระเยซูได้ปรำกฏแก่ท่ำนกลำงทำงที่ท่ำนมำนั้น ได้ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำมำ เพื่อจะให้ท่ำนเห็นได้
อีก และเพื่อให้ท่ำนได้รับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เต็มบริ บูรณ์” ในเวลำนั้น ท่ านได้ เทศนาในธรรมศาลา
ประกาศกล่ าวด้ วยพระเยซูว่า พระองค์ เป็ นพระบุตรของพระเจ้ า
1 โคริ นธ์ 12:4-14 – ของประทานนั้นมีต่าง ๆ แต่พระวิญญำณนั้นมีองค์เดียวกำรปรนนิ บตั ิมีต่ำง
ๆ แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำมีองค์เดียว อำกำรที่กระทำไปนั้นมีต่ำง ๆ แต่เนื่ องจำกพระเจ้ำองค์เดียว ที่ทรง
กระทำสำรพัดในทุกคนกำรปรำกฏของพระวิญญำณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อเป็ นประโยชน์แก่เขำ ด้วยพระ
วิญญำณทรงโปรดประทำนแก่คนหนึ่งให้มีถ้อยคาประกอบด้ วยสติปัญญาและทรงโปรดประทำนแก่อีก
คนหนึ่งให้มีถ้อยคาประกอบด้ วยวิชาความรู้ แต่ เป็ นพระวิญญาณองค์ เดียว และทรงโปรดประทำนแก่
อีกคนหนึ่งให้มีควำมเชื่ อ แต่เป็ นพระวิญญาณองค์ เดี ยว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้มี
ความสามารถรั กษาคนป่ วย แต่เป็ นพระวิญญำณองค์เดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้ทำ
กำรอิทธิ ฤทธิ์ ต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่ง ให้ พยากรณ์ ได้ และทรงโปรดประทำนแก่อีก
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คนหนึ่ง ให้รู้จกั สังเกตวิญญาณต่ าง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้พดู ภำษำแปลก ๆ และ
ทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้แปลภำษำนั้น ๆ ได้ แต่วำ่ สำรพัดกำรณ์เหล่ำนั้น พระวิญญำณองค์
เดียวได้ประทำนแก่ทุกคนให้กระทำตำมชอบพระทัยพระองค์ ด้วยกำยนั้นเป็ นกำยเดียว แต่ยงั มีอวัยวะ
หลำยส่ วน และอวัยวะทั้งปวงนั้นหำกมีหลำยส่ วน ยังเป็ นกำยอันเดียวฉันใด พระคริ สต์ก็เป็ นฉันนั้น
เพรำะว่ำถึงเรำเป็ นพวกยูดำสห์ก็ดี เป็ นพวกเฮเลนก็ดี เป็ นทำสก็ดี หรื อมิใช่ทำสก็ดี เรำทั้งหลำยได้รับบัพ
ติศมำแต่พระวิญญำณองค์เดียว เข้ำเป็ นกำยอันเดียว.......
ข้ อเสนอทีส่ ี่ การรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นประสบการณ์ ที่เกี่ยวเนื่อง และเป็ นรากฐาน
ของการรั บใช้ พระเจ้ า
กำรรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณ มิใช่เพียงเพื่อทำให้ผเู ้ ชื่อมีควำมชื่นชมยินดี และได้รับกำร
ชำระให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยเฉพำะเท่ำนั้นแต่เพื่อเป็ นกำรเตรี ยมผูเ้ ชื่อเหล่ำนั้นให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิพระเจ้ำ
ข้อพระธรรมทุกข้อในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ที่กล่ำวถึงผลแห่งกำรรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ล้วนแต่เกี่ยวเนื่ องกับกำรเป็ นพยำน และกำรรับใช้พระเจ้ำทั้งสิ้ น กำรรับบัพติศมำด้วยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั ไม่ได้หมำยถึงกำรชำระให้พน้ จำกควำมผิดบำปโดยตรง
หำกแต่หมำยถึงของ
ประทำนเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้ำ มำกกว่ำที่จะหมำยถึงกำรสร้ำงให้มีบุคลิกลักษณะดีข้ ึน กำรรับบัพติศมำ
ด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทำให้ผเู ้ ชื่อรู ้สึกตัวว่ำ พระเจ้ำได้สถิตอยูก่ บั เขำจริ ง ๆ ดังนั้นจึงทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงน่ำประหลำดในตัวผูเ้ ชื่อ กำรรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิใช่เป็ นกำรลบ
ล้ำงอุปนิสัยหรื อสันดำนเดิมของมนุษย์หรื อกำรชำระจิตใจที่ไม่สะอำด หำกแต่เป็ นกำรประทำนอำนำจ
และพระพรในกำรปฏิบตั ิพระเจ้ำ บำงครั้งเรำอำจจะได้รับของประทำนโดยเดชพระวิญญำณ ที่นอ้ ยคน
นักจะได้รับ แต่อำจขำดอุปนิ สัยที่ดีอยูบ่ ำ้ ง (เทียบ 1 โคริ นธ์ 13:1-3 – “แม้ขำ้ พเจ้ำพูดภำษำแปลก ๆ ได้
เป็ นภำษำมนุษย์ก็ดี เป็ นภำษำทูตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มีควำมรัก ข้ำพเจ้ำเป็ นเหมือนฉำบหรื อฉิ่ งที่กำลังส่ ง
เสี ยง แม้ขำ้ พเจ้ำจะพยำกรณ์ได้ และเข้ำใจในข้อลับลึกทั้งปวง และมีควำมรู ้ท้ งั สิ้ น และมีควำมเชื่อมำกยิง่
ที่สุด พอจะยกภูเขำไปได้ แต่ไม่มีควำมรัก ข้ำพเจ้ำก็ไม่มีค่ำอะไรเลย แม้ขำ้ พเจ้ำจะบริ จำคของสำรพัด
เพื่อเลี้ยงคนจน หรื อยอมเอำตัวเผำไฟเสี ย แต่ไม่มีควำมรัก จะหำเป็ นประยชน์แก่ขำ้ พเจ้ำไม่” และมัทธิว
7:22,23 – “ในวันนั้นจะมีคนเป็ นอันมำกร้องแก่เรำว่ำ พระองค์เจ้ำข้ำ พระองค์เจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำได้สั่งสอน
ในพระนามของพระองค์ และได้ขบั ผีออกด้วยพระนำมของพระองค์และได้กระทำกำรอัศจรรย์ มำกด้วย
ออกพระนำมของพระองค์มิใช่หรื อ ขณะนั้นเรำจะกล่ำวแก่เขำว่ำ เรำไม่รู้จกั เจ้ำเลย เจ้ำทั้งหลำยผู ้
ประพฤติล่วงพระบัญญัติ จงถอยไปจำกเรำ”)
กำรชำระให้พน้ จำกควำมผิดบำป และกำรประทำนอำนำจให้แก่ผเู ้ ชื่ อและนำเขำไปสู่ ชีวติ แห่ง
ควำมมีชยั เหนือโลก เนื้อหนังและพญำมำรนั้น เป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็จริ ง แต่กำร
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กระทำเหล่ำนี้มิใช่กำรรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แต่กเ็ ป็ นรำกฐำนที่สำคัญยิง่ อย่ำงหนึ่ง เป็ น
กำรดีที่เรำระลึกถึงพระสัญญำของพระเยซูซ่ ึ งพระองค์ทรงสัญญำว่ำ จะทรงโปรดให้เรำรับบัติศมำสอง
อย่ำงคือ รับบัพติศมำ “ด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และด้วยไฟ”ข้อนี้มิได้หมำยควำมว่ำ เป็ นกำรรับบัพติศ
มำที่กลับกันสองประกำร คือประกำรที่หนึ่งหมำยถึงพระพร และอีกประกำรหนึ่งหมำยถึงกำรพิพำกษำ
รำกศัพท์เดิมของคำนี้ในภำษำกรี ก มิได้มีควำมหมำยเช่นนั้น แต่หมำยถึงกำรรับพัพติศมำครั้งเดียวกัน
ซึ่ งมีสองประกำร แต่บำงคนก็ดูเหมือนว่ำได้รับเพียงประกำรเดียวเท่ำนั้น คือรับบัพติศมำ “ด้วยพระ
วิญญำณ” ซึ่งควำมจริ งแล้วกำรรับบัพศมำด้วย “ไฟ” นั้น ก็จะเป็ นของเรำด้วย ถ้ำเรำร้องขอสิ ทธิ น้ ี ไฟ
เป็ นส่ วนที่คน้ ดู หลอม เผำ ผลำญ ส่ องสว่ำง ทำให้รุ่งโรจน์ ให้พลังและแผ่ซ่ำนไป “ไฟ” เป็ นสิ่ งที่จำเป็ น
สำหรับเรำมำกในทุกวันนี้ และเป็ นของเรำด้วย ถ้ำเรำยอมรับเอำ
2. ผลการรับบัพติศมา ด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
(1) 1 โคริ นธ์ 12:4-10 – ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่พระวิญญำณนั้นมีองค์เดียวกำรปรนนิบตั ิมี
ต่ำง ๆ แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำมีองค์เดียว อำกำรที่กระทำไปนั้นมีต่ำง ๆ แต่เนื่องมำจำกพระเจ้ำองค์เดียวที่
ทรงกระทำสำรพัดในทุกคนกำรปรำกฏของพระวิญญำณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อเป็ นประโยชน์แก่เขำ ด้วย
พระวิญญำณทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่ง ให้มีถอ้ ยคำประกอบด้วยสติปัญญำ และทรงโปรด
ประทำนแก่อีกคนหนึ่ง ให้มีถอ้ ยคำประกอบด้วยวิชำควำมรู ้ แต่เป็ นพระวิญญำณองค์เดียว และทรง
โปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้มีควำมเชื่อ แต่เป็ นพระวิญญำณองค์เดียว ทรงโปรดประทำนแก่อีกคน
หนึ่ง ให้มีควำมสำมำรถรักษำคนป่ วย แต่เป็ นพระวิญญำณองค์เดียวและทรงโปรดประทำนแก่อีกคน
หนึ่ง ให้ทำกำรเป็ นอิทธิ ฤทธิ์ต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้พยำกรณ์ได้ และทรงโปรด
ประทำนแก่อีกคนคนหนึ่งให้รู้จกั สังเกตวิญญำณต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้พูด
ภำษำแปลก ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่ง ให้แปลภำษำนั้น ๆ ได้
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง ลักษณะท่ าทาง หรื อการสาแดงออก ของผู้ที่รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ ละ
คนนั้น ย่ อมไม่ เหมือนกัน
“ของประทำนแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มีต่ำง ๆ แต่เป็ นพระวิญญำณองค์เดียว” ของประทำน
นั้นมีหลำยอย่ำง แต่แตกต่ำงกันไปตำมควำมเหมำะสมกับกำรงำนแต่ละอย่ำง ที่พระเจ้ำทรงเรี ยกให้แต่
ละคนกระทำ คริ สตจักรเปรี ยบเสมือนร่ ำงกำย ดังนั้น อวัยวะต่ำง ๆ ของร่ ำงกำยจึงมีหน้ำที่แตกต่ำงกัน
ไป พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ประทำนของประทำน ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตำม
ควำมเหมำะสมกับกำรงำนที่พระองค์ทรงเรี ยกให้เขำกระทำ ดังจะเห็นตัวอย่ำงได้จำกคนในคริ สตจักร
สมัยแรก ที่ได้รับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มกั พูดภำษำแปลก ๆ (กิจกำร 10:46,19:6) แต่ไม่ใช่
ทุกคน (1 โคริ นธ์ 12:27-30) ดังนั้นในปั จจุบนั พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงทรงโปรดให้บำงคนเป็ นผู้
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ประกำศ บำงคนเป็ นศิษยำภิบำล และบำงคนเป็ นครู อำจำรย์ และบำงคนเป็ น “ผูช้ ่วย” ในกำรบริ หำร
กิจกำรของพระองค์
(2) 1 โคริ นธ์ 12:7 – กำรปรำกฏของพระวิญญำณนั้นมีแก่ทุกคน เพื่อเป็ นประโยชน์แก่เขำ
ข้ อเสนอทีส่ อง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะประทานของประทาน ให้ แก่ ทุกคนที่รับบัพติศมาด้ วยพระองค์
(3) 1 โคริ นธ์ 12:11 – แต่วำ่ สำรพัดกำรณ์เหล่ำนั้น พระวิญญำณองค์เดียวได้ประทำนแก่ทุกคน
ให้กระทำตำมชอบพระทัยของพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ าม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงโปรดให้ ของประทานแก่ แต่ ละคน ตามที่พระองค์ ทรงพอ
พระทัย พระองค์ ทรงมีอานาจสิ ทธิ์ ขาดในการให้ ของประทานพิเศษ อานาจในการรั บใช้ พระเจ้ า และ
กิจการงาน ให้ แก่ แต่ ละบุคคล ตามความเห็นชอบของพระองค์
กำรเลือกสถำนที่ที่จะรับใช้พระเจ้ำ และกำรที่จะขอให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เตรี ยมเรำไว้ให้
พร้อม เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้ำที่น้ นั ไม่ใช่หน้ำที่ของเรำ ไม่ใช่หน้ำที่ของเรำที่จะเลือกขอเอำของประทำน
จำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และขอให้พระองค์ประทำนของประทำนนั้น ๆ ให้แก่เรำ หน้ำที่ของเรำก็คือ
มอบตัวของเรำเองให้แก่พระองค์ทุกอย่ำง และปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ทุกกรณี ไม่วำ่ พระองค์
ทรงต้องกำรให้เรำทำอะไร และอยูแ่ ห่งใด และไม่วำ่ เรำจะได้รับของประทำนอะไรก็สุดแล้วแต่พระองค์
จะเห็นสมควร พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีอำนำจสิ ทธิ์ ขำด และหน้ำที่ของเรำก็อยูท่ ี่กำรมอบตัวไว้กบั
พระองค์ เพื่อจัดกำรกับเรำตำมควำมเห็นชอบของพระองค์ ข้ำพเจ้ำรู ้สึกยินดีอย่ำงยิง่ ที่เป็ นเช่นนั้น คือว่ำ
พระองค์ผมู ้ ีสติปัญญำและควำมรักซึ่ งไม่มีที่สิ้นสุ ด ทรงเป็ นผูเ้ ลือกสถำนที่ หน้ำที่ที่จะปฏิบตั ิ และของ
ประทำนที่จะให้แก่ขำ้ พเจ้ำ มิใช่ขำ้ พเจ้ำเป็ นคนเลือกเอง เพรำะว่ำข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นเหตุกำรณ์
ไกล ไม่อำจทรำบอนำคตของตนเอง นอกจำกนั้นยังเป็ นคนโง่เขลำอีกด้วยกำรผิดพลำดในกำรที่ไม่รู้วำ่
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีสิทธิอำนำจเด็ดขำดในเรื่ องนี้ ทำให้คนเป็ นจำนวนมำกขำดพระพร และต้อง
ประสบควำมผิดหวัง ทั้งนี้ก็เพรำะเขำเหล่ำนั้นพยำยำมที่จะเลือกของประทำนเอำเอง ดังนั้นเขำจึงไม่ได้
รับอะไรเลย แน่นอนเหลือเกิน พระคริ สตธรรมคัมภีร์สนับสนุนในกำรที่เรำจะ “แสวงหำของประทำน
อันใหญ่ยงิ่ ” (1 โคริ นธ์ 12:31) และรู้ถึงกำรที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีอำนำจเด็ดขำดในเรื่ องนี้
(4) กิจกำร 1:5,8 – คือพระองค์ตรัสว่ำ “ตำมที่ท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ จำกเรำนัน่ แหละ เพรำะว่ำ
ยอห์นให้รับบัพติศมำด้วยน้ ำแต่ไม่ชำ้ ไม่นำนท่ำนทั้งหลำยจะรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แต่
ท่ านทั้งหลายจะได้ รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำเหนื อท่ำน และท่ำน
ทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำในกรุ งเยรู ซำเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดำสห์ มณฑลสะมำเรี ย และจนถึงที่สุด
ปลำยแผ่นดินโลก”
ข้ อเสอนทีส่ ี่ การรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นการรั บอานาจในการรั บใช้ พระเจ้ า
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ฤทธิ์ อำนำจแต่ละอย่ำงที่พระเจ้ำประทำนให้ผเู ้ ชื่อแต่ละคนนั้นอำจแตกต่ำงกันไป แต่จะเป็ น
อย่ำงไหน ก็ลว้ นมีฤทธิ์ อำนำจด้วยกันทั้งสิ้ น และเป็ นฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง ฉะนั้นผูท้ ี่
ศึกษำหนังสื อเล่มนี้ ผูใ้ ดที่ยงั ไม่ได้รับบัพติศมำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หำกจะแสวงหำตำมวิถีทำงของพระ
เจ้ำแล้ว ก็จะได้รับฤทธิ์ อำนำจในกำรปฏิบตั ิพระเจ้ำ อย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อนเลย กล่ำวคือ จะได้รับฤทธิ์
อำนำจในกำรดำเนินกิจกำรงำน ที่พระเจ้ำได้ทรงเลือกสรรไว้ให้โดยเฉพำะ แต่ผลของกำรรับฤทธิ์
อำนำจนี้ อำจไม่ปรำกฏในทันที ระหว่ำงนำผูอ้ ื่นให้รับควำมรอดก็ได้ (กิจกำร 7: 55-60)
(5) กิจกำร 4:29,31 – บัดนี้พระองค์เจ้ำข้ำ ขอโปรดทอดพระเนตรกำรขู่ของเขำ และโปรด
ประทำนให้ผทู ้ ำสของพระองค์ กล่ำวถ้อยคำของพระองค์ดว้ ยใจกล้ำ เมื่อเขำอธิ ษฐำนแล้ว ที่ซ่ ึ งเขำ
ประชุมอยูน่ ้ นั ได้หวัน่ ไหว และชนทั้งหลำยประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ กล่ าวคาของพระเจ้ า
ด้ วยใจกล้ าหาญ
ข้ อเสนอทีห่ ้ า การรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้ มีใจกล้ าในการเป็ นพยาน และในการรั บ
ใช้ พระเจ้ า
กำรรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เปลี่ยนคนขลำดให้เป็ นคนกล้ำหำญ(เทียบ กิจกำร 4:
8-12)
(6) กิจกำร 2:4,7,8,11 – เขำเหล่ำนั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภำษำต่ำง
ๆ ตำมที่พระวิญญำณได้ทรงโปรดให้พดู คนทั้งปวงจึงพำกันประหลำดและอัศจรรย์ใจพูดว่ำ “ดูแน่ะคน
ทั้งหลำยที่พดู กันนั้น เป็ นชำวกำลิลีทุกคนไม่ใช่หรื อ เหตุไฉนเรำทุกคนได้ยนิ เขำพูดภำษำของบ้ำนเกิด
เมืองนอนของเรำ ชำวเกำะเกรเตและชำวประเทศอำรเบีย เรำทั้งหลำยก็ได้ยนิ ชนเหล่ำนี้ กล่ าวถึงการ
อิ ทธิ ฤทธิ์ ของพระเจ้ าในภาษาของเราเอง”
กิจกำร 4:31,33,8-10 – เมื่อเขำอธิ ษฐำนแล้ว ที่ซ่ ึ งเขำประชุ มอยูน่ ้ นั ได้หวัน่ ไหว และชนทั้งหลำย
ประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้กล่ำวคำของพระเจ้ำด้วยใจกล้ำหำญ อัครสำวกจึงประกอบด้วย
ฤทธิ์ เดชใหญ่ยงิ่ และได้เป็ นพยำนว่ำพระเยซูเจ้ำได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว และพระคุณอันใหญ่ยงิ่ ได้อยู่
กับเขำทุกคน ขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงกล่ำวแก่เขำว่ำ “ดูก่อนท่ำนผู ้
ครอบครองพลเมืองและผูเ้ ฒ่ำทั้งหลำย วันนี้ถำ้ ท่ำนทั้งหลำยจะถำมข้ำพเจ้ำ ถึงกำรคุณซึ่ งได้กระทำแก่
คนป่ วยนี้วำ่ เขำหำยเป็ นปกติโดยเหตุอะไร ก็ให้ท่ำนทั้งหลำยกับบรรดำพลอิสรำเอลทรำบเถิดว่ำโดย
พระนำมของพระเยซูคริ สต์ชำวนำซำเร็ ธ ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยได้ตรึ งไว้ที่กำงเขน และซึ่ งพระเจ้ำได้ทรง
โปรดให้คืนพระชนม์ โดยพระองค์น้ นั คนป่ วยนี้ที่ยนื อยูต่ ่อหน้ำทั้งหลำย ได้หำยเป็ นปกติ”
กิจกำร 9:17,20 – แล้วอะนำเนียก็ไป และเข้ำไปในตึกวำงมือบนเซำโล กล่ำวว่ำ “พี่เซำโลเอ๋ ย
พระเจ้ำคือพระเยซูผไู ้ ด้ปรำกฏแก่ท่ำนกลำงทำง ที่ท่ำนมำนั้น ได้ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำมำเพื่อจะให้ท่ำนเห็นได้
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อีก และเพื่อให้ทำ่ นได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เต็มบริ บูรณ์ ” ในเวลำนั้นท่ำนได้เทศนำในธรรมศำลำ
ประกำศกล่ำวด้วยพระเยซูวำ่ พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ
กิจกำร 10:44-46 – เมื่อเปโตรกำลังกล่ำวคำเหล่ำนั้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงเสด็จลงมำสถิตอยู่
กับคนทั้งปวงที่ฟังนั้น ฝ่ ำยพวกที่ได้รับพิธีสุนตั ซึ่ งเชื่ อถือในพระเยซูเจ้ำ คือคนทุกคนที่มำด้วยกันกับเป
โตร ก็ประหลำดใจเพรำะว่ำ พระเจ้ำได้ประทำนพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ให้ลงมำสวมทับคนต่ำงชำติดว้ ย
เหตุวำ่ เขำได้ยนิ คนเหล่ำนั้นพูดภำษำต่ำง ๆ และยกยอสรรเสริ ญพระเจ้ า
เอเฟซัส 5:18,19 – และอย่ำเมำเหล้ำองุ่น อันเป็ นเหตุให้เสี ยคนไป แต่จงประกอบด้วยพระ
วิญญำณ จงสนทนำกันด้วยคำไพเรำะอย่ำงเพลงสดุดี เพลงนมัสกำร และเพลงสรรเสริ ญคือร้องเพลง
และกล่ าวคาสรรเสริ ญในใจของท่ านทั้งหลายถวายองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ข้ อเสนอทีห่ ก การรั บบัพติมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้ ผ้ ทู ี่รับนั้นอยู่ใกล้ ชิดกับพระเจ้ า และพระ
คริ สต์ และทาให้ สนใจในสิ่ งของฝ่ ายจิตวิญญาณ
บุคคลที่เต็มล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะไม่ลุ่มหลงต่อกำรร้องรำทำเพลง และกำร
สนุกสนำนของชำวโลก ในเมื่อฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อยูใ่ นตัวเขำ หำกพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ สวมทับคนหนึ่งคนใด ขณะที่เขำกำลังฟังเพลงของชำวโลก จะทำให้เขำไม่รู้สึกสนใจต่อเพลง
นั้น แต่จะทำให้เขำกระตือรื อร้น สนใจที่จะฟังเรื่ องรำวเกี่ยวกับพระคริ สต์เพิ่มขึ้น
สรุ ปข้ อเสนอ การรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือการที่พระวิญญาณของพระเจ้ าเสด็จมาสวม
ทับผู้เชื่ อ และทรงเติมจิตใจของเขาให้ เต็มล้ นด้ วยความเข้ าใจเกี่ยวกับความจริ ง พระองค์ ทรงครอบครอง
อวัยวะทุกส่ วนของร่ างกายของเขา และทรงให้ ของประทานแก่ เขา ซึ่ งเขาไม่ เคยมีมาก่ อนเลย เพื่อเตรี ยม
เขาให้ พร้ อม ที่จะปฏิ บัติพระเจ้ า ในงานที่พระองค์ ทรงเรี ยกให้ เขากระทา
3. ความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(1) ลูกำ 24:48,49 – ท่ำนทั้งหลำยเป็ นพยำนด้วยข้อควำมเหล่ำนั้น และนี่แน่ะเรำจะอำนวยให้คำ
สัญญำณแห่งพระบิดำของเรำสำเร็ จที่ท่ำนทั้งหลำย แต่ท่ำนทั้งหลำยจงคอยอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซำเล็ม กว่ำท่ำน
จะได้ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชที่มำแค่เบื้องบน
กิจกำร 1:4,5,8 – เมื่อพระองค์ได้ทรงประชุมกับอัครสำวกพร้อมกัน จึงกำชับเขำมิให้ออกไป
จำกกรุ งเยรู ซำเล็ม แต่ให้คอยรับตำมสัญญำณของพระบิดำ คือพระองค์ตรัสว่ำ “ตำมที่ท่ำนทั้งหลำยได้
ยินจำกเรำนัน่ แหละ......” “.......แต่ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์
จะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำในกรุ งเยรู ซำเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดำสห์
มณฑลซะมำเรี ย และจนถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลก”
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ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซู ทรงห้ ามอัครสาวกมิให้ ลงมือทางาน ซึ่ งพระองค์ ทรงเรี ยกให้ เขากระทานั้น
จนกว่ าจะได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยก่ อน
หมายเหตุข้อที่ 1 แม้วำ่ อัครสำวกของพระเยซูคริ สต์ จะมีประสบกำรณ์ในกำรรับใช้พระเจ้ำ
มำแล้ว นอกจำกนั้นยังมีควำมสนิทสนมกับพระเยซูคริ สต์อย่ำงใกล้ชิด และได้รับกำรสั่งสอนอบรมจำก
พระองค์มำเป็ นเวลำนั้น แต่ประสบกำรณ์เหล่ำนั้น ก็ไม่ได้ทำให้อคั รสำวกเตรี ยมตัว ให้พร้อมที่จะรับใช้
พระเจ้ำ ในงำนที่พระองค์ทรงเรี ยกให้ทำเขำเหล่ำนั้นจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องได้รับบัพติศมำ ด้วยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ เสี ยก่อน จึงจะเป็ นกำรเตรี ยมพร้อมที่สมบูรณ์
หมายเหตุข้อ 2 เมื่อได้รับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว ก็จำจะต้องรี บดำเนิ นงำนนั้น
ให้เสร็ จโดยเร็ ว ประชำกรทั้งโลกกำลังพินำศ และบรรดำอัครสำวกเท่ำนั้นที่รู้ควำมจริ งเกี่ยวกับควำม
รอด กระนั้นพระเยซูคริ สต์ก็ยงั ตรัสสั่งไว้อย่ำงเด็ดขำดว่ำ “จงคอยท่ำ” จนกว่ำจะถึงเวลำนี่ ย่อมยืนยันให้
เห็นถึงควำมสำคัญและควำมจำเป็ นที่จะต้องรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่งเป็ นกำรเตรี ยมตัว
ไว้ให้พร้อมเพื่อรับใช้พระเจ้ำ ตำมที่พระองค์ทรงพอพระทัย
(2) กิจกำร 10:38 – คือเรื่ องพระเยซูชำวนำซำเร็ ธว่ำ พระเจ้ำได้ทรงชโลมพระองค์โดยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ และโดยฤทธำนุภำพอย่ำงไร และพระเยซูได้เสด็จไปกระทำคุณ และรักษำบรรดำคน
ซึ่งถูกมำรเบียดเบียน เพรำะว่ำพระเจ้ำได้สถิตอยูก่ บั พระองค์ (เทียบ ลูกำ 3:22, 4:1,17,18 - และพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงรู ปสั ณฐานเหมือนนกพิราบได้ ลงมาบนพระองค์ และมีพระสุ รเสี ยงมำจำกฟ้ ำว่ำ
“ท่ำนเป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำนมำก” พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้กลับไป
จำกแม่น้ ำยำระเด็น และพระวิญญำณได้นำพระองค์ไปในป่ ำ........ พระเยซูได้เสด็จกลับมำด้วยเดชพระ
วิญญาณยังมณฑลกาลิลี และกิตติศพั ท์เลื่องลือไปทัว่ ตำบลที่อยูร่ อบนั้น.......เขำจึงส่ งพระคัมภีร์อิสยำห์
ศำสดำพยำกรณ์ให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสื อนั้นออกก็คน้ พบข้อที่เขียนไว้วำ่ พระ
วิญญาณของพระเจ้ าสถิตอยู่บนข้ าพเจ้ า เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงชโลมตั้งข้ำพเจ้ำไว้ ให้ประกำศกิตติคุณ
แก่คนยำกจน พระองค์ได้ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำให้บอกแก่พวกเชลยว่ำ เขำจะได้กลับเป็ นไท ให้บอกแก่คนตำ
บอดว่ำจะได้เห็นอีก ให้บอกแก่คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงว่ำจะได้พน้ ทุกข์)
ข้ อเสนอทีส่ อง แม้ ว่าพระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นพระบุตรองค์ เดียวของพระเจ้ า พระองค์ กม็ ิได้ ทรงปฏิ บัติ
พระราชกิจของพระองค์ จนกระทั่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ า ได้ เสด็จลงมาประทับอยู่กับ
พระองค์ อันเป็ นการ “ชโลมพระองค์ ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และฤทธานุภาพ”
(3) กิจกำร 8:14-16 – เมื่ออัครสำวกซึ่ งอยูใ่ นกรุ งเยรู ซำเล็ม ได้ยนิ ว่ำชำวสะมำเรี ยได้รับคำของ
พระเจ้ำแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหำเขำ ครั้นเปโตรกับยอห์นไปถึงก็อธิ ษฐานเผื่อเขา เพื่อให้ เขา
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ได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ด้วยว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ยังไม่ได้ลงมำสถิตอยูก่ บั ผูใ้ ด เป็ นแต่ได้รับบัพ
ติศมำในนำมแห่งพระเยซูคริ สต์เจ้ำเท่ำนั้น
กิจกำร 19:1,2 – ขณะเมื่ออะเปำโลยังอยูใ่ นเมืองโคริ นธ์น้ นั เปำโลจึงไปตำมแว่นแคว้นฝ่ ำย
เหนื อแล้วมำยังเมืองเอเฟซัส และได้พบสำวกบำงคน จึงถำมเขำว่ำ “เมื่อท่ำนทั้งหลำยเชื่อนั้น ท่ำนได้รับ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ หรื อเปล่ำ” เขำตอบว่ำ “เปล่ำ แม้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำก็ยงั ไม่เคยได้ยนิ ว่ำมีเลย”
ข้ อเสนอทีส่ าม เมื่ออัครสาวกได้ พบผู้เชื่ อถือพระคริ สต์ ก็ได้ ถามเขาในทันทีว่า เขาได้ รับ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ แล้ วหรื อยัง ถ้ าคนเหล่ านั้นยังไม่ ได้ รับ อัครสาวกก็อธิ บาย และแนะนาให้ เขารู้ ถึงพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และให้ รับเอาไว้
สรุ ปข้ อเสนอ การรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่ างยิ่งสาหรั บคริ สเตียนทุกคน
เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวให้ พร้ อมที่จะปฏิ บัติงานตามที่พระเจ้ าทรงเรี ยกและมอบหมายให้ กระทา
4. ผู้ใดบ้ างทีส่ ามารถรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิจกำร 2:38,39 – ฝ่ ำยเปโตรจึงกล่ำวแก่เขำว่ำ “จงกลับใจเสี ยใหม่ และรับบัติศมำในนำมแห่ง
พระเยซูคริ สต์สิ้นทุกคน เพื่อควำมผิดบำปของท่ำนจะทรงยกเสี ย แล้วท่ านจะได้ รับพระราชทานพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ด้ วยว่ าคาที่ตรั สสัญญานั้น ได้ แก่ ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่ านด้ วย และแก่ คน
ทั้งหลายที่อยู่ไกล คือ ทุกคนที่พระเจ้ าของเราจะทรงเรี ยกมาเฝ้ าพระองค์
(พระสัญญำในข้อพระธรรมเหล่ำนี้คือ “กำรรับบัพติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” หรื อ “กำร
รับพระรำชทำนพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” เทียบ กิจกำร 1:4, 2:33 และข้ออื่น ๆ ที่ใกล้เคียง)
ข้ อเสนอ การรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิใช่ มีไว้ สาหรั บอัครสาวก หรื อผู้ที่อยู่ในสมัยของ
อัครสาวกโดยเฉพาะเท่ านั้น แต่ มีไว้ สาหรั บ “ทุกคนที่อยู่ไกล คือ ทุกคนที่พระเจ้ าของเราทรงเรี ยก....”
กล่ าวคือ หมายถึงผู้ที่เชื่ อถือพระเจ้ าทุกคนทุกยุคทุกสมัย ถ้ าผู้เชื่ อผู้ใด ในสมัยใด ไม่ ได้ รับบัพติศมาด้ วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ กเ็ ป็ นเพราะผู้นั้นมิได้ อ้างสิ ทธิ ของตน ซึ่ งมีอยู่ในพระคริ สต์
5. การประกอบหรือเปี่ ยมด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิจกำร 2:4 – เขำเหล่ำนั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภำษำต่ำง ๆ ตำมที่
พระวิญญำณได้ทรงโปรดให้พดู
กิจกำร 4:8,31 – ขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงกล่ำวแกเขำว่ำ “ดูก่อน
ท่ำนผูค้ รอบครองพลเมืองและผูเ้ ฒ่ำทั้งหลำย......” เมื่อเขำอธิ ษฐำนแล้ว ที่ซ่ ึ งเขำประชุมอยูน่ ้ นั ได้
หวัน่ ไหวและชนทั้งหลำยประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้กล่ำวคำของพระเจ้ำด้วยใจกล้ำหำญ
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ข้ อเสนอ พระคริ สตธรรมคัมภี ร์กล่ าวถึงเปโตรสามครั้ งว่ า เปโตรเป็ นผู้ “ประกอบด้ วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ”
กำรรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพียงครั้งเดียว ยังไม่เป็ นกำรเพียงพอในกำรรับใช้พระเจ้ำ เรำจำเป็ น
ที่จะต้องได้รับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพิ่มเติมทุกครั้งที่เรำปฏิบตั ิงำนใหม่
6. เงื่อนไขในการรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
(1) กิจกำร 2:38 - ... จงกลับใจเสี ยใหม่ และรั บบัพติศมาในนามแห่ งพระเยซู คริ สต์ สิ้นทุกคน
เพื่อควำมผิดบำปของท่ำนจะทรงยกเสี ย แล้วท่ำนจะได้รับพระรำชทำนพระวิญญำณบริ สุทธิ์
กิจกำร 10:44 – เมื่อเปโตรกำลังกล่ำวคำเหล่ำนั้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงเสด็จลงมำสถิตอยูก่ บั คนทั้ง
ปวงที่ฟังนั้น เทียบ กิจกำร 15:8,9 – พระเจ้ำผูท้ รงทรำบในใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่ำงชำติน้ นั และได้
ประทำนพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แก่เขำเหมือนได้ประทำนแก่พวกเรำ พระองค์ไม่ทรงถือว่ำเรำกับเขำผิด
กันอย่ำงไร แต่ทรงชำระใจเขำให้บริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อ
กำลำเทีย 3:2 - ........ท่ำนทั้งหลำยได้รับพระวิญญำณนั้น โดยกำรประพฤติตำมพระบัญญัติหรื อ
หรื อได้รับโดยควำมเชื่อ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง การรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขดังต่ อไปนีค้ ือ การกลับใจ
ใหม่ การเชื่ อพึ่งในพระเยซูคริ สต์ ว่าพระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด (โดยไม่ ได้ อาศัยการประพฤติ
ตามพระบัญญัติ) และการรั บบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริ สต์ เพื่อรั บการชาระให้ พ้นจาก
ความผิดบาป
(2) กิจกำร 16:2,6 – จึงถำมเขำว่ำ “เมื่อท่ำนทั้งหลำยเชื่ อนั้น ท่ำนได้รับพระวิญญำณบริ สุทธิ์
หรื อเปล่ำ” เขำตอบว่ำ “เปล่ำ แม้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราก็ยงั ไม่ เคยได้ ยินว่ ามีเลย” เมื่อเปำโลได้วำงมือ
บนเขำแล้ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็เสด็จลงมำบนเขำ เขำจึงพูดเป็ นสำเนียงต่ำง ๆ และได้ทำนำยด้วย
ข้ อเสนอทีส่ อง สาหรั บผู้ที่เชื่ อในพระเยซูคริ สต์ บางครั้ งการรั บบัพติ ศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็
ขึน้ อยู่กับการที่ผ้ เู ชื่ อรู้ ว่า มีพระพรเช่ นนีซ้ ึ่ งเขาขอรั บได้ และพระเจ้ าทรงประสงค์ ที่จะให้ เขาได้ รับไว้ แม้
ในทุกวันนี ้
(3) กิจกำร 5:32 - ....... พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่งพระเจ้ำได้ประทำนให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์
ข้ อเสนอทีส่ าม พระเจ้ าทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แก่ ผ้ ทู ี่เชื่ อฟั งพระองค์
กำรเชื่อฟังในที่น้ ี หมำยถึงกำรอ่อนน้อมถวำยตัวแก่พระเจ้ำ โดยปรำศจำกข้อแม้ กำรเชื่อฟังเช่นนี้
หมำยถึงกำรกลับใจใหม่ และเชื่อฟังพระเยซูคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง ซึ่ งเป็ นรำกฐำนที่สำคัญยิง่ ที่จะนำไปสู่
กำรรับพระพร และเป็ นจุดสำคัญที่คนนับพัน ๆ มักผิดพลำดในทุกวันนี้
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(4) กิจกำร 8:15,16 – ครั้นเปโตรกับยอห์นไปถึง ก็อธิ ษฐำนเผือ่ เขำ เพื่อให้เขำได้รับพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ด้วยว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ยงั ไม่ได้ลงมำสถิตอยูก่ บั ผูใ้ ด......(ดูขอ้ 17 ด้วย)
ข้ อเสนอทีส่ ี่ การให้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั้น พระเจ้ าประทานให้ แก่ ผ้ ทู ี่เชื่ อในพระเยซู
คริ สต์ ที่ได้ รับบัพติศมาด้ วยนา้ แล้ ว (ข้ อ 12) เป็ นการตอบคาอธิ ษฐาน (เทียบ ลูกา 11: 13) บางคนอาจ
อธิ ษฐานมากมาย ด้ วยใจร้ อนรน แต่ เขาก็มิได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เลย ทั้งนีก้ เ็ พราะเขา
มิได้ อธิ ษฐานด้ วยใจเชื่ อ (ยากอบ 1:6, 7) ความเชื่ อที่ จะให้ ได้ รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั้นก็
เช่ นเดียวกับการรั บพระพรทุกอย่ าง คือว่ าเป็ นความเชื่ อที่ยอมนับว่ าพระพรนีเ้ ป็ นของตนเองแล้ ว (มะระ
โก 11:24, 1 ยอห์ น 5:14, 15)
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บทที่ 8 พระราชกิจทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงกระทาในศาสดา
พยากรณ์ และอัครสาวก
1. ลักษณะพิเศษของพระราชกิจ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวก
(1) 1 โคริ นธ์ 12:4,8-11,28,29 – ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่พระวิญญำณนั้นมีองค์เดียว ด้วย
พระวิญญำณทรงโปรดประทำนแก่คนหนึ่ง ให้มีถอ้ ยคำประกอบด้วยสติปัญญำ และทรงโปรดประทำน
แก่อีกคนหนึ่ง ให้มีถอ้ ยคำประกอบด้วยวิชำควำมรู ้แต่เป็ นพระวิญญำณองค์เดียว และทรงโปรด
ประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้มีควำมเชื่อแต่เป็ นพระวิญญำณองค์เดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคน
หนึ่ง ให้มีควำมสำมำรถรักษำคนป่ วย แต่เป็ นพระวิญญำณองค์เดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคน
หนึ่งให้ทำกำรเป็ นอิทธิ ฤทธิ์ ต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้พยำกรณ์ได้ และทรงโปรด
ประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้รู้จกั สังเกตวิญญำณต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้พดู ภำษำ
แปลก ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้แปลภำษำนั้น ๆ ได้แต่วำ่ สำรพัดกำรณ์เหล่ำนั้น พระ
วิญญำณองค์เดียวได้ประทำนแก่ทุกคน ให้กระทำตำมชอบพระทัยพระองค์ ฝ่ ำยพระเจ้ำทรงโปรดตั้ง
บำงคนไว้ในคริ สตจักร คืออัครสาวกเป็ นชั้นนอก ศาสดาพยากรณ์ เป็ นชั้นโท อำจำรย์เป็ นชั้นตรี แล้วต่อ
นั้นมำ ก็มีผกู ้ ระทำอิธิฤทธิ์ ต่ำง ๆ ผูร้ ักษำโรคต่ำง ๆ ผูอ้ ุปกำระและผูค้ รอบครอง และผูร้ ู้ภำษำแปลก ๆ
คนเหล่ำนั้นเป็ นอัครสาวกทุกคนหรื อเป็ นศาสดาพยากรณ์ ทุกคนหรื อ เป็ นครู ทุกคนหรื อ กระทำกำร
อิทธิ ฤทธิ์ ได้ทุกคนหรื อ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในอัครสาวกและในศาสดาพยากรณ์ แตกต่ างจาก
พระราชกิจของพระองค์ ในผู้เชื่ ออื่ น ๆ พระองค์ ทรงโปรดประทานของประทานพิเศษให้ แก่ สาวกและ
ศาสดาพยากรณ์ เพื่อจุดมุ่งหมายพิเศษของพระองค์
หลักคำสอนซึ่ งเป็ นที่แพร่ หลำยและเป็ นที่รู้จกั กันดีในสมัยปั จจุบนั คือหลักคำสอนที่วำ่ กำรงำน
ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในตัวของนักเทศน์ ครู อำจำรย์ และผูเ้ ชื่อทั้งหลำย คือกำรประทำนควำมสว่ำง
ให้แก่เขำเหล่ำนั้น และกำรนำเขำให้รู้ซ้ ึ งถึงควำมจริ ง และเข้ำใจในพระวจนะของพระเจ้ำนั้น เป็ นกำร
งำนชนิดเดียวกันกับกำรงำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในตัวศำสดำพยำกรณ์ และบรรดำอัครสำวก
เพียงแต่แตกต่ำงกันเล็กน้อยเท่ำนั้น หลักคำสอนนี้ไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์
และไม่เป็ นควำมจริ ง เพรำะเป็ นกำรมองข้ำม โดยละเลยหลักควำมจริ งซึ่ งกล่ำวไว้อย่ำงละเอียดชัดเจน
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ “ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่พระวิญญำณนั้นมีองค์เดียว” กำรปรนนิบตั ิ
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นั้นมีต่ำง ๆ” และ “อำกำรที่ทำไปนั้นมีตำ่ ง ๆ” (1 โคริ นธ์ 62:4,6) และคนเหล่ำนั้นก็ใช่วำ่ เป็ นศำสดำ
พยำกรณ์ หรื อเป็ นอัครสำวกกันทุกคนก็หำไม่ (1 โคริ นธ์ 12:29)
หมายเหตุ ผูท้ ี่ไม่เอำใจใส่ ต่อควำมแตกต่ำง ระหว่ำงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ใน
บรรดำอัครสำวกและศำสดำพยำกรณ์ และพระรำชกิจของพระองค์ในผูอ้ ื่น มักอ้ำงถึงข้อพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ ซึ่ งกล่ำวไว้วำ่ บะซำเล็ล “ประกอบด้วยพระวิญญำณของพระเจ้ำ” เพื่อสร้ำงพลับพลำของ
พระเจ้ำ(อพยพ 31:1-11) และยึดถือเป็ นกำรพิสูจน์วำ่ กำรดลใจที่ศำสดำพยำกรณ์ได้รับจำกพระเจ้ำนั้น ก็
มิได้แตกต่ำงไปจำกกำรดลใจที่พวกจิตรกรและสถำปนิกได้รับ แต่เขำเหล่ำนั้นอำจไม่ทรำบ หรื อลืม
ควำมจริ งว่ำ พลับพลำนั้นจะต้องสร้ำงขึ้นตำมแบบที่พระเจ้ำได้สำแดงให้แก่โมเสสบนภูเขำ (อพยพ
25:9,40) พลบพลำนั้นเอง จึงเป็ นกำรพยำกรณ์ และเป็ นกำรเปิ ดเผยควำมจริ งของพระเจ้ำ เพรำะไม้
ทองคำ เงิน ทองแดง ผ้ำ หนังสัตว์ และอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรสร้ำงพลับพลำ กลำยเป็ นพระดำรัสของพระเจ้ำ
ในปั จจุบนั นี้มีผใู ้ ห้เหตุผล เกี่ยวกับกำรดลใจของพระเจ้ำไว้หลำยประกำร ซึ่ งหำกพิจำรณำแต่
เพียงผิวเผินแล้ว ก็ดูเหมือนว่ำเป็ นกำรแสดงควำมรู ้สูงมำก แต่ถำ้ พิจำรณำให้ถ่องแท้ หรื อนำไป
เปรี ยบเทียบกับพระวจนะของพระเจ้ำแล้ว ข้อคิดเห็นเหล่ำนี้จะกลำยเป็ นควำมคิดเห็นที่ไม่มีคุณค่ำอะไร
เลยในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไม่มีครั้งใดที่พระเจ้ำจะทรงดลใจมนุษย์มำกเท่ำกับกำรสร้ำงพลับพลำ หำก
บรรดำบุคคลที่ชอบติเตียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ศึกษำถึงพลับพลำให้มำกยิง่ ขึ้นแล้ว เขำคงต้องละ
ทิง้ ทฤษฎีที่ใช้ไม่ได้ของเขำอย่ำงแน่นอน
2.ผลแห่ งการปฏิบัติพระราชกิจ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวก
(1) เอเฟซัส 3:5 – ซึ่ งในสมัยก่อน ๆ ไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่มนุษย์ เหมือนอย่ างบัดนีท้ รง
โปรดสาแดงแก่ พวกอัครสาวกอันบริ สุทธิ์ และแก่ พวกศาสดาพยากรณ์ ทางพระวิญญาณ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง ความจริ งซึ่ งพระเจ้ าได้ ทรงซ่ อนไว้ ไม่ สาแดงให้ มนุษย์ ร้ ู และก็ไม่ มีผ้ ใู ดค้ นพบ และไม่
อาจค้ นพบได้ ด้วยการใช้ เหตุผลของมนุษย์ มาเป็ นเวลาหลายยุคหลายสมัยแล้ วนั้น พระเจ้ าได้ ทรงสาแดง
แก่ อัครสาวก และศาสดาพยากรณ์ โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีควำมจริ งอยูม่ ำกมำยหลำยประกำรที่มนุษย์ยงั ไม่เคยค้นพบมำก่อน
เลย และไม่อำจค้นพบได้ดว้ ยตนเอง แต่โดยพระกรุ ณำธิ คุณอันใหญ่หลวงของพระบิดำเจ้ำ พระองค์ได้
ทรงสำแดงให้แก่บุตรของพระองค์ โดยทำงผูร้ ับใช้ของพระองค์ คือศำสดำพยำกรณ์และอัคสำวก ทั้งนี้
ทำให้เรำทรำบถึงควำมโง่เขลำของมนุษย์ในกำรพิสูจน์ขอ้ ควำมในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
โดยอำศัย
เหตุผลของตนเอง ควำมจริ งแห่งพระเจ้ำก็สูงกว่ำควำมนึกคิดของมนุษย์ ควำมรู ้สึกนึกคิดแบบคริ สเตียน
ที่แท้จริ ง เป็ นผลแห่งกำรศึกษำค้นคว้ำควำมจริ งแห่งพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และให้ควำมจริ งนั้นซึ มซำบ
เข้ำไปในจิตใจ หำกว่ำควำมรู ้สึกของเรำแตกต่ำงจำกพระวจนะของพระเจ้ำ ก็แสดงว่ำควำมรู ้สึกนึกคิด
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ของเรำ มิใช่ควำมรู ้สึกตำมแบบคริ สเตียนอย่ำงแท้จริ ง ดังนั้นเรำไม่ควรโน้มน้ำวกำรสำแดงของพระเจ้ำ
ให้ลงมำสู่ ระดับควำมรู ้สึกนึกคิดของเรำ แต่ควรทำให้ควำมรู ้สึกของเรำสู งขึ้น สู่ ระดับเดียวกันกับพระ
วจนะของพระเจ้ำ
(2) 1 เปโตร 1:10-12 – พวกผูพ้ ยำกรณ์ก็ได้อุตส่ ำห์สืบค้นหำ ในควำมรอดนั้นและได้พยำกรณ์
ถึงพระคุณซึ่ งจะบังเกิดแก่ท่ำนทั้งหลำย และสื บค้ นหาเวลาซึ่ งพระวิญญาณของพระคริ สต์ ผู้สถิตอยู่ใน
เขา ได้ ทรงสาแดงนั้น จะเป็ นเมื่อใดหรื อเวลาอย่ างไร เมื่อพระวิญญำณนั้นได้ตรัสพยำกรณ์ถึงควำมทุกข์
ทรมำนของพระคริ สต์ และถึงสง่ำรำศีที่จะมำภำยหลังควำมทนทุกข์ทรมำนนั้น ก็ทรงโปรดสำแดงให้
พวกพยำกรณ์น้ นั ทรำบว่ำ ที่ท่ำนเหล่ำนั้นได้ปรนนิบตั ิในเหตุกำรณ์ท้ งั ปวงนั้นก็ไม่ใช่สำหรับพวกเขำเอง
แต่สำหรับเรำทั้งหลำย บัดนี้คนเหล่ำนั้นที่ประกำศกิตติคุณแก่ท่ำนทั้งหลำย ก็ได้กล่ำวสิ่ งเหล่ำนั้นแก่
ท่ำนแล้ว โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่ทรงโปรดประทำนลงมำจำกสวรรค์และพวกทูตสวรรค์ก็มีควำม
ปรำรถนำจะพิจำรณำดูในเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น
ข้ อเสนอทีส่ อง ความจริ งที่พระเจ้ าทรงสาแดงแก่ บรรดาศาสดาพยากรณ์ นั้น ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับความนึกคิด
ของเขาเองเลย พระวิญญาณของพระคริ สต์ ซึ่ งสถิตอยู่ในเขาเหล่ านั้นต่ างหาก ทรงสาแดงให้ เขาทราบ
ศาสดาพยากรณ์ เหล่ านั้น จึงได้ ใคร่ ครวญหาความหมายของสิ่ งเหล่ านั้น ซึ่ งไม่ ได้ มาจากความนึกคิดของ
เขาเอง หากแต่ มาจากพระเจ้ า
(3) 2 เปโตร 1:21 – ด้วยว่ำคำพยำกรณ์น้ นั เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นมำตำมน้ ำใจมนุษย์ แต่วำ่ มนุษย์ได้
กล่ำวคำซึ่ งมำจำกพระเจ้ำ ตำมที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้กล่ำวนั้น
ข้ อเสนอทีส่ าม ไม่ มีคาพยากรณ์ ใด ๆ ที่ศาสดาพยากรณ์ พยากรณ์ ขึน้ ตามใจตนเอง เขาเหล่ านั้นได้
พยากรณ์ ไว้ ตามที่พระเจ้ าทรงนาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผู้ดลใจ
(4) ฮีบรู 3:7 – เหตุฉะนั้นตำมที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตรัสว่ำ “วันนี้ถำ้ ท่ำนทั้งหลำยจะได้ยนิ พระ
สุ รเสี ยงของพระองค์........”
ฮีบรู 10:15,16 – และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพยานฝ่ ายเราด้ วย เพรำะว่ำครั้นได้ตรัสไว้
แล้วว่ำ “นี่แน่ะเป็ นคำสัญญำไมตรี ซึ่ งเรำจะทำไว้กบั เขำทั้งหลำย เมื่อวันเหล่ำนั้นล่วงไปแล้ว” องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำได้ตรัสว่ำ “บัญญัติของเรำ เรำจะใส่ ไว้ในใจเขำทั้งหลำย และจะจำรึ กไว้ในจิตใจของเขำด้วย”
กิจกำร 28:25 – เมื่อเขำไม่เห็นพ้องด้วย เขำก็จะลำไป เปำโลก็ได้กล่ำวข้อควำมแถมท้ำยว่ำ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ตรั สแก่ บรรพบุรุษของท่ านทั้งหลาย โดยอิสยำห์ผพู้ ยำกรณ์ถูกต้องดีแล้ว
2 ซำมูเอล 23:2 – พระวิญญำณของพระเยโอวำห์ตรัสแก่ขำ้ พเจ้ำ และพระดำรัสของพระองค์อยู่
ที่ลิ้นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผู้ตรั สคาพยำกรณ์เหล่ านั้น ให้ แก่ ศาสดาพยากรณ์ ดังนั้นคา
พยากรณ์ ของศาสดาพยากรณ์ ก็คือพระดารั สของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั่นเอง
ศำสดำพยำกรณ์เป็ นเพียงปำก ซึ่ งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงใช้ในกำรตรัส ในฐำนะที่ศำสดำ
พยำกรณ์เป็ นเพียงมนุษย์ ฉะนั้นจึงอำจทำผิดพลำดได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ แต่พระวิญญำณบริ สุทธิ์
ทรงสอนทรงใช้ และสวมทับเขำทั้งหลำย เมื่อพระองค์ทรงนำเขำ ทรงดลใจเขำ เขำย่อมไม่ผดิ พลำดใน
คำสอน คำสอนนั้นมิใช่ของเขำเหล่ำนั้น แต่เป็ นของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นคำตรัสของพระเจ้ำ มิใช่
ถ้อยคำของศำสดำพยำกรณ์เอง ตัวอย่ำงเช่น อัครสำวกเปำโล เมื่อก่อนนั้นท่ำนได้กระทำผิดอยูห่ ลำย
ประกำรแต่เมื่อท่ำนเป็ นอัครสำวกแล้ว ท่ำนได้รับกำรสั่งสอนโดยฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และเมื่อเปำโลทำกำรสั่งสอนโดยกำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ท่ำนก็มิได้สอนอะไรผิดพลำดไปเลย
หรื อกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งก็คือว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสอนโดยทำงอัครสำวกเปำโล ฉะนั้นคำสั่งสอน
ของท่ำนจึงไม่ผิดพลำดเช่นเดียวกับพระเจ้ำผูไ้ ม่ผดิ พลำดนัน่ เอง
ขอให้เรำสังเกตดูควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงควำมคิดเห็นของเปำโล ในฐำนะเป็ นเพียงปุถุชนคนหนึ่ง กับคำสั่งสอนของท่ำนในฐำนะที่เป็ น
อัครสำวก พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บนั ทึกเอำคำสั่งสอนของท่ำนในฐำนะที่เป็ นอัครสำวกเอำไว้ ยกเว้น
ข้อควำมใน 1 โคริ นธ์ 7:6,25 ที่วำ่ “ซึ่ งข้ำพเจ้ำกล่ำวเช่นนี้ ข้ำพเจ้ำกล่ำวตำมอัตโนมัติ มิใช่ตำมพระ
บัญชำ....เรื่ องพวกสำวกพรหมจำรี น้ นั
ข้ำพเจ้ำมิได้รับพระบัญชำจำกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ถึงกระนั้น
ข้ำพเจ้ำขอเตือนสติตำมควำมเห็นชอบของข้ำพเจ้ำ ดังผูท้ ี่ได้รับพระคุณจำกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำให้เป็ นผูท้ ี่
วำงใจได้.......” ในที่น้ ีดูเหมือนว่ำอำจำรย์เปำโลไม่แน่ใจว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวเป็ นพระบัญชำของพระเจ้ำ
ฉะนั้นท่ำนจึงบอกให้ผอู ้ ่ำนรับทรำบไว้ ทั้งนี้ยอ่ มจะให้เรำมีควำมแน่ใจในคำสอนอื่น ๆ ของท่ำนได้วำ่
เป็ นพระบัญชำของพระเจ้ำ
มีบำงคนกล่ำวว่ำ เปำโลได้สอนไว้ในจดหมำยฝำกฉบับต้น ๆ ของท่ำนว่ำ พระเยซูคริ สตเจ้ำจะ
เสด็จกลับมำในสมัยของท่ำนนั้น เป็ นกำรสอนที่ผดิ พลำด แต่แท้ที่จริ งแล้ว เปำโลมิได้สอนเช่นนั้นเลย
ใน 1 เธสะโลนิกำ 4:17 – (“ภำยหลังนั้นเรำผูย้ งั เป็ นอยูแ่ ละคอยอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆ พร้อมกับคน
เหล่ำนั้น และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในท้องฟ้ ำอย่ำงนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ น
นิตย์”) ขณะที่อำจำรย์เปำโลยังมีชีวติ อยู่ ก็เป็ นธรรมดำอยูเ่ องที่ท่ำนย่อมไม่นบั ตัวท่ำน รวมอยูใ่ นกลุ่ม
ของบรรดำผูล้ ่วงลับไปแล้ว เมื่อท่ำนกล่ำวถึงกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ แต่ท่ำนอำจเชื่อว่ำ ท่ำน
คงยังมีชีวติ อยูใ่ นวันเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์ กำรเตรี ยมพร้อมสำหรับกำรเสด็จกลับมำของพระ
เยซูน้ นั นับเป็ นสภำพที่เหมำะสมอย่ำงยิง่ สำหรับผูเ้ ชื่อทุกยุคทุกสมัย เปำโลอำจจะเชื่ อมัน่ ว่ำ ท่ำนคงมี
ชีวติ อยูใ่ นวันเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์เจ้ำ แต่ท่ำนมิได้สอนอย่ำงนั้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรง
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ป้ องกัน มิให้ท่ำนสอนผิดพลำดในเรื่ องนี้ เช่นเดียวกับที่ทรงป้ องกันท่ำน มิให้สอนผิดพลำดในคำสอน
อื่น ๆ
(5) 1 โคริ นธ์ 2:31 – คือสิ่ งเหล่ำนั้นที่เรำได้กล่ำวด้วยถ้อยคำ ซึ่ งมิใช่ปัญญำของมนุษย์สอนไว้
แต่ดว้ ยถ้อยคำซึ่ งพระวิญญำณได้ทรงสัง่ สอน สมกับสิ่ งซึ่ งเป็ นพระวิญญำณ
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผู้สถิตอยู่ในอัครสาวก ไม่ เพียงแต่ สอนให้ เกิดความนึกคิ ด หรื อ “เนือ้
เรื่ อง” เท่ านั้น แต่ ยงั ทรงสอนให้ ใช้ ถ้อยคาในการอธิ บายความนึกคิดนั้นอีกด้ วย
เรื่ องนี้มิใช่เพียงแต่อำ้ งจำกควำมจริ งที่วำ่
ควำมนึกคิดย่อมถ่ำยทอดจำกจิตใจของบุคคลหนึ่ง
ไปสู่ อีกบุคคลหนึ่งด้วยถ้อยคำเท่ำนั้นแต่หำกกำรใช้ถอ้ ยคำผิดพลำด
ก็จะทำให้ควำมนึกคิดนั้นต้อง
ผิดพลำดไปด้วย พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่ำวถึงข้อนี้ อย่ำงชัดเจน ไม่มีตอนใดที่จะชัดเจน เท่ำกับ
คำพูดของอัครสำวกเปำโลที่วำ่ “โดยถ้อยคำ ซึ่ งพระวิญญำณได้ทรงสั่งสอน” พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรง
ทรำบล่วงหน้ำว่ำ มนุษย์ในสมัยนี้จะมีควำมคิดเห็นผิดไปจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และมีทฤษฎีที่
ผิดพลำดเกี่ยวกับกำรงำนของพระองค์ ในชีวิตจิตใจของอัครสำวก
ผูใ้ ดยิง่ ศึกษำพระวจนะของพระองค์อย่ำงพินิจพิเครำะห์ ละเอียดถี่ถว้ นมำกเท่ำใด ผูน้ ้ นั ก็จะยิง่
ตระหนักในควำมถูกต้องของถ้อยคำที่ใช้ในกำรอธิ บำยมำกขึ้นเท่ำนั้น
ส่ วนผูท้ ี่ศึกษำหลักคำสอน
เกี่ยวกับกำรดลใจของพระเจ้ำอย่ำงผิวเผินก็อำจเห็นเป็ นเรื่ องน่ำขบขัน และไม่น่ำเชื่ อ แต่สำหรับผูท้ ี่ได้
กลับใจใหม่ และรับกำรสั่งสอนโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และได้ไตร่ ตรองถึงถ้อยคำ ที่ใช้ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ทุก ๆ วันทุก ๆ ปี ย่อมรู ้วำ่ พระสติปัญญำของพระเจ้ำมีอยูใ่ นทุก ๆ คำที่ใช้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ เท่ำ ๆ กับที่มีอยูใ่ นควำมหมำย ที่อำ้ งด้วยถ้อยคำเหล่ำนั้น ควำมยุง่ ยำกต่ำง ๆ ในกำรเข้ำใจพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์จะหมดสิ้ นไป หำกว่ำเรำได้สังเกตดูถอ้ ยคำที่ใช้น้ นั กำรเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ จะทำให้
เรำเข้ำใจควำมหมำยของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ผดิ พลำดไป แต่กำรยอมรับเอำถ้อยคำตำมที่บนั ทึกไว้
แล้วนั้น ก็จะทำให้ควำมยุง่ ยำกหำยไป และควำมจริ งก็จะปรำกฏขึ้นอย่ำงเด่นชัด
กำรเนรมิตสร้ำงของพระเจ้ำ จะปรำกฏแก่เรำอย่ำงชัดเจน หำกเรำศึกษำพิจำรณำด้วยกำรพินิจ
พิเครำะห์อย่ำงละเอียดถี่ถว้ น เช่นโดยกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูวตั ถุเล็ก ๆ เรำก็จะเห็นภำพขยำยของ
วัตถุน้ นั ได้อย่ำงชัดเจนขึ้น ทำนองเดียวกัน กำรดลใจของพระเจ้ำในกำรเขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะ
ปรำกฏออกมำอย่ำงชัดเจน หำกว่ำเรำศึกษำถึงควำมดีรอบคอบของกำรใช้ถอ้ ยคำ ซึ่ งสำแดงควำมหมำยที่
แท้จริ งของพระเจ้ำให้ถ่องแท้ ดุจตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
ถาม หำกว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูป้ ระพันธ์ หรื อเป็ นผูท้ รงดลใจถ้อยคำในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์แล้ว เหตุใดกำรใช้ภำษำและวิธีกำรเขียนของผูบ้ นั ทึกพระคริ สตธรรมคัมภีร์แต่ละคน จึง
แตกต่ำงกัน เป็ นต้นว่ำ เปำโล ยอห์น และบุคคลอื่น ๆ ต่ำงก็เขียนไปตำมทรรศนะของตน
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ตอบ แม้วำ่ เรำไม่สำมำรถให้คำอธิ บำยในข้อนี้ได้ ก็ยงั ไม่มีน้ ำหนักพอที่จะนำไปเปรี ยบเทียบ
กับถ้อยคำในพระวจนะของพระเจ้ำสำหรับผูท้ ี่ถ่อมตัวและมีสติปัญญำพอที่จะรู ้วำ่ ยังมีหลำยสิ่ งหลำย
อย่ำงที่ใหญ่ยงิ่ ซึ่ งเขำไม่เข้ำใจ แต่ถำ้ เขำมีควำมรู ้มำกขึ้นก็จะเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน แต่อย่ำงไรก็ตำม เรำก็
สำมำรถอธิ บำยข้อแตกต่ำงเหล่ำนี้ได้อย่ำงชัดเจน แต่อย่ำงไรก็ตำม เรำก็สำมำรถอธิ บำยข้อแตกต่ำง
เหล่ำนี้ได้อย่ำงง่ำย ๆ ดังนี้คือ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีสติปัญญำ ทรงสำมำรถใช้ภำษำต่ำง ๆ ในกำร
เปิ ดเผยควำมจริ งของพระเจ้ำ โดยใช้บุคคลใด ๆ ก็ได้โดยกำรใช้ถอ้ ยคำ วลี วิธีพดู วิธีเขียน ควำมคิด และ
ภำษำของผูน้ ้ นั ซึ่ งเป็ นส่ วนของบุคลิกลักษณะของเขำโดยตรง ซึ่ งย่อมแตกต่ำงไปจำกบุคคลอื่น ๆ นี่เป็ น
เครื่ องหมำยแสดงถึงพระสติปัญญำของพระเจ้ำ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คือว่ำ ควำมจริ งของพระเจ้ำ
นั้น สำมำรถอธิ บำยได้อย่ำงถูกต้อง แม้จะใช้คำพูดแตกต่ำงกันก็ตำม
(6) มะระโก 7:13 – เจ้ำทั้งหลำยจึงทำลำยพระบัญญัติของพระเจ้ า ด้วยคำสอนของพวกเจ้ำและ
สิ่ งอื่น ๆ เช่นนี้ อีกหลำยสิ่ ง เจ้ำทั้งหลำยก็ทำอยู่
2 ซำมูเอล 23:2 – พระวิญญำของพระเยโฮวำห์ตรัสแก่ขำ้ พเจ้ำ และพระดารั สของพระองค์ อยูท่ ี่
ลิ้นของข้ำพเจ้ำ
1 เธสะโลนิกำ 2:13 - เพรำะเหตุน้ ีเรำจึงขอบพระคุณพระเจ้ำไม่หยุดหย่อนเพรำะว่ำเมื่อท่ำน
ทั้งหลำยได้รับคำของพระเจ้ าซึ่ งท่ านได้ ยินจากเรา ท่ำนไม่ได้รับไว้อย่ำงเป็ นคำของมนุษย์ แต่ได้ รับไว้
อย่ างเป็ นคาของพระเจ้ า แล้ วก็เป็ นคาอย่ างนั้นจริ ง ๆ ด้วย ซึ่ งกำลังกระทำกิจอยูภ่ ำยในท่ำนทั้งหลำยที่
เชื่อ
ข้ อเสนอทีห่ ก ถ้ อยคาของอัครสาวก และบรรดาศาสดาพยากรณ์ ล้วนเป็ นพระวจนะของพระเจ้ า เมื่อเรา
อ่ านถ้ อยคาเหล่ านี ้ เราไม่ ได้ ฟังสาเนียงของมนุษย์ แต่ เรากาลังฟั งพระวจนะของพระเจ้ า
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บทที่ 9 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระเยซู คริสต์
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจในพระเยซู คริสต์ อย่ างไร
(1) ลูกำ 1:35 – ทูตสวรรค์จึงตอบนำงว่ำ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์
เดชของผูส้ ู งสุ ดจะสวมทับเธอ เหตุฉะนั้นองค์บริ สุทธิ์ ที่จะบังเกิดนั้นจะได้นำมว่ำ เป็ นพระบุตรของพระ
เจ้ำ”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเยซูคริ สต์ ทรงปฏิ สนธิ ในครรภ์ ของหญิงสาวพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์
ในกำรบังเกิดใหม่ ผูเ้ ชื่ อก็เกิดใหม่โดยเดชของพระเจ้ำ พระเจ้ำเป็ นผูส้ ่ งพระเยซูคริ สต์พระบุตร
องค์เดียวของพระองค์ ให้เสด็จลงมำบังเกิดในโลก (ยอห์น 3: 16 – “เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลกจนได้
ประทำนพระบุตรองค์ เดียว ของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศ แต่มีชีวิตนิ
รันดร์ ”) ผูท้ ี่ได้รับกำรบังเกิดใหม่ทุกคนมีสันดำนเดิมสื บมำแต่บิดำมำรดำซึ่ งเป็ นมนุษย์ แต่ได้รับนิสัย
ใหม่จำกพระเจ้ำ ส่ วนพระเยซูคริ สต์น้ นั แม้วำ่ พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ แต่พระองค์ก็ทรงเป็ นมนุษย์
อย่ำงแท้จริ ง เพรำะว่ำทรงมีมำรดำเป็ นมนุษย์
(2) ฮีบรู 9:14 – มำกยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำไร พระโลหิตของพระเยซูคริ สต์ ผู้ประกอบด้ วยพระ
วิญญาณนิรันดร์ ได้ ทรงถวายพระองค์ เองแก่ พระเจ้ า เป็ นเครื่ องบูชำอันปรำศจำกตำหนิ จะได้ทรงชำระ
ใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่ำนทั้งหลำย ให้พน้ จำกกำรประพฤติที่ตำยแล้ว เพื่อจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้ำผู ้
ทรงพระชนม์อยู่
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเยซูทรงดารงพระชนม์ อยู่อย่ างบริ สุทธิ์ ปราศจากตาหนิ และได้ ทรงถวายพระองค์
เองแก่ พระเจ้ า โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(3) กิจกำร 10:38 – เมื่อภำยหลังบัพติศมำที่ยอห์นได้ประกำศนั้น คือเรื่ องพระเยซูชำวนำซำเร็ ธ
ว่ำ พระเจ้ำได้ทรงชโลมพระองค์ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และโดยฤทธานุภาพอย่ำงไร และพระเยซูได้
เสด็จไปกระทำคุณ และรักษำบรรดำคนซึ่ งถูกมำรเบียดเบียน เพรำะว่ำพระเจ้ำได้สถิตอยูก่ บั พระองค์
อิสยำห์ 61:1 – พระจิตของพระเยโอวาห์ เจ้ า สถิตอยู่บนข้ าพเจ้ า พระเยโฮวำห์ได้ทรงเจิมข้ำพเจ้ำไว้
พระองค์ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำ ให้นำข่ำวดีไปบอกแก่ผทู ้ ี่ถ่อมใจ เพื่อสมำนจิตใจที่ฟกช้ ำ เพื่อประกำศควำมเป็ น
ไทให้เชลยฟัง และปลดปล่อยผูถ้ ูกจำจอง
ลูกำ 4:14,18 – พระเยซูได้เสด็จกลับมำด้วยเดชพระวิญญาณยังมณฑลกำลิลีและกิตติศพั ท์เลื่อง
ลือไปทัว่ ตำบลที่อยูร่ อบนั้น พระวิญญาณของพระเจ้ าสถิตอยู่บนข้ าพเจ้ า เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงชโลม
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ตั้งข้ำพเจ้ำไว้ ให้ประกำศกิตติคุณแก่คนยำกจน พระองค์ได้ทรงใช้ขำ้ พเจ้ำให้บอกแก่พวกเชลยว่ำ เขำจะ
ได้กลับเป็ นไท ให้บอกแก่คนตำบอดว่ำจะได้เห็นอีก ให้บอกแก่คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงว่ำ จะได้พน้ ทุกข์
ข้ อเสนอทีส่ าม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชโลมพระเยซูคริ สต์ ไว้ เพื่อปฏิ บัติพระราชกิจของพระองค์
(เทียบ ลูกำ 3:21,22 – อยูม่ ำเมื่อคนทั้งปวงได้รับบัพติศมำแล้ว พระเยซูทรงรับบัพติศมำด้วย ขณะเมื่อ
กำลังอธิ ษฐำนอยู่ ท้องฟ้ ำก็แหวกออกเป็ นช่องและพระวิญญำบริ สุทธิ์ ทรงรู ปสัณฐำนเหมือนนกพิรำบได้
ลงมำบนพระองค์และมีพระสุ รเสี ยงมำจำกฟ้ ำว่ำ “ท่ำนเป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำนมำก” และ ลู
กำ 4:1,14 พระเยซูประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้กลับไปจำกแม่น้ ำยำระเดน และพระวิญญำณ
ได้นำพระองค์ไปในป่ ำ พระเยซูได้ เสด็จกลับมาด้ วยเดชพระวิญญาณ ยังมณฑลกำลิลี และกิตติศพั ท์
เลื่องลือไปทัว่ ตำบลที่อยูร่ อบนั้น)
(4) ลูกำ 4:1 – พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้กลับไปจำกแม่น้ ำยำระเดน และ
พระวิญญาณได้ นาพระองค์ ไปในป่ า
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาพระเยซูคริ สต์ ในการปฏิ บัติพระรำชกิจของพระองค์
(5) อิสยำห์ 11:2 – และพระจิตแห่งพระเยโฮวำห์จะสถิตอยูก่ บั ท่ำนผูน้ ้ นั คือดวงปั ญญำ และ
ดวงควำมเข้ำใจ ดวงวินิฉยั และดวงอำนุภำพ ดวงควำมรอบรู้ และควำมยำเกรงพระเยโฮวำห์
(เทียบ มัทธิว 12:17, 18 – เพื่อคำของอิสยำห์ศำสดำพยำกรณ์จะสำเร็ จซึ่ งว่ำนี่แน่ะ บุตรของเรำ
ซึ่ งได้เลือกไว้เป็ นที่รักและที่ชอบใจของเรำ เรำจะตั้งวิญญำณของเรำสวมทับท่ำน แล้วท่ำนจะกล่ำว
พิพำกษำชนต่ำงประเทศ)
ข้ อเสนอทีห่ ้ า ขณะที่พระเยซูคริ สต์ ทรงมีสภาพเป็ นมนุษย์ ในโลกนีพ้ ระองค์ ได้ รับการสั่งสอนจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ผ้ สู ถิตอยู่บนพระองค์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นแหล่ งกาเนิด แห่ งพระสติปัญญา
ของพระองค์
หมายเหตุ ยอห์น 1:33 – เรำเองหำได้รู้จกั พระองค์ไม่ แต่พระองค์ผไู ้ ด้ทรงใช้เรำมำได้ให้บพั ติศ
มำด้วยน้ ำ พระองค์น้ นั ตรัสแก่เรำว่ำ เมื่อเห็นพระวิญญาณเสด็จมาสถิตอยู่บนผู้ใด ผูน้ ้ นั แหละเป็ นผูท้ ี่จะ
ให้บพั ติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
(6) ยอห์น 3:34 เหตุวำ่ พระองค์ที่พระเจ้ำได้ทรงใช้มำนั้น ก็ทรงกล่ำวคำของพระเจ้ำ เพรำะว่ำ
พระเจ้ำประทำนพระวิญญำณแก่พระองค์ โดยไม่จำกัด
ข้ อเสนอทีห่ ก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตอยู่กับพระเยซู คริ สต์ อย่ างเต็มบริ บูรณ์ ถ้ อยคาที่พระ
เยซูคริ สต์ ตรั สนั้น ก็เป็ นถ้ อยคาของพระเจ้ าโดยตรง
(7) กิจกำร 1:2 – จนถึงวันที่พระองค์ได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แก่อคั รสำวก ซึ่ ง
พระองค์ทรงเลือกไว้น้ นั แล้วพระองค์จึงถูกรับขึ้นไป
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ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พระเยซูคริ สต์ ทรงบัญชาและสั่งสอนอัครสาวกของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ ทรงได้ เลือกสรร
ไว้ โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(8) มัทธิว 12:28 – แต่ถำ้ เรำขับผีออกด้วยพระวิญญำณของพระเจ้ำ แผ่นดินของพระเจ้ำก็มำถึง
ท่ำนแล้ว
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พระเยซู คริ สต์ ทรงกระทาการอัศจรรย์ ด้ วยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เทียบ 1 โคริ นธ์ 12:9-10 – และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้มีควำมเชื่อแต่เป็ นพระวิญญำณองค์
เดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้มีควำมสำมำรถรักษำคนป่ วย แต่เป็ นพระวิญญำณองค์
เดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหนึ่งให้ทำกำรเป็ นอิทธิ ฤทธิ์ ต่ำง ๆ..........
(9) โรม 8:11 – แต่ถำ้ พระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงบันดาลให้ พระเยซูเป็ นขึน้ มาจากความ
ตำยสถิตอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย พระองค์ผทู ้ รงบันดำลให้พระคริ สต์เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยนั้นแล้ว จะทรง
กระทำให้กำยที่ตำยแล้วของท่ำนทั้งหลำย เป็ นขึ้นมำใหม่ โดยเดชพระวิญญำณของพระองค์ ซึ่ งอยูใ่ น
ท่ำนทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พระเยซูคริ สต์ ทรงฟื ้ นขึน้ จากความตาย โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์
2. ข้ อสั งเกตเกีย่ วกับการปฏิบัติพระราชกิจ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระเยซู คริสต์
ในกำรศึกษำเรื่ องกำรงำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในพระเยซูคริ สต์ มีขอ้ สังเกตที่เด่นชัดหลำย
ข้อ ดังต่อไปนี้
(1) พระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นมนุษย์ อย่ างแท้ จริ ง พระเยซูทรงมีชีวติ พระองค์ทรงคิด ทรงทำงำน
ทรงสัง่ สอน ทรงมีชยั ชนะต่อควำมผิดบำป ทรงมีชยั ชนะเพื่อพระเจ้ำ โดยอำศัยอำนำจของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ซึ่ งเรำทั้งหลำยก็อำจรับได้เช่นเดียวกัน
(2) เรำต้องพึ่งอำศัย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตลอดเวลา ถ้ำพระเยซูคริ สต์พระบุตรองค์เดียวของ
พระเจ้ำยังต้องทรงดำเนินชีวิต ดำเนิ นกิจกำรงำน และต้องได้รับชัยชนะ ด้วยฤทธิ์ อำนำจของพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์แล้ว เรำซึ่งเป็ นมนุษย์ จำเป็ นต้องพึ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทุกกรณี ในชีวติ ในกำรรับใช้
พระเจ้ำ และในกำรต่อสู ้กบั พญำมำรและควำมบำปยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำใด
(3) สิ ทธิ พิเศษ ชัยชนะ และพระพรอันเหลือล้ น คอยท่ าเราอยู่แล้ ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึงได้
ทรงกระทำให้พระเยซูบงั เกิดในโลกนี้ พระองค์เดียวกันนี้แหละทรงพร้อมที่จะให้เรำเกิดใหม่โดยเดช
พระองค์ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ องค์เดียวกันนี้ แหละที่พระเยซูคริ สต์ได้อำศัยในกำรถวำยพระองค์เองแก่
พระเจ้ำ โดยปรำศจำกตำหนิ ทรงพร้อมที่จะช่วยเรำด้วยในกำรถวำยตัวเรำเอง ให้แก่พระเจ้ำโดย
ปรำศจำกตำหนิพระวิญญำณองค์เดียวกัน ซึ่ งได้ทรงชโลมพระเยซูไว้ เพื่อให้ปรนนิบตั ิพระเจ้ำ ทรงยินดี
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ที่จะเจิมเรำไว้ เพื่อรับใช้พระองค์เช่นเดียวกัน เรำก็สำมำรถพึ่งอำศัยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทุกกรณี
เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริ สต์ทรงอำศัยพระวิญญำณดังกล่ำวมำแล้ว
พระเยซูทรงเป็ นแบบอย่ำงที่ประเสริ ฐของเรำ (1 ยอห์น 2:6) พระองค์ทรงเป็ นบุตรหัวปี
ท่ำมกลำงญำติพี่นอ้ งเป็ นอันมำก พระเยซูทรงอำศัยพึ่งพิงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้เช่นไร เรำก็สำมำรถ
อำศัยพึ่งพิงพระองค์ได้เช่นนั้น
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พระคริสตธรรมคัมภีร์
สอนว่ าอย่ างไร

ภาคที่ 4
ทูตสวรรค์
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บทที่ 1 ลักษณะ ตาแหน่ ง จานวน และทีอ่ ยู่ ของทูตสวรรค์
1. ลักษณะและตาแหน่ งของทูตสวรรค์
(1) โคโลสี 1:16 – เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่ งในท้องฟ้ ำก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดี สิ่ งซึ่ ง
ประจักษ์แก่ตำและซึ่ งไม่ประจักษ์แก่ตำ จะเป็ นพระที่นงั่ หรื อเป็ นอำนุภำพ หรื อเป็ นผูม้ ีบรรดำศักดิ์ หรื อ
ผูม้ ีฤทธิ์ ก็ดี พระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่ งนั้น และทรงสร้ำงไว้สำหรับพระองค์
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พระเจ้ าทรงสร้ างทูตสวรรค์ ไว้ สาหรั บพระองค์ เอง
(2) 2 เปโตร 2:11 – แต่ฝ่ำยพวกทูตสวรรค์ ที่มีฤทธิ์ และมีกำลังมำกกว่ำ ก็ยงั ไม่ได้เอำข้อควำม
หยำบหยำมของเขำ มำฟ้ องจำเพำะพระพักตร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ อง ทูตสวรรค์ มีฤทธิ์ และพละกาลัง มากยิ่งกว่ ามนุษย์ (เทียบ สดุดี 6:4,5)
(3) 2 เธสะโลนิกำ 1:7 – และจะทรงบันดำลให้ท่ำนทั้งหลำย ที่ถูกควำมยำกลำบำกได้รับควำม
บรรเทำด้วยกันกับเรำ เมื่อพระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ปรำกฏพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์
ผูม้ ีฤทธิ์ ดงั เปลวเพลิง
ข้ อเสนอทีส่ าม ทูตสวรรค์ มีฤทธิ์ ดุจดังเปลวเพลิง
เทียบ กิจกำร 5:19 – แต่ในเวลำกลำงคืนทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำ ได้มำเปิ ดประตูคุกพำอัคร
สำวกออกไป...... กิจกำร 12:7 – นี่แน่ะ มีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำมำยืนอยูข่ ำ้ งท่ำน และมีแสงสว่ำงส่ อง
เข้ำมำในห้องจำ ทูตองค์น้ นั จึงกระตุน้ เปโตรที่สีขำ้ งให้ตื่นขึ้น แล้วว่ำ “จงลุกขึ้นโดยเร็ ว” “โซ่น้ นั ก็หลุด
ตกจำกมือของเปโตร........ กิจกำร 12:23 – บัดเดี๋ยวนั้น ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำ บันดำลให้เกิดโรคร้ำย
แก่ท่ำนเพรำะท่ำนมิได้ถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ แล้วก็มีตวั หนอนเกิด กินร่ ำงกำยของท่ำนจนถึงพิรำลัย
(4) มัทธิว 22:30 – เพรำะว่ำเมื่อเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยนั้น จะไม่มีกำรสมรส หรื อยกให้เป็ น
สำมีภรรยำกันอีก แต่เป็ นเหมือนทูตสวรรค์
ลูกำ 20:35,36 - .......... แต่เขำเหล่ำนั้นที่สมควรจะลุถึงโลกหน้ำ กับได้เป็ นขึ้นมำจำกตำย เพรำะ
ไม่ได้สมรสกัน ไม่ได้มอบให้เป็ นสำมีภรรยำกัน เพรำะว่ำเขำจะตำยอีกไม่ได้ เพรำะเป็ นเหมือนทูต
สวรรค์ เป็ นบุตรของพระเจ้ำ และเป็ นลูกแห่งควำมเป็ นขึ้นมำจำกตำย
ข้ อเสนอทีส่ ี่ ทูตสวรรค์ ไม่ มีการสมรสซึ่ งกันและกัน และมีสภาพเป็ นอมตะ
(5) มะระโก 13:32 – แต่วนั นั้น โมงนั้นก็ไม่มีผใู ้ ดรู ้ ถึงทูตสวรรค์หรื อพระบุตรก็ไม่รู้ รู ้แต่พระ
บิดำองค์เดียว
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ข้ อเสนอทีห่ ้ า ทูตสวรรค์ มีความรู้ มากยิ่ง แต่ กไ็ ม่ ใช่ ว่าจะหยัง่ รู้ ทุกสิ่ งทุกอย่ าง (เทียบ เอเฟซัส 3: 10, 11: 1
เปโตร 1:12)
(6) วิวรณ์ 22:8, 9 – ข้ำพเจ้ำคือยอห์นได้เห็นและได้ยนิ เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ และครั้นข้ำพเจ้ำได้ยนิ
และเห็นแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงน้อมตัวลงจะกรำบไหว้แทบเท้ำทูตสวรรค์ ที่ได้สำแดงเหตุกำรณ์เหล่ำนี้แก่
ข้ำพเจ้ำ ท่ำนจึงห้ำมข้ำพเจ้ำว่ำ “อย่ำไหว้เลย ข้ำพเจ้ำกับท่ำนเป็ นเพื่อนทำสด้วยกัน และข้ำพเจ้ำเป็ นแต่
พวกพี่นอ้ งของท่ำน คือพวกผูพ้ ยำกรณ์และแต่พวกที่ถือรักษำถ้อยคำในหนังสื อเล่มนี้ จงนมัสกำรพระ
เจ้ำเถิด”
ข้ อเสนอทีห่ ก เป็ นการไม่ สมควร ที่จะกราบไหว้ ทูตสวรรค์
ในที่น้ ีแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระเยซู กับทูตสวรรค์ไว้อย่ำงชัดเจน
(7) ยูดำห์ 9 – ฝ่ ำยอัครเทวทูตำธิบดีมิคำเอล ครั้งเมื่อท่ำนต่อต้ำนกับมำร และโต้เถียงเรื่ องกำย
ของโมเสส ท่ำนเองก็ยงั ไม่บงั อำจว่ำกล่ำวจำบจ้วงต่อมำรเลยเป็ นแต่เพียงกล่ำวว่ำ “ให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ทรงห้ำมเจ้ำเถิด”
1 เธสะโลนิกำ 4:16 – ด้วยว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ ด้วยเสี ยงกู่กอ้ งด้วย
สำเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้ำ และคนทั้งหลำยที่ตำยแล้วในพระคริ สต์จะเป็ น
ขึ้นมำก่อน
1 เปโตร 3:22 – พระองค์ได้เสด็จเข้ำในสวรรค์แล้ว และสถิตอยูเ่ บื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
พวกทูตสวรรค์ และผู้มีอานาจ และผูม้ ีฤทธิ์ เดชทั้งหลำยทรงมอบไว้ให้อยูใ่ ต้อำนำจของพระองค์แล้ว
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด (ก) ทูตสวรรค์ มีตาแหน่ งเป็ นลาดับชั้น ตามที่พระเจ้ าทรงตั้งให้ (ข) ทูตสวรรค์ ทุก
ตาแหน่ งล้ วนอยู่ใต้ อานาจของพระเยซูคริ สตเจ้ าทั้งสิ ้น
(8) ฮีบรู 1:6 – และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปี นั้น เข้ำมำในโลกก็ตรัสว่ำ “ให้
บรรดำพวกทูตทั้งสิ้ นของพระเจ้ำกรำบไหว้ท่ำน”
ข้ อเสนอทีแ่ ปด ทูตสวรรค์ ทั้งหลาย ได้ รับพระบัญชาให้ นมัสการพระเยซู พระบุตรของพระเจ้ า
(9) ลูกำ 9:26 – เพรำะถ้ำผูใ้ ดมีควำมอำยเพรำะเรำ และถ้อยคำของเรำ บุตรมนุษย์ก็จะมีควำม
อำยเพรำะผูน้ ้ นั เมื่อพระองค์จะเสด็จมำด้วยสง่ำรำศีของพระองค์เอง ของพระบิดำ และของเหล่ำทูต
สวรรค์บริ สุทธิ์
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า ทูตสวรรค์ ประกอบด้ วยสง่ าราศี
(เทียบ มัทธิว 28:2,3 – นี่แน่ะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยงิ่ นัก เพรำะมีทูตของพระเจ้ำองค์หนึ่งได้ลง
มำจำกสวรรค์ กลิ้งหิ นนั้นออกจำกปำกอุโมงค์ แล้วก็นงั่ อยูบ่ นหิ นนั้นสัณฐำนของทูตนั้นเหมือนฟ้ ำแลบ
เสื้ อก็ขำวเหมือนหิมะ วิวรณ์ 10:1 ข้ำพเจ้ำได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ มำกอีกองค์หนึ่ง ลงมำจำกสวรรค์
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และมีเมฆคลุมตัวไว้ และมีรัศมีรุ้งกินน้ ำมีศีรษะท่ำน และหน้ำท่ำนเหมือนแสงอำทิตย์ และเท้ำท่ำนดุจ
เสำลุกโพลงอยู่ ดำนิ เอล 10:6 – ร่ ำงกำยของเขำเป็ นเงำงำมดังโมรำ และใบหน้ำของเขำเหมือนดังสำยฟ้ ำ
ตำของเขำเหมือนดวงประทีป และแขนกับขำเหมือนกับทองเหลืองขัดสุ กปลัง่ และน้ ำเสี ยงเหมือนกับ
เสี ยงของชุมนุมชน)
(10) 2 เปโตร 2:4 – เพรำะว่ำ ถ้ำแม้วำ่ พระเจ้ำไม่ได้ยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบำปนั้น แต่ได้
ทรงผลักเขำลงไปสู่ ทุกคติ และได้ขงั เขำไว้ในขุมมืดคุมไว้จนถึงเวลำทรงพิพำกษำ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ ทูตสวรรค์ บางองค์ ได้ หลงทาบาป พระเจ้ าจึ งได้ ทิง้ ทูตสวรรค์ เหล่ านั้นลงสู่นรก ขังไว้ ใน
ขุมนรกที่มีแต่ ความมืด และทรงควบคุมไว้ จนถึงวันพิพากษา
มีผใู ้ ห้ควำมเห็นว่ำทูตสวรรค์เหล่ำนี้ เคยอยูใ่ นโลกนี้มำก่อน คือก่อนสมัยที่พระเจ้ำสร้ำงโลกนี้
ขึ้นใหม่ ให้เป็ นที่อยูอ่ ำศัยของพงศ์พนั ธุ์ของอำดัม กำรที่ “ดินนั้นก็วำ่ งเปล่ำอยู”่ (ปฐมกำล 1:2) ก็เพรำะ
พระเจ้ำทรงลงโทษทูตสวรรค์ เนื่องด้วยควำมบำปของทูตสวรรค์ เช่นเดียวกับที่มนุษย์ในสมัยต่อมำถูก
แช่งสำป ก็เนื่องจำกกำรหลงกระทำควำมผิดบำปนัน่ เอง
(เทียบ อิสยำห์ 34:10, 11 เพลิงนั้นไม่มีวนั ดับ และควันนั้นจะพลุ่งอยูเ่ ป็ นนิ จเมืองนั้นจะเริ ดร้ำง
อยูช่ วั่ กัปกัลป์ และไม่มีใครเดินฝ่ ำเข้ำไปได้ แต่นกกระทุงและนกยำงจะอำศัยอยูท่ ี่นนั่ และนกเค้ำแมวกับ
นกกำจะทำรังอยูท่ ี่นนั่ และพระองค์จะทรงขึงสำยวัดแห่ งควำมจลำจลลงไว้ และห้อยสำยดิ่งแห่งกำร
สำบสู ญ ไว้ในเมืองนั้น)
ในที่น้ ีเรำพบว่ำ พระเจ้ำได้ทรงนำให้แผ่นดิน “เริ ดร้ำง” เนื่องด้วยควำมบำป พระองค์ได้ทรงขึง
สำยวัดแห่งกำรจลำจล และสำยดิ่งแห่งกำรสำบสู ญไว้เหนื อแผ่นดินนั้น
เทียบ เยเรมีห์ 4:22-27 – ข้ำพเจ้ำได้แลไปเห็นพื้นโลกและนี่แน่ะ ไม่มีรูปสัณฐำนก็เปล่ำไป แลไปถึง
ท้องฟ้ ำก็ไม่มีดวงสว่ำง ข้ำพเจ้ำแลไปถึงภูเขำทั้งหลำยและนี่แน่ะ เขำเหล่ำนั้นสะเทือนสะท้ำนอยู่ และ
บรรดำเนิ นเขำทั้งปวงเลื่อนไปเลื่อนมำ ข้ำพเจ้ำแลไป และนี่แน่ะ ไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ด แลฝูงนกทั้งปวง
สำหรับอำกำศหนีไปแล้ว ข้ำพเจ้ำแลไป ก็นี่แน่ะที่เคยมีผลบริ บูรณ์ก็เป็ นทุ่งนำเปล่ำ ๆ และบรรดำเมือง
ทั้งปวงสำหรับที่น้ นั ก็ตอ้ งหักทำลำยลงต่อพระพักตร์ พระเยโอวำห์แล้ว เพรำะควำมพิโรธอันร้ำยกำจ
ของพระองค์ เพรำะพระเยโฮวำห์ได้ตรัสดังนี้วำ่ “ประเทศนี้จะต้องเริ งร้ำงไปเสี ยหมดถึงกระนั้นเรำจะ
ไม่ได้ทำให้สำเร็ จที่สุด”
อิสยำห์ 45:18 – พระเยโฮวำห์ผไู ้ ด้ทรงสร้ำงฟ้ ำ พระองค์น้ นั เป็ นพระเจ้ำผูไ้ ด้ทรงสร้ำงและ
ประดิษฐ์โลกนี้ไว้ ผูไ้ ด้ทรงแต่งตั้งและสร้ำงโลกไว้มิใช่ให้สับสนอลหม่ำน แต่เพื่อให้เป็ นที่อำศัย
พระองค์น้ นั ตรัสว่ำดังนี้ “เรำคือพระเยโฮวำห์และไม่มีพระอื่นอีกเลย”
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ในตอนท้ำยของข้อนี้ เรำรู ้วำ่ พระเจ้ำมิได้สร้ำงโลกให้ “เริ ดร้ำง” (คำนี้เป็ นคำเดียวกันกับใน
ภำษำฮีบรู ที่แปลว่ำ “ว่ำงเปล่ำอยู”่ ใน ปฐมกำล 1:2) ดังนั้นจึง ปรำกฏเป็ นที่แน่ชดั ว่ำ กำรที่โลกว่ำงเปล่ำ
นั้นต้องเป็ นเนื่ องด้วยควำมผิดบำปซึ่ งมีผกู ้ ระทำไว้ ก่อนที่พระเจ้ำจะทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึนมำ ปฐมกำล 1:2
จึงควรจะแปลว่ำ “และโลกก็ กลำยเป็ น อรู ปและว่ำงเปล่ำอยู”่ (หรื อเริ ดร้ำงและว่ำงเปล่ำ) ดังนั้นใน ปฐม
กำล 1:1 จึงอธิบำยถึงกำรสร้ำง และข้อที่สองอธิบำยถึงกำรเริ ดร้ำงของโลกนี้ เนื่ องด้วยควำมบำปของผูท้ ี่
อยูก่ ่อนที่พระเจ้ำได้สร้ำงอำดัมขึ้นมำ ตอนที่สองของข้อที่สองและข้อต่อ ๆ ไปนั้น อธิ บำยถึงกำรสร้ำง
โลกขึ้นใหม่ให้เป็ นที่อยูอ่ ำศัยของพงศ์พนั ธุ์ของอำดัม
(11) 1 โคริ นธ์ 6:3 – ท่ำนไม่รู้หรื อว่ำ เรำทั้งหลำยจะพิพำกษำพวกทูตสวรรค์ ถ้ำอย่ำงนั้น ยิง่
สมควรที่เรำจะพิพำกษำตัดสิ นควำมสำหรับชำติน้ ี
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด ผู้เชื่ อจะพิพากษาบรรดาทูตสวรรค์
ข้อนี้อำจหมำยถึงทูตสวรรค์ ที่หลงกระทำบำปโดยเฉพำะก็ได้
(12) ลูกำ 2:9,13 – มีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำมำปรำกฏแก่เขำ และรัศมีของพระเจ้ำส่ อง
ล้อมรอบเขำ และเขำตกใจกลัวยิง่ นัก บัดเดี๋ยวนั้นมีหมู่ชำวสวรรค์พร้อมกับทูตองค์น้ นั สรรเสริ ญพระเจ้ำ
ว่ำ “รัศมีภำพจงมีแก่พระเจ้ำในที่สูงสุ ด” ยอห์น 20:12 – และได้เห็นทูตสวรรค์สององค์ทรงเสื้ อขำว นัง่
อยูเ่ บื้องพระเศียรองค์หนึ่ง เบื้องพระบำทองค์หนึ่ง ในที่ที่พระศพของพระเยซูได้ประดิษฐำนไว้ ปฐม
กำล 32:1,2 – เมื่อยำกอบเดินทำงไป เหล่ำทูตพระเจ้ำได้พบเขำ เมื่อยำกอบเห็นทูตสวรรค์น้ นั จึงว่ำ “นี่
แหละพลโยธำของพระเจ้ำ” จึงได้เรี ยกชื่อที่นนั่ ว่ำมำฮะนำยิม(กอง)
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสอง มนุษย์ บางคนเคยเห็นทูตสวรรค์
2. จานวนทูตสวรรต์
(1) ฮีบรู 12:22 – แต่วำ่ ท่ำนทั้งหลำยมำถึงภูเขำซี โอน และมำถึงเมืองของพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์
อยู่ คือเมืองเยรู ซำเล็มแห่งสวรรค์ และมำถึงพวกทูตสวรรค์มำกมำย เหลือที่จะนับประมำณได้
ข้ อเสนอ ทูตสวรรค์ มีจานวนมากมาย เหลือที่จะนับประมาณได้
(เทียบ 2 พงศำดำร 6:17 – เอลีชำจึงอธิ ษฐำนทูลว่ำ “ข้ำแต่พระเยโฮวำห์ ขอทรงเปิ ดตำเขำ เพื่อ
เขำจะได้เห็น” พระเยโฮวำห์ได้ทรงเปิ ดตำของคนหนุ่มนั้นและเขำก็ได้เห็น เพรำะดูเถอะ ภูเขำนั้นเต็มไป
ด้วยม้ำและรถ เป็ นเปลวไฟล้อมรอบเอลีชำ และ มัทธิว 26:53 – ท่ำนถือว่ำเรำจะของพระบิดำของเรำ
และในประเดี๋ยวเดียว พระองค์จะประทำนทูตสวรรค์แก่เรำ กว่ำสิ บสองกองไม่ได้หรื อ)
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3. ทีอ่ ยู่ของทูตสวรรค์
(1) มัทธิว 22:30 – เพรำะว่ำเมื่อเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยนั้น จะไม่มีกำรสมรสหรื อยกให้เป็ น
สำมีภรรยำกันอีก แต่เป็ นเหมือนทูตสวรรค์
เอเฟซัส 3:10 – บัดนี้ประสงค์จะให้ผมู ้ ีบรรดำศักดิ์ และผูม้ ีอำนำจในสวรรค์สถำนรู ้จกั ปั ญญำ
อันซับซ้อนของพระเจ้ำโดยคริ สตจักร
ยอห์น 1:51 – พระองค์จึงตรัสแก่เขำว่ำ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ท่ำนจะได้เห็นท้องฟ้ ำ
แหวกออก และเหล่ำทูตสวรรค์ของพระเจ้ำขึ้นไป และลงมำบนบุตรมนุษย์”
ลูกำ 2:13 – บัดเดี๋ยวนั้นมีหมู่ชำวสวรรค์พร้อมกับทูตองค์น้ นั สรรเสริ ญพระเจ้ำว่ำ “รัศมีภำพจง
มีแก่พระเจ้ำในที่สูงสุ ด” (ข้อ 15 ด้วย)
ข้ อเสนอ สถานที่ อยู่ของทูตสวรรค์ ในทุกวันนีก้ ค็ ื อ สวรรค์ สถาน
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บทที่ 2 ภารกิจของทูตสวรรค์
1. ภารกิจของทูตสวรรค์ สาหรับผู้ทไี่ ด้ รับความรอดเป็ นมรดก
ฮีบรู 1:13,14 – แต่ทูตสวรรค์องค์ไหนเล่ำ ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขำในเวลำใดว่ำจงนัง่ เบื้องขวำ
หัตถ์ของเรำ กว่ำเรำจะปรำบศัตรู ของท่ำนลงใต้เท้ำท่ำนทูตสวรรค์ท้ งั ปวงนั้น เป็ นวิญญำณสำหรับไว้
ปรนนิบตั ิ ซึ่ งได้รับใช้มำปรนนิบตั ิคนเหล่ำนั้นที่จะรับควำมรอดเป็ นมรดก มิใช่หรื อ
ข้ อเสนอ ทูตสวรรค์ คือวิญญาณที่พระเจ้ าทรงใช้ ให้ มาปรนนิบัติผ้ ทู ี่จะได้ รับความรอดเป็ นมรดก
(1) 1 พงศำวดำร 19:5-8 – เมื่อท่ำนนอนหลับอยูใ่ ต้ตน้ ระเห็ม นี่แน่ะมีทูตสวรรค์มำถูกต้องท่ำน
แล้วว่ำ “จงลุกขึ้นรับประทำนอำหำรเถิด” เมื่อท่ำนแลดูก็เห็นขนมปั งปิ้ งอยูบ่ นถ่ำนไฟ และขวดน้ ำที่
ศีรษะ ท่ำนก็ได้กินและดื่มแล้วก็นอนลงอีก ทูตแห่งพระเยโฮวำห์อีกเป็ นครั้งที่สอง ถูกต้องท่ำนแล้วว่ำ
“จงลุกขึ้นและรับประทำนเถิด เพรำะทำงเดินนั้นเหลือกำลังท่ำน” ท่ำนก็ลุกขึ้นกินและดื่ม และด้วยกำลัง
ซึ่ งได้จำกอำหำรนั้น ท่ำนก็เดินสี่ สิบวันสี่ สิบคืนไปถึงโฮเร็ บภูเขำแห่งพระเจ้ำ
มัทธิว 4:11 – แล้วมำรถึงละพระองค์ไป และนี่แน่ะเหล่ำทูตสวรรค์ก็มำปรนนิบตั ิพระองค์
ลูกำ 22:43 – ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมำปรำกฏแก่พระองค์ ช่วยชูกำลังของพระองค์
ทูตสวรรค์ปรนนิบตั ิบุตรของพระเจ้ำ
(2) สดุดี 91:11,12 – เพรำะพระองค์จะให้พวกทูตของพระองค์ คุม้ ครองท่ำนให้ระวังรักษำท่ำน
ตำมมรรคำของท่ำนทั้งสิ้ น พวกทูตนั้นจะประคองรับท่ำนไว้ดว้ ยมือ เพื่อเท้ำของท่ำนจะไม่ได้กระทบ
หิน
พระเจ้ำได้ทรงบัญชำทูตสวรรค์ ให้คุม้ ครองรักษำผูท้ ี่อำศัยอยูใ่ นที่ลบั ลี้ของพระเจ้ำผูใ้ หญ่ยงิ่ สู งสุ ด และ
ทำให้พระเจ้ำผูใ้ หญ่ยงิ่ สู งสุ ดเป็ นที่อำศัยพึ่งพิงของเขำ บรรดำทูตสวรรค์ปกป้ องเขำไว้ให้พน้ จำกภยัน
อันตรำย
(1) 2 พวศำวดำร 6:15-17 – เมื่อคนใช้ของคนแห่งพระเจ้ำนั้น ลุกขึ้นออกไปแต่เช้ำและดูเถอะมี
กองทัพล้อมรอบเมืองนั้นทั้งทหำรม้ำและรถรบ คนใช้น้ นั จึงไปบอกท่ำนว่ำ “อนิจจำ นำยเจ้ำข้ำ เรำจะทำ
อย่ำงไรดี” ท่ำนจึงตอบว่ำ “อย่ำกลัวเลย ด้วยผูท้ ี่อยูฝ่ ่ ำยเรำก็มำกกว่ำที่อยูฝ่ ่ ำยเขำ”
มัทธิว 26:53 – ท่ำนถือว่ำเรำจะของพระบิดำของเรำ และในประเดี๋ยวเดียวพระองค์จะประทำน
ทูตสวรรค์แก่เรำกว่ำสิ บสองกอง ไม่ได้หรื อ
ทูตสวรรค์ป้องกันผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำ ให้พน้ ภัยจำกศัตรู ของเขำ
(เทียบ ปฐมกำล 19:11,2 พงศำวดำร 6:18)
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พระเจ้ำมักจะทำพระรำชกิจของพระองค์โดยอำศัยผูอ้ ื่น มีหลำยสิ่ งหลำยอย่ำงที่พระเจ้ำทรง
กระทำเพื่อบุตรของพระองค์ โดยอำศัยมือมนุษย์แต่บำงสิ่ งบำงอย่ำงพระองค์ทรงกระทำโดยอำศัยทูต
สวรรค์
หมำยเหตุ มีบำงคนคิดว่ำบุตรของพระเจ้ำต่ำงก็มีทูตสวรรค์คอยปกปั กรักษำประจำตัวด้วยกันทุกคน กำร
ที่จะคิดเช่นนั้นก็มีเหตุผลดีอยูเ่ หมือนกัน (ดู มัทธิ ว 18:10)
(4) กิจกำร 5:19 – แต่ในเวลำกลำงคืน ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำได้มำเปิ ดประตูคุก พำอัครสำวก
ออกไป
กิจกำร 12:8-11 – ทูตนั้นจึงสั่งเปโตรว่ำ “จงคำดเอวและสวมรองเท้ำ” เปโตรจึงกระทำตำม ทูต
จึงสัง่ ว่ำ “จงห่มผ้ำและตำมเรำมำเถิด” เปโตรจึงตำมออกไป และไม่รู้วำ่ กำรซึ่ งทูตกระทำนั้นเป็ นควำม
จริ ง แต่คิดว่ำได้เห็นนิมิต เมื่อออกไปพ้นทหำรยำมชั้นที่หนึ่งและที่สอง ก็มำถึงประตูเหล็กที่จะเข้ำไปใน
เมือง ประตูน้ นั ก็เปิ ดให้ท่ำนเอง ท่ำนจึงออกไปเดินตำมถนนแห่งหนึ่ง และบัดเดี๋ยวนั้นทูตสวรรค์ก็ได้
อันตรธำนไปจำกเปโตร ครั้นเปโตรรู ้สึกแล้วจึงว่ำ “เดี๋ยวนี้ขำ้ พเจ้ำรู ้แน่วำ่ พระเจ้ำได้รับสั่งให้ทูตของ
พระองค์มำช่วยข้ำพเจ้ำให้พน้ จำกอำนำจของเฮโรด และพ้นจำกกำรมุ่งร้ำยของพวกยูดำสห์”
ดำเนียล 6:22 – พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำได้ทรงใช้ทูตของพระองค์ มำปิ ดปำกสิ งห์น้ นั ไว้ มันจึงหำ
ได้ทำร้ำยแก่ขำ้ พเจ้ำไม่ เพรำะว่ำต่อพระพักตร์ พระองค์น้ นั ไม่ประจักษ์วำ่ ข้ำพเจ้ำได้กระทำอะไรผิดไป
ข้ำแต่รำชัน และต่อพักตร์ ของฝ่ ำพระบำทด้วย ข้ำพเจ้ำก็หำได้ทำร้ำยต่อสิ่ งใดไม่
ทูตสวรรค์เป็ นผูช้ ่วยผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำ ให้พน้ จำกอันตรำยและควำมชัว่ นำนำประกำร
(5) กิจกำร 27:23, 24 – เพรำะว่ำเมื่อคืนนี้ ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำ ผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้ำพเจ้ำ ซึ่ง
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิน้ นั ได้มำยืนอยูใ่ กล้ขำ้ พเจ้ำกล่ำวว่ำ “เปำโลเอ๋ ยอย่ำกลัวเลย ท่ำนจะต้องยืนอยูต่ ่อหน้ำ
กำยะซำ ส่ วนคนทั้งปวงที่อยูใ่ นเรื อกับท่ำนนั้น พระเจ้ำจะทรงโปรดให้รอดตำยเพรำะเห็นแก่ท่ำน”
ทูตสวรรค์เป็ นผูเ้ ล้ำโลม และให้กำลังใจแก่ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้ำในยำมทุกข์ยำก และเมื่ออยูใ่ นที่
มีภยั อันตรำย
(6) ลูกำ 1:11-13,19 – ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำมำยืนปรำกฏแก่ซะคำเรี ยเบื้องขวำแท่นเผำเครื่ อง
หอมบูชำ เมื่อซะคำเรี ยเห็นก็ตกใจกลัว แต่ทูตองค์น้ นั จึงกล่ำวแก่ท่ำนว่ำ “ซะคำเรี ยเอ๋ ย อย่ำกลัวเลย ด้วย
คำอธิ ษฐำนของท่ำนได้ทรงฟั งแล้ว นำงเอลีซำเบ็ตภรรยำของท่ำนจะมีบุตรเป็ นชำย และท่ำนจงตั้งชื่อ
บุตรนั้นว่ำยอห์น” ...ฝ่ ำยทูตสวรรค์น้ นั จึงตอบว่ำ “เรำคือฆับรี เอล ซึ่ งยืนอยูจ่ ำเพำะพระเจ้ำ และได้รับใช้
ให้นำข่ำวดีน้ ีมำแจ้งแก่ท่ำน ซึ่ งจะให้ท่ำนชื่นชมยินดี”
ทูตสวรรค์สำแดงพระประสงค์ของพระเจ้ำ ให้ผรู้ ับใช้ของพระองค์
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(7) มัทธิว 2:13,19,20 – ครั้นเขำไปแล้วมีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำ ได้มำปรำกฏแก่โยเซฟใน
ควำมฝันว่ำ “จงลุกขึ้นพำกุมำรกับมำรดำหนีไปประเทศอำยฆุปโต และคอยอยูท่ ี่นนั่ กว่ำเรำจะบอกเจ้ำ
เพรำะว่ำเฮโรดจะแสวงหำกุมำรเพื่อจะประหำรชีวติ เสี ย”........ครั้นเฮโรดสิ้ นพระชนม์แล้ว ทูตองค์หนึ่ง
ของพระเจ้ำมำปรำกฏในควำมฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอำยฆุปโตสั่งว่ำ “จงลุกขึ้นพำกุมำรกับมำรดำมำยัง
แผ่นดินอิสรำเอล เพรำะผูท้ ี่แสวงหำชีวติ ของกุมำรนั้นตำยแล้ว”
มัทธิว 1:20 – แต่เมื่อโยเซฟยังตริ ตรองด้วยเรื่ องนี้ ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำมำปรำกฏแก่โย
เซฟในควำมฝันว่ำ “โยเซฟบุตรดำวิด อย่ำวิตกในกำรที่จะรับมำเรี ยมำเป็ นภรรยำของเจ้ำเลย เพรำะว่ำผู ้
ซึ่งปฏิสนธิ ในครรภ์ของเธอเป็ นโดยเดชพระวิญญำณบริ สุทธิ์
กิจกำร 8:26 – แต่ทูตองค์หนึ่ งของพระเจ้ำได้สงั่ ฟิ ลิปว่ำ “จงลุกขึ้นไปทำงทิศใต้ตำมทำงที่ลงไป
จำกกรุ งเยรู ซำเล็ม ถึงเมืองฆำซำ ซึ่งเป็ นทำงป่ ำทรำย”
กิจกำร 10:3 -6 – นำยร้อยนั้นได้เห็นศุภนิมิตประจักษ์ เวลำประมำณสำมนำฬิกำหลังเที่ยง คือ
เห็นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ำเข้ำมำหำตน แล้วกล่ำวว่ำ “โกระเนเลียวเอ๋ ย” แต่เมื่อโกระเนเลียวเขม้นดูทูต
องค์น้ นั ท่ำนก็ตกใจกลัว จึงถำมว่ำ “นี่เป็ นประกำรใด พระองค์เจ้ำข้ำ” ทูลสวรรค์จึงตอบท่ำนว่ำ
คำอธิ ษฐำนและทำนของท่ำนนั้นได้ข้ ึนไป เป็ นเหตุให้พระเจ้ำระลึกถึงแล้วบัดนี้จงใช้คนไปยังเมืองยบ
เป เชิญซี โมนที่เรี ยกว่ำเปโตรมำ เปโตรนั้นอำศัยอยูก่ บั คนหนึ่งชื่อซี โมนเป็ นช่ำงฟอกหนัง ตึกของเขำอยู่
ริ มฝั่งทะเล”
ทูตสวรรค์เป็ นผูแ้ นะนำคนใช้ของพระเจ้ำให้ทำในสิ่ งที่ถูกที่ควร
(8) ลูกำ 16:22 – อยูม่ ำคนขอทำนนั้นตำย และเหล่ำทูตสวรรค์ได้นำเขำไปไว้ที่อกของอับรำฮัม
เมื่อผูร้ ับใช้พระเจ้ำตำยไปแล้ว ทูตสวรรค์เป็ นผูน้ ำวิญญำณของเขำไปสู่ สถำนที่ ๆ มีควำมสุ ข
(9) มัทธิว 24:31- ท่ำนจะใช้เหล่ำทูตสวรรค์ของท่ำนมำ ด้วยเสี ยงแตรอันดังยิง่ นัก ให้เก็บ
รวบรวมบรรดำผูท้ ี่ถูกเลือกสรรของท่ำนจำกทิศลมทั้งสี่ ตั้งแต่ที่สุดฟ้ ำข้ำงนี้จนถึงสุ ดฟ้ ำข้ำงโน้น
เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จกลับมำ พระองค์จะส่ งทูตสวรรค์ของพระองค์ออกไปรวบรวมผูเ้ ชื่อของ
พระองค์ จำกทัว่ ทุกแห่งในโลกนี้
2. พระเจ้ าได้ ประทานพระบัญญัติ โดยทางทูตสวรรค์
ฮีบรู 2:2 – ด้วยว่ำถ้ำถ้อยคำซึ่ งทูตสวรรค์ได้กล่ำวไว้น้ นั มีหลักฐำนจริ ง และกำรล่วงเกินกับกำร
ไม่เชื่อฟัง ทุกอย่ำงย่อมรับผลกรรมตำมควำมยุติธรรม
กำลำเทีย 3:53 – ถ้ำเช่นนั้นแล้วก็มีพระบัญญัติไว้ทำไมเล่ำ พระบัญญัติน้ นั ทรงเพิ่มให้เพรำะ
ควำมผิด จนกว่ำพงศ์พนั ธุ์ที่ได้รับคำสัญญำนั้นจะมำ จึงทรงตั้งไว้โดยพวกทูตสวรรค์ คือโดยมือของคน
กลำง
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กิจกำร 7:53 – คือท่ำนผูท้ ี่ได้รับพระบัญญัติจำกเหล่ำทูตสวรรค์ แต่หำได้ประพฤติตำมพระ
บัญญัติน้ นั ไม่
ข้ อเสนอ พระเจ้ าได้ ประทานพระบัญญัติโดยทางทูตสวรรค์
3. ทูตสวรรค์ จะมาปรากฏพร้ อมกับพระเยซู เจ้ า เมื่อพระองค์ เสด็จมา
มัทธิว 25:31,32 – เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมำด้วยรัศมีภำพของพระองค์ กับทั้งหมู่ทูตสวรรค์ เมื่อ
นั้นพระองค์จะทรงนัง่ บนพระที่นงั่ อันรุ่ งเรื องของพระองค์บรรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกันต่อ
พระพักตร์ พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกัน เหมือนอย่ำงผูเ้ ลี้ยงแกะ แยกแกะ
ออกจำกแพะ
2 เธสะโลนิกำ 1:7,8 – คนเหล่ำนั้นที่ก่อควำมยำกลำบำกให้กบั ท่ำนทั้งหลำย และจะทรงบันดำล
ให้ท่ำนทั้งหลำย ที่ถูกควำมยำกลำบำกนั้น ได้รับควำมบรรเทำด้วยกันกับเรำ เมื่อพระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำ
จำกสวรรค์ ปรำกฏพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ผมู ้ ีฤทธิ์ ดงั เปลวเพลิง และจะทรงสนองโทษแก่
คนเหล่ำนั้น ที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำ และไม่เชื่อฟังกิตติคุณของพระเยซูเจ้ำของเรำ
ข้ อเสนอ ทูตสวรรค์ จะมาพร้ อมกับบุตรมนุษย์ เมื่อพระองค์ จะเสด็จมาพิพากษาโลก และจะทรงปรั บ
โทษแก่ คนที่ไม่ ร้ ู จักพระเจ้ าและไม่ เชื่อฟั งพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ เจ้ าของเรา
4. ทูตสวรรค์ เป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ าในการปรับโทษคนชั่ ว
มัทธิว 13:39-42 – ศัตรู ผหู ้ ว่ำนพืชชัว่ ได้แก่มำร ฤดูเกี่ยวได้แก่สิ้นโลกนี้และผูเ้ กี่ยวนั้นได้แก่ทูต
สวรรค์ เหตุฉะนั้นเขำเก็บข้ำวละมำนเผำไฟเสี ยอย่ำงไร เมื่อสิ้ นโลกนี้ก็จะเป็ นอย่ำงนั้น บุตรมนุษย์จะใช้
ทูตของท่ำน ออกไปเก็บกวำดทุกสิ่ งที่ทำให้หลงผิด และบรรดำผูท้ ี่กระทำชัว่ ไปจำกแผ่นดินของท่ำน
และจะทิ้งลงในเตำไฟ ที่นนั่ แหละจะเป็ นที่ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” (ดูขอ้ 24-30 ด้วย)
มัทธิว 13:47-50 – อีกประกำรหนึ่งแผ่นดินสวรรค์น้ นั เปรี ยบเสมือนอวนที่ลำกในทะเล รวม
ปลำทุกอย่ำง เมื่อเต็มแล้วเขำก็ลำกขึ้นฝั่ง นัง่ เลือกเอำแต่ที่ดีใส่ ตะกร้ำ แต่ที่ไม่ดีน้ นั ก็ทิ้งเสี ย ในเวลำสิ้ น
โลกนี้ก็จะเป็ นอย่ำงนั้นแหละพวกทูตสวรรค์จะมำแยกคนชัว่ ออกจำกคนชอบธรรม แล้วจะทิ้งลงในเตำ
ไฟที่นนั่ จะมีกำรร้องไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
ข้ อเสนอ ในยุคสุดท้ ายของโลกนี ้ ทูตสวรรค์ จะเป็ นผู้รวบรวมทุกสิ่ งทุกอย่ างอันเป็ นเหตุให้ หลงผิด และ
บรรดาผู้กระทาชั่ว ในอาณาจักรของบุตร และจะทิง้ เสี ยในบึงไฟ ทูตสวรรค์ จะแยกคนชั่ วออกจากคน
ชอบธรรม และทิง้ เขาเหล่ านั้นลงในบึงไฟนรก
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พระเจ้ำทรงใช้ทูตสวรรค์ ให้เป็ นผูป้ รับโทษคนชัว่ และในขณะเดียวกันก็สำแดงพระเมตตำของ
พระเจ้ำต่อผูช้ อบธรรม กำรที่ทูตสวรรค์ปฏิบตั ิภำรกิจเช่นนี้ มิใช่เพื่อผูท้ ี่ได้รับควำมรอดเป็ นมรดกดอก
หรื อ
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พระคริสตธรรมคัมภีร์
สอนว่ าอย่ างไร

ภาคที่ 5
พญามาร
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บทที่ 1 ความเป็ นอยู่ ตาแหน่ ง อานาจ และนิสัยของพญามาร
หมำยเหตุเบื้องต้น พึงระวังในกำรใช้คำว่ำ “พญำมำร” และ “ภูตผีปีศำจ” ให้ดี เพรำะมีควำม
แตกต่ำงกัน ควำมแตกต่ำงนี้ เรำมักไม่สังเกต ทั้งสองเป็ นคนละจำพวก หลักคำสอนของพระคริ สตธรรม
คัมภีร์เกี่ยวกับพญำมำร ก็ได้สอนไว้อย่ำงละเอียดลออ ทั้งสอนมนุษย์ให้รู้วำ่ ต้องพึ่งพำอำศัยพระเจ้ำทุก
อย่ำง และตั้งมัน่ ในกำรอธิ ษฐำน
1. ความเป็ นอยู่ของพญามารหรือซาตาน
มัทธิว 13: 19,39 – เมื่อผูใ้ ดได้ยนิ คำแห่งแผ่นดินพระเจ้ำ แต่ไม่เข้ำใจ ผูช้ วั่ ก็มำฉวยเอำพืชซึ่ ง
หว่ำนในใจเขำนั้นไปเสี ย นัน่ แหละได้แก่พืชที่หว่ำนตกริ มหนทำง...ศัตรู ผ้ หู ว่ านพืชชั่วได้ แก่ มาร ฤดู
เกี่ยวได้แก่สิ้นโลกนี้ และผูเ้ กี่ยวนั้นได้แก่ทูตสวรรค์ (ข้อนี้เป็ นเพียงคำอุปมำหรื อ คำอุปมำมีขอ้
เปรี ยบเทียบให้เห็นจริ งอยูเ่ สมอจึงจะทำให้เรำเข้ำใจควำมหมำยของคำอุปมำนั้น ข้อพระธรรมข้ำงบนนี้
มิได้มำจำกคำอุปมำ หำกแต่กำรตีควำมหมำยของคำอุปมำนั้นเป็ นของพระเยซูคริ สต์เอง)
ยอห์น 13:2 – ขณะเมื่อนัง่ รับประทำนอำหำรอยูน่ ้ นั มำรได้เข้ำมำดลใจยูดำสอิศกำริ โอดบุตร
ของซีโมน ให้มอบพระองค์ไว้
กิจกำร 5:3 – ฝ่ ำยเปโตรจึงถำมว่ำ “อะนำเนีย เหตุไฉน ซำตำนจึงทำให้ใจของเจ้ำเต็มไปด้วย
มุสำวำทต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และได้เก็บค่ำที่ดินส่ วนหนึ่งไว้”
1 เปโตร 5:8 – ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นคนใจหนักแน่น จงระวังระไว้ให้ดี ด้วยว่ำศัตรู ของท่ำนคือ
มำร ดุจสิ งโตคำรำมแผดเสี ยงร้องน่ำกลัว ก็เที่ยวไปเสำะแสวงหำคนที่มนั จะกัดกินได้
เอเฟซัส 6:11, 12 – จงสวมยุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ นของพระเจ้ำ เพื่อจะต่อต้ำนยุทธอุบำยของพญำมำร
ได้ เพรำะว่ำเรำไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั ผูม้ ีบรรดำศักดิ์ และต่อสู ้กบั ผูม้ ีอำนำจ และ
ต่อสู ้กบั ผูค้ รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกนี้ และต่อสู ้กบั บรรดำวิญญำณอันชัว่ ในสถำนอำกำศ
(และข้ออื่น ๆ อีกหลำยข้อ)
ข้ อเสนอ พญามารเป็ นศัตรู ต่อมนุษย์ ทุก ๆ คน
นิสัยของพญำมำรจะปรำกฏเด่นชัด ในเมื่อเรำเรี ยนรู ้ถึงอุปนิสัยของมัน
2. ตาแหน่ งของพญามาร
(1) ยูดำสห์ 8,9 – แม้กระนั้นเขำยังเพ้อกระทำให้เนื้อหนังเป็ นมลทิน และประมำทต่อผูม้ ีอำนำจ
และพูดจำบจ้วงต่อผูม้ ีบรรดำศักดิ์ ฝ่ ำยอัครเทวทูตรำธิ บดีมิคำเอล ครั้นเมื่อท่ำนต่อต้ำนกับมำร และ
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โต้เถียงเรื่ องกำรของโมเสส ท่ำนเองก็ยงั ไม่บงั อำจว่ำกล่ำวจำบจ้วงต่อมำรเลย เป็ นแต่เพียงกล่ำวว่ำ “ให้
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงห้ำมเจ้ำเถิด”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง ตาแหน่ งของพญามารสูงเด่ นมาก แม้ กระทั่งอัครเทวทูตราธิ บดีมิคาเอล ก็ยงั ไม่ กล้ ากล่ าว
คาก้ าวร้ าวต่ อพญามาร
จำกข้อควำมในพระคัมภีร์ตอนนี้ ดูเหมือนว่ำ พญำมำรมีตำแหน่งสู งยิง่ กว่ำอัครเทวทูตรำธิบดีมิ
คำเอลเสี ยอีก นอกจำกนั้นในพระธรรมข้ออื่น ๆ ก็ดูเหมือนว่ำจะสนับสนุนข้ออ้ำงนี้ ด้วยว่ำกำรที่จะ
กล่ำววำจำก้ำวร้ำวดูหมิ่นพญำมำรนั้น ไม่เป็ นกำรบังควร
(2) เอเฟซัส 2:2 – ครั้นเมื่อก่อนท่ำนทั้งหลำยเคยประพฤติในกำรบำปนั้น ตำมอย่ำงโลก ตำมผูม้ ี
อำนำจครอบครองในอำกำศ คือวิญญำณที่ครอบครองอยูใ่ นคนทั้งหลำยที่ไม่เชื่อฟัง
ข้ อเสนอทีส่ อง พญามารเป็ นผู้มีอานาจครอบครองในสถานอากาศ
(3) ยอห์น 12:31 – บัดนี้เป็ นเวลำพิพำกษำโลกนี้ เดี๋ยวนี้ผคู ้ รองโลก จะต้องถูกกำจัดเสี ย
ภำยนอก
ยอห์น 14:30 – ตั้งแต่น้ ีไป เรำจะไม่สนทนำมำกกับท่ำนทั้งหลำย เพรำะว่ำผูค้ รองโลกจะมำ ผู ้
นั้นไม่มีสิทธิ อะไรเหนือเรำ
ยอห์น 16:11 – ควำมพิพำกษำนั้น เพรำะผูค้ รองโลกนี้ ถูกพิพำกษำแล้ว
ข้ อเสนอทีส่ าม พญามารคือผู้ครองโลกนี ้
ถาม พญำมำรเป็ นผูค้ รองโลกนี้ต้ งั แต่เมื่อใด พญำมำรเป็ นผูค้ รองโลกนี้ เนื่องด้วยอำดัมกับเอวำ
ได้เชื่อฟังถ้อยคำของมันในสวนเอเดนหรื อ? หรื อว่ำพระเจ้ำได้มอบโลกนี้ให้เป็ นอำณำจักรของพญำมำร
เช่นเดียวกับที่ได้ทรงมอบแผ่นดินไว้ให้แก่บรรดำกษัตริ ย ์ (ดำเนียล 10: 12, 13) และพญำมำรได้ฉุดเอำ
แผ่นดินของมัน ให้จมลงพร้อมกับควำมวิบตั ิของมันหรื อ? คำถำมเหล่ำนี้พระคริ สตธรรมไม่ได้ตอบไว้
อย่ำงชัดเจน และเรำไม่ควรที่จะมีควำมอยำกรู ้ มำกกว่ำที่ได้บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ (เฉลย
ธรรมบัญญัติ 29:29) แต่อย่ำงไรก็ดี เป็ นที่ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำ ปั จจุบนั พญำมำรเป็ น “ผูค้ รอบครอง
โลกนี้” จำกกำรศึกษำในด้ำนสังคม และกำรดำเนินชีวิตด้ำนเศรษฐกิจของมนุษย์ในปั จจุบนั นี้ ก็จะทำให้
เรำรู ้ในข้อนี้ได้เช่นเดียวกัน
(4) 2 โคริ นธ์ 4:4 – คือในจำพวกนั้น พระของสมัยนี้ ได้กระทำใจของคนที่ไม่เชื่อให้มืดไป เพื่อ
ไม่ให้เขำเห็นแสงสว่ำงของกิตติคุณอันประกอบด้วยสง่ำรำศีคือกิตติคุณของพระคริ สต์ ผูเ้ ป็ นแบบพระ
ฉำยำของพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พญามารคือพระของสมัยนี ้
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3. อานาจของพญามาร
(1) เอเฟซัส 6:11, 12 – จงสวมยุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ นของพระเจ้ำ เพื่อจะต่อต้ำนยุทธอุบำยของพญำ
มำรได้ เพรำะว่ำเรำไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั ผูม้ ีบรรดำศักดิ์ และต่อสู ้กบั ผูม้ ีอำนำจ
และต่อสู ้กบั ผูค้ รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกนี้
และต่อสู ้กบั บรรดำวิญญำณอันชัว่ ในสถำน
อำกำศ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พญามารมีอานาจมากกว่ ามนุษย์ ซึ่ งเป็ นเพียงแต่ เนือ้ หนังและเลือดเท่ านั้น
เนื่องจำกพญำมำรมีบริ วำรที่มีอำนำจมำกกว่ำมนุษย์ และมีตำแหน่งสู ง จึงกล่ำวได้วำ่ ผูเ้ หล่ำนั้น
เป็ น “ผูม้ ีบรรดำศักดิ์ ผูม้ ีอำนำจผูค้ รอบครองในโมหะควำมมืดในโลกนี้ และเป็ นวิญญำณอันชัว่ ใน
สถำนอำกำศ” กำรต่อสู ้กบั พญำมำรนั้นเป็ นกำรยุง่ ยำกมำก อย่ำคิดเลยว่ำเป็ นกำรง่ำย
(2) ลูกำ 11:14-18 – พระองค์ทรงกำลังขับผีใบ้ และเมื่อผีออกแล้ว คนใบ้จึงได้พดู และ
ประชำชนก็ประหลำดใจ แต่บำงคนในพวกเขำพูดว่ำ “คนนี้ขบั ผีออกได้โดยเบละซะบูลนำยผีท้ งั หลำย
นั้น” คนอื่น ๆ ทดลองพระองค์คือขอเห็นนิมิตในท้องฟ้ ำจำกพระองค์ แต่พระองค์ทรงทรำบควำมคิด
ของเขำจึงตรัสแก่เขำว่ำ “แผ่นดินใด ๆ ซึ่ งแตกแยกกันแล้วก็คงพินำศเรื อนใด ๆ ซึ่ งแตกแยกกันแล้วก็จะ
ล้มลง และถ้ำซำตำนแก่งแย่งกันระหว่ำงมันเองแผ่นดินของมันจะยัง่ ยืนอย่ำงไรได้ เพรำะท่ำนทั้งหลำย
ว่ำ เรำขับผีออกโดยเบละซะบูล”
ข้ อเสนอทีส่ อง ซาตานเป็ นนายของบรรดาภูตผีปีศาจ
(3) ดำเนียล 10:5,6,12,13 – คือแม่น้ ำฮิเดเค็ล ข้ำพเจ้ำได้แหงนตำขึ้นแล้วมองเห็น และนี่แน่ะ มี
บุรุษผูห้ นึ่งสวมเสื้ อผ้ำป่ ำน เอวคำดด้วยเจียระบำดทองคำเนื้อบริ สุทธิ์ มำจำกเมืองอูฟำด ร่ ำงกำยของเขำ
เป็ นเงำงำมดังโมนำ และใบหน้ำของเขำเหมือนดังสำยฟ้ ำ ตำของเขำเหมือนดวงประทีป และแขนกับขำ
เหมือนกับทองเหลืองขัดสุ กปลัง่ และน้ ำเสี ยงเหมือนกับเสี ยงของชุมนุมชนเขำจึงพูดแก่ขำ้ พเจ้ำว่ำ “ดำ
นิเอลเอ๋ ย อย่ำกลัวเลย เพรำะว่ำตั้งแต่ท่ำนได้ต้ งั อกตั้งใจ อยำกจะหำควำมรู ้ และได้ถ่อมกำยลงต่อพักตร์
พระเจ้ำของท่ำนคำทูลขอของท่ำนก็ทรงได้ยนิ แล้ว และข้ำพเจ้ำมำนี่ก็เป็ นกำรตอบคำอธิ ษฐำนของท่ำน
เทพผูพ้ ิทกั ษ์อำณำจักรฟำรัศได้ก้ นั กำงขวำงข้ำพเจ้ำไว้ถึงยี่สิบเอ็ดวัน แต่มิคำเอล อัครเทวทูตได้มำช่วย
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจึงได้ผละออก และละท่ำนไว้กบั เทพผูพ้ ิทกั ษ์อำณำจักรฟำรัศ”
ข้ อเสนอทีส่ าม พญามารหรื อพรรคพวกของมัน มีฤทธิ์ ต่อสู้ ขดั ขวางทูตสวรรค์ ผ้ ปู ระกอบด้ วยสง่ าราศี
เป็ นเวลาหลายวัน
(4) กิจกำร 26:18 – จะให้เปิ ดตำของเขำ เพื่อเขำจะกลับจำกทำงมืดมำถึงทำงสว่ำง และจำก
อำนำจของซำตำนมำถึงพระเจ้ำ เพื่อเขำจะได้รับกำรยกโทษแห่งควำมผิดของเขำ และให้ได้รับส่ วนที่จะ
ได้ดว้ ยกันกับคนทั้งหลำย ซึ่ งถูกชำระให้เป็ นผูช้ อบธรรมโดยควำมเชื่อในเรำ
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ข้ อเสนอทีส่ ี่ มนุษย์ ทั้งหลายที่ยงั ไม่ ได้ รับความรอด อยู่ภายใต้ อานาจของพญามาร
(5) 1 ยอห์ย 5:19 – เรำทั้งหลำยรู ้วำ่ เรำบังเกิดจำกพระเจ้ำ และมนุษย์โลกทั้งสิ้ นทอดตัวจมอยูใ่ น
มำรร้ำย
ข้ อเสนอทีห่ ้ า โลกทั้งโลก และมวลมนุษย์ ต้องตกอยู่ในอานาจ และอุ้งมือของพญามาร ยกเว้ นแต่ ผ้ ทู ี่พระ
เจ้ าทรงเรี ยกให้ ออกมาจากชาวโลกคือคริ สตจักร ซึ่ งอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ ของพระเจ้ า
(6) โยบ 1:10-12 - พระองค์มิได้สร้ำงรั้วล้อมรอบเขำไว้หรื อ และล้อมรอบเรื อนและอะไร ๆ ที่
เขำมีอยูท่ ุกด้ำนหรื อ ก็พระองค์ได้อวยพรให้กำรงำนโดยน้ ำมือของเขำเจริ ญขึ้น และทรัพย์สมบัติของเขำ
ก็ทวีมำกขึ้นบนพื้นแผ่นดินแต่ถำ้ หำกบัดนี้
พระองค์จะยืน่ พระหัตถ์ออกแตะต้องให้เป็ นอันตรำยแก่
ทรัพย์สินทั้งหลำย ที่เขำมีอยูน่ ้ นั เขำจะเลิกนับถือพระองค์ทีเดียว พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่ซำตำนว่ำ “เอำ
เถอะทรัพย์สินทั้งหมดที่เขำมีอยู่ ก็อยูใ่ นอำนำจของเจ้ำแล้ว จะทำอะไรก็ทำได้ แต่ตวั เขำอย่ำงได้แตะ
ต้องเป็ นอันขำด” ดังนั้นซำตำนก็ทูลลำ และออกไปจำกพระพักตร์ พระเยโฮวำห์
ข้ อเสนอทีห่ ก พญามารสามารถใช้ อานาจอันยิ่งใหญ่ ของมัน เท่ าที่ พระเยโฮวาห์ ทรงอนุญาตเท่ านั้น
4. เล่ห์เหลีย่ มของพญามาร
(1) 2 โคริ นธ์ 2:11 – เพื่อซำตำนจะมิได้ชยั ชนะแก่เรำ ด้วยเรำรู ้อุบำยของมันแล้ว
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พญามารมีอุบาย และเล่ ห์เหลี่ยมนานาประการ
(2) เอเฟซัส 6:11, 12 – จงสวมยทุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ นของพระเจ้ำ เพื่อจะต่อต้ำนยุทธอุบำยของพญำ
มำรได้ เพรำะว่ำเรำไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั ผูม้ ีบรรดำศักดิ์และต่อสู ้กบั ผูม้ ีอำนำจ
และต่อสู ้กบั ผูค้ รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกนี้
และต่อสู ้กบั บรรดำวิญญำณอันชัว่ ในสถำน
อำกำศ
ข้ อเสนอทีส่ อง พญามารมีอุบาย เล่ ห์เหลี่ยมกลโกงมากมายหลายประการ เราจาเป็ นต้ องสวมยุทธภัณฑ์
ของพระเจ้ า เพื่อที่ จะต่ อสู้กับมัน
พญำมำรคงมีชยั ชนะต่อหลำยคน โดยกำรใช้อุบำยเล่ห์เหลี่ยมอันชำญฉลำดของมันอย่ำงไม่ตอ้ ง
สงสัย ซึ่ งมันจะไม่สำมำรถเอำชนะได้ถำ้ มันใช้อำนำจของมันโดยตรง ดังที่เรำได้เห็นตัวอย่ำงกลอุบำย
ของพญำมำรแล้ว ในกำรทดลองนำงฮำวำและพระเยซูคริ สต์ “งูโบรำณ” เป็ นสัตว์ที่มีอนั ตรำยยิง่ กว่ำ
“สิ งโตที่ข่คู ำรำม” เสี ยอีก
(3) 2 เธสะโลนิกำ 2:9, 10 – คือผูน้ ้ นั ที่มำโดยซำตำนเป็ นเหตุ ก็สำแดงอิทธิ ฤทธิ์ ต่ำง ๆ และนิมิต
และกำรอัศจรรย์อนั เท็จ และอุบำยอธรรมทั้งปวงให้ปรำกฏแก่คนเหล่ำนั้นที่พินำศอยู่ เพรำะเขำทั้งหลำย
ไม่ได้รับควำมจริ งเพื่อจะรอดได้
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ข้ อเสนอทีส่ าม พญามารสาแดงอานาจ เครื่ องหมาย และการอัศจรรย์ ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการเท็จ จึงสามารถ
ล่ อลวงผู้ที่ไม่ ยอมรั บความจริ ง
(เทียบ มัทธิว 24:24 – “ด้วยว่ำจะมีพระคริ สต์ และผูท้ ำนำยเทียมเท็จหลำยคนเกิดขึ้น เขำจะทำ
หมำยสำคัญอันใหญ่ และกำรอัศจรรย์ล่อลวงให้หลงถ้ำเป็ นได้ถึงแม้ผทู ้ ี่ถูกเลือกสรรแล้ว ก็จะให้หลงไป
ด้วย”)
มีบำงคนพูดว่ำ พญำมำรปลอมแปลงพระรำชกิจของพระเจ้ำ
(4) 2 โคริ นธ์ 11:14 – แต่กำรนั้นไม่แปลกประหลำดเลย ถึงซำตำนเองก็ยงั ปลอมตัวเป็ นทูตแห่ง
ควำมสว่ำงได้
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พญามารสามารถแปลงตัวเป็ นทูตแห่ งความสว่ างได้
ไม่มีครั้งใดที่พญำมำร จะเป็ นภัยอันตรำยแก่เรำ เท่ำกับเมื่อมันปลอมแปลงตัวเป็ นทูตแห่งควำม
สว่ำง กล่ำวคือ เมื่อพญำมำร ยืนอยูท่ ี่ธรรมำสน์หรื อเข้ำไปสอนในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม และแกล้ง
สอนหลักศำสนำคริ สต์ หรื อหลักกำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่โดยแท้ที่จริ งแล้วมันกำลังทำให้
รำกฐำนแห่งควำมเชื่ อเสื่ อมคลำยลง และพยำยำมทำให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ กลำยเป็ นหนังสื อไร้
คุณค่ำแก่กำรศึกษำ จงระวังให้ดี เพรำะตอนนี้แหละพญำมำรกำลังทำงำนที่เป็ นภัยที่สุดแก่เรำ ควำมสุ ข
ย่อมมีแก่ผทู ้ ี่ไม่ยอมหลงงมงำยต่ออุบำยของพญำมำร และตระหนักว่ำ พญำมำรมักปลอมตัวเป็ นทูตแห่ง
ควำมสว่ำงอยูเ่ สมอ
5. ความชั่วร้ ายของพญามาร
(1) 1 ยอห์น 5:19 – เรำทั้งหลำยรู ้วำ่ เรำบังเกิดจำกพระเจ้ำ และมนุษยโลกทั้งสิ้ นทอดตัวจมอยู่
ใน มำรร้ำย
มัทธิว 5:37 – แต่ให้ถอ้ ยคำของท่ำนเป็ นคำตรงเถิด จริ งก็วำ่ จริ ง ไม่ก็วำ่ ไม่ซ่ ึ งพูดเกินนี้ไปก็มำ
จำกควำมชัว่
มัทธิว 6:13 – และขออย่ำนำข้ำพเจ้ำเข้ำไปในกำรทดลอง แต่ขอให้พน้ จำกซึ่ งชัว่ ร้ำย
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พญามารเป็ นมารร้ ายที่ชั่วช้ า มันเป็ นเจ้ าแห่ งการปลอมแปลง และล่ อลวงต่ าง ๆ และเป็ น
แหล่ งเกิดแห่ งความชั่วในผู้อื่นด้ วย
(2) 1 ยอห์น 3:8 – คนที่กระทำบำปก็มำจำกมำร ด้วยว่ำมำรได้กระทำบำปตั้งแต่เดิมมำ พระบุตร
ของพระเจ้ำได้เสด็จมำปรำกฏเพรำะเหตุน้ ี คือว่ำเพื่อจะได้ทรงทำลำยกิจกำรของมำรเสี ย
ข้ อเสนอทีส่ อง พญามารได้ ทาบาปตั้งแต่ เดิมมา
ถำม คำว่ำ “เดิม” ในที่น้ ีหมำยควำมว่ำอะไร? หมำยควำมว่ำพญำมำรได้ทำบำปตั้งแต่แรกเริ่ ม
แห่งสิ่ งสำรพัด และพระเจ้ำทรงสร้ำงมันให้เต็มไปด้วยควำมผิดบำปหรื อ? เรำจะทรำบภำยหลังว่ำ เอเส
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เคียล 28:15 ก็อำ้ งถึงพญำมำรว่ำ พระเจ้ำได้สร้ำงให้บริ สุทธิ์ ดังนั้นข้อนี้ จึงมีควำมหมำยว่ำ มำรเป็ นบุคคล
แรกที่ได้หลงกระทำบำป คำว่ำ “เดิม” ซึ่ งใช้ในจดหมำยฝำกของยอห์นบ่อย ๆ จึงมิได้หมำยถึงปฐม
กำเนิดแห่งสิ่ งสำรพัด (ดูข ้ 11 ด้วย)
(3) ยอห์น 8:44 – ท่ำนทั้งหลำยมำจำกมำรซึ่ งเป็ นพ่อของท่ำน และท่ำนใคร่ จะทำตำมควำม
ปรำรถนำของพ่อของท่ำน มันเป็ นผูฆ้ ่ำคนตั้งแต่เดิมมำ และมิได้ต้ งั อยูใ่ นควำมจริ ง เพรำะควำมจริ งมิได้
อยูใ่ นมัน เมื่อมันพูดมุสำ มันก็พดู แต่ตวั มันเอง ด้วยว่ำมันเป็ นช่ำงมุสำ และเป็ นพ่อของกำรมุสำนั้น
ข้ อเสนอทีส่ าม พญำมำรเป็ นผูฆ้ ่ำคนตั้งแต่เดิมมำ เป็ นผูพ้ ูดมุสำและเป็ นบิดำของกำรมุสำ ไม่มีควำมสัตย์
จริ งในพญำมำรเลย
(4) 2 โคริ นธ์ 4:4 – คือในคนจำพวกนั้น พระของสมัยนี้ ได้กระทำใจของคนที่ไม่เชื่อให้มืดไป
เพื่อไม่ให้เขำเห็นแสงสว่ำงของกิตติคุณอันประกอบด้วยสง่ำรำศี คือกิตติคุณของพระคริ สต์ ผูเ้ ป็ นแบบ
พระฉำยำของพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ ี่ มารทาให้ ใจของคนที่ไม่ เชื่ อพระเจ้ ามืดไป เพื่อไม่ ให้ เขาเห็นแสงสว่ างของพระกิตติคุณ อัน
ทรงสง่ าราศีของพระคริ สต์ ผ้ เู ป็ นพระฉายาของพระเจ้ า
ควำมชัว่ ร้ำยยิง่ กว่ำนี้ไม่มีอีกแล้ว
(5) ลูกำ 8:12 – ที่ตกริ มหนทำงได้แก่คนเหล่ำนั้นที่ได้ยนิ แล้วมำรมำชิงเอำพระวจนะจำกใจของ
เขำ เพื่อไม่ให้เขำเชื่ อและรอดได้
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พญำมำรฉกชิงเอำพระวจนะของพระเจ้ำ ไปจำกใจมนุษย์ เพื่อไม่ให้ผทู ้ ี่ได้ยนิ ได้ฟังพระ
วจนะของพระเจ้ำ เชื่อฟังและรับเอำควำมรอด
เมื่อเรำศึกษำกิจกำรของพญำมำรต่อไป เรำก็จะยิง่ มีขอ้ พิสูจน์และแบบอย่ำงอื่น ๆ อีกมำก
เกี่ยวกับควำมชัว่ ของพญำมำร
6. ความขีข้ ลาดของพญามาร
ยำกอบ 4:7 – เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงมีใจน้อมยอมฟังพระเจ้ำ แต่จงต่อสู ้กบั มำร และมันจะ
หนีไปจำกท่ำน
ข้ อเสนอ เมื่อเราต่ อสู้กับพญามารโดยพึ่งพระเจ้ า มารก็จะหนีไปจากเราทันที

96

บทที่ 2 เอเสเคียล บทที่ 28
เอเสเคียล 28:1-19 – คำของพระเยโฮวำห์มำยังข้ำพเจ้ำอีกว่ำ ดูกรท่ำนมนุษย์ จงกล่ำวแก่เจ้ำ
แผ่นดินเมืองดูโรว่ำ พระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสดังนี้วำ่ “เพรำะจิตใจแห่งเจ้ำยกสู งศักดิ์ และเจ้ำได้วำ่ ตัวเป็ น
พระเจ้ำ และตัวได้นงั่ ณ พระที่นงั่ ของพระเจ้ำในท่ำมกลำงทะเล เจ้ำยังเป็ นแต่มนุษย์มิได้เป็ นพระเจ้ำ แม้
เจ้ำได้ต้ งั ใจแห่งเจ้ำดังพระทัยพระเจ้ำ นี่แน่ะ เจ้ำมีปัญญำฉลำดกว่ำดำเนียล กำรลับที่จะซ่อนแก่เจ้ำไม่มี
เจ้ำยังทรัพย์สมบัติให้มีแก่เจ้ำด้วย สติปัญญำอันฉลำดและควำมรู้ของเจ้ำ และได้มีทองและเงินในคลัง
ทั้งหลำยแห่งเจ้ำ เจ้ำได้กระทำให้ทรัพย์สมบัติของเจ้ำทวีมำกขึ้น ด้วยสติปัญญำอันลึก ในกำรค้ำขำยแห่ง
เจ้ำ และใจของเจ้ำก็เย่อหยิง่ ไปด้วยสมบัติแห่งเจ้ำ เหตุดงั นี้พระเยโฮวำห์เจ้ำจึงตรัสดังนี้วำ่ ด้วยเจ้ำได้
ตั้งใจแห่งเจ้ำดังพระทัยพระเจ้ำ เหตุฉะนี้นี่แน่ะ เรำจะให้นำนำประเทศมำเหนือเจ้ำคือผูด้ ุร้ำยแห่งนำนำ
ประเทศนั้นและเจ้ำจะชักกระบี่ซ่ ึ งงดงำมแห่งสติปัญญำของเจ้ำ และจะทำรัศมีของเจ้ำให้อปั ยศไป เขำ
ทั้งหลำยจะให้เจ้ำลงไปยังเหว เจ้ำจะตำยเช่นคนตำยที่ตอ้ งแทงในท่ำมกลำงทะเลทั้งหลำย เจ้ำยังจะว่ำต่อ
หน้ำคนที่แทงเจ้ำหรื อว่ำ เรำเป็ นพระเจ้ำ แต่เจ้ำเป็ นมนุษย์ ในมือแห่งคนที่แทงเจ้ำ ก็มีได้เป็ นพระเจ้ำ เจ้ำ
จะตำยดุจควำมตำยทั้งหลำยแห่งคนที่มิได้รับศีลตัด ด้วยมือแห่งคนต่ำงประเทศ เพรำะพระเยโฮวำห์เจ้ำ
ตรัสว่ำ เรำได้ตรัสแล้ว
อนึ่งคำของพระเยโฮวำห์มำยังข้ำพเจ้ำว่ำ บุตรมนุษย์เอ๋ ย จงกล่ำวคำเพลงโศกเศร้ำถึงกษัตริ ย ์
เมืองตุโร และกล่ำวแก่ท่ำนว่ำ พระเยโฮวำห์เจ้ำตรัสดังนี้วำ่ ท่ านตั้งตัวเป็ นเยี่องอย่ างที่ประเสริ ฐวิเศษ
บริ บูรณ์ ด้วยสติปัญญา และงำมเลิศที่สุด ท่ำนได้อยู่ในสวนเอเดนซึ่ งเป็ นสวนแห่ งพระเจ้ า ท่ำนได้
ประดับกำยด้วยพลอยอันวิเศษต่ำง ๆ คือพลอยทับทิม และโตปั ศและเพชรขำว และมรกต แก้วเบรล
และโอนิกซ์ และยำซิ เประ และสะไฟระ มรกต และ บำระเก๊ช และทองคำ ก็กำรเครื่ องกลองและปี่ ทั้ง
ปวงของท่ำนก็อยูด่ ว้ ยท่ำนก็ได้เตรี ยมไว้แล้วในวันที่ท่ำนสร้ำงไว้น้ นั
ท่ านเป็ นคะรู ปอันเฉลิมที่บังไว้
และเรำได้ต้ งั ท่ำนไว้ ท่ำนได้อยูบ่ นภูเขาอันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ า และท่ำนได้เดินไปมำในท่ ามกลางกอง
เพลิงศิลา ท่ำนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ในทำงทั้งปวงของท่ำน ตั้งแต่วนั ที่ท่ำนสร้ำงไว้จนถึงวันที่กำรชัว่ ได้บงั เกิด
เห็นในท่ำน เขำทั้งหลำยได้ทำให้ท่ำมกลำงของท่ำนเต็มด้วยควำมร้ำยกำจ โดยสิ นค้ำของท่ำนเป็ นอัน
มำกและท่ำนได้ทำผิด เหตุฉะนี้เรำจะทิ้งท่ำนให้เป็ นมลทิน ไปจำกภูเขำแห่งพระเจ้ำ และจะทำลำยท่ำน
โอ้คะรู ปที่บงั เหนือกองเพลิงศิลำ จิตใขของท่ำนเย่อหยิง่ ด้วยกำรงดงำมของท่ำน ท่ำนได้ทำสติปัญญำตน
ให้เป็ นมลทินไป เพรำะท่ำนเห็นแก่กำรงดงำม เรำจะทิ้งท่ำนลงถึงดิน และวำงท่ำนลงต่อหน้ำกษัตริ ย ์
ทั้งหลำย เพื่อกษัตริ ยเ์ หล่ำนั้นจะได้เห็นท่ำน ท่ำนได้ประมำทหมิ่นในบริ สุทธิ์ ท้ งั ปวงของเรำ เพรำะกำร
ชัว่ ทั้งหลำยเป็ นอันมำกของท่ำน โดยกำรอสัตย์ที่คำ้ ขำยของท่ำน เหตุฉะนี้เรำจะยังไฟให้ออกแต่
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ท่ำมกลำงท่ำนไฟนั้นจะเผำผลำญท่ำนเสี ย และเรำจะให้ทำ่ นเป็ นเถ้ำไฟบนแผ่นดินต่อตำคนทั้งหลำยที่
เห็นท่ำน คนทั้งหลำยในท่ำมกลำงนำนำประเทศที่รู้จกั ท่ำน เขำตกตะลึงไปเพรำะท่ำน ท่ำนก็เป็ นที่น่ำ
กลัว และจะมิได้เป็ นอีกต่อไปเป็ นนิตย์
ข้อควำมแปลกประหลำดข้ำงบนนี้อำ้ งถึงใคร
ข้อ 1-10 หมำยถึงกษัตริ ยผ์ คู ้ รองเมืองตุโรในสมัยนั้น ข้อควำมตอนนี้สำเร็ จเมื่อนะบูคดั เนซัรได้
ยึดครองเมืองนี้
ข้อ 11-19 หำกหมำยถึงมนุษย์โดยตรง ข้อควำมเหล่ำนี้ก็ยำกที่จะเข้ำใจได้ ดูขอ้ 12, 13, 14 แต่มี
บำงข้อเช่นข้อ 16,18 ซึ่ งดูเหมือนจะหมำยถึงรำชำแห่งโลกนี้
เรำจะอธิ บำยปริ ศนำนี้ได้อย่ำงไร
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เรำมักจะพบเสมอว่ำ คำพยำกรณ์ของศำสดำพยำกรณ์ ที่พยำกรณ์ถึง
เหตุกำรณ์ในปั จจุบนั นั้น มักมีควำมหมำยเล็งไปถึง เหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอีกด้วย เป็ นต้นว่ำใน
มัทธิว 24:15-21 พระคริ สต์ได้กล่ำวถึงกำรทำลำยกรุ งเยรู ซำเล็ม ซึ่ งเป็ น “วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ”
อย่ำงแท้จริ ง และพระองค์ก็ยงั หมำยถึง “วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเสจ้ำ” ซึ่งจะมำถึงในอนำคต ในข้อ 22-31
เนื่องด้วยกำรกล่ำวถึงเหตุกำรณ์ในปั จจุบนั และในอนำคตนี้ เปลี่ยนเรื่ องและพูดต่อเนื่ องกันอย่ำงรวดเร็ ว
จึงเป็ นกำรยำกที่จะรู ้วำ่ เรื่ องแรกจบเมื่อใด และเริ่ มเรื่ องต่อไปเมื่อใด คำพยำกรณ์ของเอเสเคียลก็มี
ลักษณะเช่นเดียวกันนี้ เจ้ำแผ่นดินเมืองตุโรก็เป็ นแบบเล็งถึง “ลูกแห่งควำมพินำศ” (ข้อ 2,5,6 เทียบ 2 เธ
สะโลนิกำ 2:3,4 และเทียบข้อสองกับ ดำเนียล 11:41-24 จงสังเกตคำว่ำ “ท่ำมกลำงทะเล” และคำว่ำ
“ระหว่ำงทะเล”)
แต่ยงั มีขอ้ ควำมบำงประกำรในข้อ 11-19 (เจ้ำแผ่นดินเมืองตุโร) ซึ่ งดูเหมือนว่ำ หมำยถึงผูท้ ี่
ไม่ใช่มนุษย์ คือมีฤทธิ์ อำนำจเหนื อมนุษย์และบำงตอนก็พดู ถึงผูท้ ี่เป็ นรำชำในโลกนี้ รำชำในโลกนี้ดู
เหมือนว่ำได้ทำกำรค้ำขำยใหญ่โต เทียบกับกำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำในวำระสุ ดท้ำยของโลกนี้ ดังต่อไปนี้
วิวรณ์ 13:16,17 – มันได้บนั ดำลให้คนทั้งปวงทั้งผูใ้ หญ่ผนู ้ อ้ ย คนมัง่ มีและคนจน ไทยและทำส
ให้รับเครื่ องหมำยสักที่มือขวำ หรื อที่หน้ำผำกของเขำ และไม่ให้คนใดซื้ อขำยได้ เว้นไว้ผทู ้ ี่ได้รับ
เครื่ องหมำยสักนั้นหรื อมีชื่อของสัตว์น้ นั หรื อมีเลขประจำชื่อของเขำ
วิวรณ์ 18:3, 9-19 – ด้วยว่ำประเทศทั้งปวงได้ดื่มเหล้ำองุ่น ของควำมพิโรธแห่งกำรล่วงประเวณี
ของเมืองนั้น จึงล่มจมลง และบรรดำกษัตริ ยท์ ี่แผ่นดินโลกได้กระทำผิดประเวณี กบั เมืองนั้น และพ่อค้ำ
ทั้งหลำยแห่งแผ่นดินโลก ได้เจริ ญขึ้นเป็ นคนมัง่ มีดว้ ยอำนำจแห่งควำมสุ รุ่ยสุ ร่ำยของเมืองนั้น
บรรดำกษัตริ ยแ์ ห่งแผ่นดินโลกที่ได้ทำผิดประเวณี กบั เมืองนั้น
และได้เลี้ยงชีวติ โดยกำร
สุ รุ่ยสุ ร่ำยด้วยกัน ครั้นกษัตริ ยเ์ หล่ำนั้นเห็นควันไฟที่ไหม้เมืองนั้น กษัตริ ยเ์ หล่ำนั้นจะพิลำปร่ ำไรเพรำะ
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เมืองนั้น และจะยืนอยูไ่ กลเพรำะกลัวกำรทรมำนของเมืองนั้น และจะกล่ำวว่ำวิบตั ิ ๆ แก่เมืองบำบุโลน
เมืองใหญ่ที่เป็ นเมืองแข็งแรง ด้วยว่ำเจ้ำได้รับโทษพิพำกษำให้พินำศไปชัว่ โมงเดียว
บรรดำพ่อค้ำแห่งแผ่นดินโลกจะพิลำปคร่ ำครวญเพรำะเมืองนั้น ด้วยไม่มีใครจะซื้ อสิ นค้ำของ
เขำต่อไปอีก สิ นค้ำนั้นคือทองคำ เงิน เพชรพลอยต่ำง ๆ แก้วมุกดำ ผ้ำป่ ำนเนื้ อละเอียด ผ้ำสี ม่วง ผ้ำไหม
ผ้ำสี แดงเข้ม ไม้หอม ภำชนะต่ำง ๆ ที่ทำด้วยงำ ภำชนะต่ำง ๆ ที่ทำด้วยไม้มีรำคำมำก ภำชนะทองเหลือง
ภำชนะเหล็ก และภำชนะศิลำลำย และอบเชย เครื่ องเทศ เครื่ องหอม กำยำน เหล้ำองุ่น น้ ำมัน แป้ ง
ละเอียด ข้ำวสำลี โค แกะ ม้ำรถ และร่ ำงกำย และชีวติ ของคน และผลแห่งกำรซึ่ งจิตของเจ้ำกระหำยใคร่
ได้น้ นั ก็ล่วงพ้นไปจำกเจ้ำแล้ว และสิ่ งสำรพัดที่มีรสอันวิเศษยิง่ และฟุ่ มเฟื อยก็พินำศไปจำกเจ้ำแล้ว
และเจ้ำจะไม่ได้พบอีกเลย บรรดำพ่อค้ำที่ได้ขำยสิ่ งของเหล่ำนั้นที่ได้เป็ นคนมัง่ มีเพรำะเหตุเมืองบำบุ
โลนนั้น จะยืนอยูแ่ ต่ไกลเพรำะกลัวกำรทรมำนของเมืองนั้น และจะพิลำปร่ ำไร ร้องว่ำ วิบตั ิ ๆ แก่เมือง
ใหญ่น้ นั ที่ได้นุ่งห่มผ้ำป่ ำนเนื้อละเอียด และผ้ำสี ม่วง และผ้ำสี แดงเข้ม และได้ประดับกำยด้วยทองคำ
เพรช พลอยต่ำง ๆ และแก้วมุกดำ เพรำะว่ำในชัว่ โมงเดียวทรัพย์สมบัติมำกเช่นนั้นก็พินำศสู ญไปนำย
เรื อทุกคน บรรดำคนที่โดยสำร และพวกลูกเรื อ และคนทั้งหลำยที่มีอำชีพทำงทะเลได้อยูแ่ ต่ไกล และ
เมื่อคนเหล่ำนั้นได้เห็นควันไฟที่ไหม้เมืองนั้นก็ร้องว่ำ เมืองใดเล่ำจะเป็ นเหมือนเมืองใหญ่น้ ี และเขำก็
หยิบเอำดินฝุ่ นใส่ ที่ศีรษะของเขำ และพิลำปคร่ ำครวญว่ำ วิบตั ิ ๆ แก่เมืองใหญ่น้ ี อันกระทำให้คนทั้งปวง
ที่นนั่ ที่มีกำปั้ นเดินทำงทะเล ได้เป็ นคนมัง่ มีดว้ ยทรัพย์สมบัติบริ บูรณ์ เพรำะในชัว่ โมงเดียวนั้นก็เป็ น
เมืองร้ำงเปล่ำ
คำอธิ บำยง่ำย ๆ ก็คือว่ำเจ้ำแผ่นดินเมืองตุโรนั้น เป็ นแบบเล็งถึง “ผูท้ รยศต่อพระคริ สต์” และ
เป็ นเสมือนว่ำ ถือกำเนิดมำพจำกพญำมำรทำนองเดียวกันกับที่พระเยซูคริ สต์เป็ นแบบเล็งถึงพระเจ้ำ
และทรงเป็ นพระเจ้ำปฏิสนธิในรู ปกำยมนุษย์
(เทียบ 2 เธสะโลนิกำ 2:8, 9 – ขณะนั้นผูน้ อกกฎหมำยนั้นก็จะปรำกฏตัวขึ้น และพระเยซูเจ้ำจะ
ทรงประหำรเสี ย ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลำญให้ศูนย์ไปด้วยอำกำรปรำกฏ และกำร
เสด็จมำของพระองค์ คือผูน้ ้ นั ที่มำโดยซำตำนเป็ นเหตุก็สำแดงอิทธิ ฤทธิ์ ต่ำง ๆ และนิมิตและกำร
อัศจรรย์อนั เท็จ)
หำกว่ำข้อควำมข้ำงบนนี้ อธิ บำยปั ญหำนั้นถูกต้องแล้ว ก็เท่ำกับว่ำ ข้อพระธรรมเหล่ำนี้สอนให้
เรำรู ้ถึงพฤติกำรณ์ต่ำง ๆ ของพญำมำรมำกทีเดียว
(1) เอเสเคียล 28:12 – บุตรมนุษย์เอ๋ ย จงกล่ำวคำเพลงโศกเศร้ำถึงกษัตริ ยเ์ มืองตุโรและกล่ำวแก่
ท่ำนว่ำ “ท่ำนตั้งตัวเป็ นเยีย่ งอย่ำงที่ประเสริ ฐวิเศษ บริ บูรณ์ดว้ ยสติปัญญำ และงำมเลิศที่สุด”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พญามารซาตานเป็ นผู้ที่บริ บูรณ์ ด้วยสติปัญญาและมีรูปร่ างงดงามยิ่ง
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(2) เอเสเคียล 28:13 – ท่ำนได้อยูใ่ นเอเดนซึ่ งเป็ นสวนแห่งพระเจ้ำ ท่ำนได้ประดับกำยด้วย
พลอยอันวิเศษต่ำง ๆ คือ พลอยทับทิม และโตปั ศ และเพชรขำวและมรกต แก้วเบรล และโอนิกซ์ และ
ยำซิเปรอะ และสะไฟระ มรกต และบำระเก๊ช และทองคำ ก็กำรเครื่ องกลองและปี่ ทั้งปวงของท่ำนก็อยู่
ด้วยท่ำนก็ได้เตรี ยมไว้แล้วในวันที่ท่ำนสร้ำงไว้น้ นั
ข้ อเสนอทีส่ อง ซำตำนเคยอยูใ่ นสวนเอเดน ซึ่ งเป็ นสวนของพระเจ้ำ
ดูเหมือนว่ำสวนเอเดนที่กล่ำวถึงนี้ ไม่ใช่สวนเอเดนที่อำดัมและเอวำอำศัยอยู่ แต่คงเป็ นสวนเอ
เดนที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงขึ้นในยุคก่อนสวนเอเดนที่อำดัมและเอวำอำศัยอยูน่ ้ นั
มีพืชพันธุ์ธญ
ั ญำหำร
บริ บูรณ์ (ปฐมกำล 2:9) แต่สวนเอเดนที่กล่ำวถึงนี้ก็บริ บูรณ์ดว้ ยเพชรพลอย เทียบดูกบั กรุ งเยรู ซำเล็ม
ใหม่ ซึ่ งจะมำภำยหลัง
วิวรณ์ 21:10-21 - ท่ำนได้นำข้ำพเจ้ำโดยพระวิญญำณขึ้นไปบนภูเขำสู งใหญ่และได้สำแดงให้
ข้ำพเจ้ำเห็นเมืองใหญ่น้ นั คือเมืองเยรู ซำเล็มอันบริ สุทธิ์ กำลังลอยลงมำจำกสวรรค์แต่พระเจ้ำ เมืองนั้น
ประกอบด้วยรัศมีของพระเจ้ำมีแสงสว่ำงดุจแก้วที่มีรำคำมำก คือแก้วมณี โชติอนั สุ กใส เมืองนั้นมี
กำแพงสู งใหญ่มีประตูสิบสองประตู และที่ประตูน้ นั มีทูตสวรรค์ประจำอยูป่ ระตูละองค์เป็ นสิ บสององค์
และประตูน้ นั มีชื่อจำรึ กไว้ ซึ่ งเป็ นชื่อตระกูลพวกอิสรำเอลสิ บสองตระกูล ฝ่ ำยด้ำนตะวันออกมีประตู
สำมประตู ด้ำนเหนือมีประตูสำมประตู ด้ำนใต้มีประตูสำมประตู และด้ำนตะวันตกมีประตูสำมประตู
กำแพงเมืองนั้นมีรำกสิ บสองชั้น และที่รำกนั้นมีชื่อพวกอัครสำวกของพระเมษโปดกสิ บสองคนนั้น
จำรึ กไว้
ทูตสวรรค์องค์ที่ได้พูดกับข้ำพเจ้ำ ถือไม้วำทองคำเพื่อจะวัดเมือง และประตูท้ งั ปวงและกำแพง
เมืองนั้น และเมืองนั้นกว้ำงยำวเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสและท่ำนได้เอำไม้วำวัดเมืองนั้นได้หำ้ หมื่นสี่ พนั หก
ร้อยเส้น กว้ำงยำวกับสู งเท่ำกัน และท่ำนได้วดั กำแพงเมืองนั้น ได้ร้อยสี่ สิบสี่ ศอกตำมไม้วำที่มนุษย์เคย
ใช้ อย่ำงเดียวกันกับทูตสวรรค์น้ นั ได้ใช้ กำแพงเมืองนั้นก่อแล้วไปด้วยแก้วมณี โชติ และเมืองนั้นแล้วไป
ด้วยทองคำเนื้อบริ สุทธิ์ ดุจแก้วสุ กใสรำกทั้งหลำยแห่งเมืองนั้นประดับด้วยแก้วประเสริ ฐทุกอย่ำง รำกที่
หนึ่งแล้วไปด้วยแก้วมณี โชติ รำกที่สองแล้วด้วยแก้วไพทูรย์ รำกที่สำมแล้วไปด้วยแก้วโมรำ รำกที่สี่
แล้วไปด้วยแก้วมรกต รำกที่หำ้ แล้วไปด้วยแก้วโกแมน รำกที่หกแล้วไปด้วยแก้วทับทิม รำกที่เจ็ดแล้ว
ไปด้วยแก้วบุษรำคัมน้ ำแก่ รำกที่แปดแล้วไปด้วยแก้วเพทำย รำกที่เก้ำแล้วไปด้วยแก้วบุษรำคัมน้ ำอ่อน
รำกที่สิบแล้วไปด้วยแก้วหยก รำกที่สิบเอ็ดแล้วไปด้วยแก้วนิล รำกที่สิบสองแล้วไปด้วยแก้วเพทำยม่วง
ประตูท้ งั สิ บสองประตูน้ นั เป็ นแก้วมุกดำล้วนทั้งแท่งและถนนในเมืองนั้นเป็ นทองคำบริ สุทธิ์ ใสรำวกับ
แก้ว
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ในยุคที่อำดัมและนำงเอวำอยูใ่ นสวนเอเดนนั้น พญำมำรมิได้เป็ นผูป้ รนนิบตั ิพระเจ้ำ แต่เป็ น
วิญญำณอันชัว่ เป็ นผูล้ ่อลวงและผูท้ ดลองรัศมีของสวนเอเดนในยุคต้นนั้น ดูเหมือนว่ำได้จดั ไว้เพื่อพญำ
มำร (ดูตอนสุ ดท้ำยของ เอเสเคียล 28:13) พญำมำรจึงเปรี ยบเทียบเสมือนรำชำในสวนนั้น
(3) เอเสเคียล 28:14 – ท่ำนเป็ นคะรู ปอันเฉลิมที่บงั ไว้ และเรำได้ต้ งั ท่ำนไว้.....
ข้ อเสนอทีส่ าม เมื่อเดิมนั้น พญามารเป็ นทูตสวรรค์ อันทรงเกียรติที่พระเจ้ าได้ ทรงตั้งไว้
(ก) พระเจ้ำได้ทรงเจิม และสถำปนำไว้ เป็ นปุโรหิตของพระเจ้ำ (ดู เลวีนิติ 8:12) (ข) เป็ นคะรู ป
เดิมนั้น คืออำจเป็ นทูตสวรรค์ ที่มีตำแหน่งสู งสุ ดในบรรดำทูตสวรรค์ จงเปรี ยบเทียบกับสัตว์ที่นำในกำร
ร้องนมัสกำร ในท้องฟ้ ำจักรวำล ใน วิวรณ์ 4: 9, 10 ซึ่ งกล่ำวว่ำ
และขณะเมื่อสัตว์น้ นั ถวำยรัศมีเดช และยศศักดิ์และคำสรรเสริ ญ แด่พระองค์ประทับบนพระที่
นัง่ ผูท้ รงสภำพสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์น้ นั ผูป้ กครองทั้งยีส่ ิ บสี่ น้ นั จึงได้กรำบเฉพำะพระองค์ผปู ้ ระทับบน
พระที่นงั่ และนมัสกำรพระองค์ผทู ้ รงสภำพอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ และเป็ นนิตย์ และทิง้ มงกุฎของตนลงต่อหน้ำ
พระที่นงั่ .....
วิวรณ์ 5:14 – และสัตว์ท้ งั สี่ น้ นั จึงร้องว่ำ “อำเมน” และผูป้ กครองเหล่ำนั้นก็หมอบลงนมัสกำร
(ค) พญำมำรซำตำนมิใช่เป็ นทูตสวรรค์ธรรมดำ หำกแต่มีตำแหน่งสู งกว่ำบรรดำทูตสวรรค์ท้ งั
ปวง
อพยพ 37:9 – คะรู ปนั้นกำงปี กขึ้น แผ่ปกเหนือพระที่นงั่ พระกรุ ณำ รู ปนั้นหันหน้ำเข้ำหำกัน
หันเข้ำมำทำงพระที่นงั่ พระกรุ ณำ
ดูเหมือนว่ำ พญำมำรเคยเป็ นผูน้ ำในกำรนมัสกำรทัว่ จักรวำลเมื่อเป็ นดังนั้นพญำมำรจึงพยำยำม
ที่จะรับเอำกำรนมัสกำร ซึ่ งสมควรที่จะถวำยแด่พระเจ้ำเสี ยเอง ข้อนี้ แหละเป็ นภัยแก่ปุโรหิ ต และบรรดำ
ผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำ
(4) เอเสเคียล 28:14 - ..... และเรำได้ต้ งั ท่ำนไว้ ท่ำนได้อยูบ่ นภูเขำอันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ....
ข้ อเสนอทีส่ ี่ เมื่อเดิมนั้น พญามารอยู่บนภูเขาอันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ า คื อสถานที่ ที่พระเจ้ าทรงสาแดง
สง่ าราศีของพระองค์ ให้ ปรากฏ
(5) เอเสเคียล 28:14 - .....และท่ำนได้เดินไปมำในท่ำมกลำงกองเพลิงศิลำ
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พญามารเคยเดินไปมา ท่ ามกลางกองเพลิงศิลา
สัตว์ที่มีชีวติ ตำมที่ปรำกฏใน เอเสเคียล 1:15,22,25,26 นั้น อยูบ่ นแผ่นดินมีกงจักร และ “เหนือ
ศีรษะสัตว์อนั มีชีวติ นั้น เป็ นดังฟ้ ำมีแสงเสมือนพลอยขำว” และ “บนฟ้ ำซึ่ งอยูเ่ หนื อศีรษะสัตว์น้ นั ดู
เหมือนสี พลอยระไฟระเป็ นรู ปพระที่นงั่ ” ใน อพยพ 24:10 เมื่อผูเ้ ฒ่ำเจ็ดสิ บคน “ได้เห็นพระเจ้ำของชน
ชำติอิสรำเอล” นั้น “ฟื้ นที่รองพระบำทเป็ นดุจแก้วไพฑูรย์สุกใสเหมือนท้องฟ้ ำ” ในข้อที่ 17 “รัศมีของ
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พระเยโฮวำห์ได้ปรำกฏแต่ตำของชำติอิสรำเอล เหมือนเปลวไฟไหม้อยูบ่ นยอดภูเขำ” ข้อควำมนี้อำจ
ช่วยให้เรำทรำบว่ำ “ศิลำเพลิง” นั้นคืออะไร ดูเหมือนว่ำพญำมำรเคยอยูใ่ กล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้ำมำก
(6) เอเสเคียล 28:15- ท่ำนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ในทำงทั้งปวงของท่ำน ตั้งแต่วนั ที่ท่ำนสร้ำงไว้ จนถึง
วันที่ชวั่ ได้บงั เกิดเห็นในท่ำน
ข้ อเสนอทีห่ ก พญามารเป็ นผู้ที่มีความดีรอบคอบ นับตั้งแต่ วนั ที่พระเจ้ าเนรมิตสร้ างขึน้ มา ตราบจนถึ ง
วันที่ได้ หลงทาความชั่ว
เอเสเคียล 28:16 – เขำทั้งหลำยได้ทำให้ท่ำมกลำงของท่ำน เต็มด้วยควำมร้ำยกำจ โดยสิ นค้ำของ
ท่ำนเป็ นอันมำก และท่ำนได้ทำผิด เหตุฉะนี้เรำจะทิ้งท่ำนให้เป็ นมลทินไปจำกภูเขำแห่ งพระเจ้ำ และจะ
ทำลำยท่ำน โอ้ คะรู ปที่บงั เหนือกองเพลิงศิลำ
ข้อนี้ดูเหนื อจะแสดงถึง กำรที่พญำมำรสำแดงตนเป็ นผูท้ รยศต่อพระคริ สต์ บำงคนคิดว่ำคำว่ำ
“สิ นค้ำ” ในข้อนี้ แปลมำจำกรำกศัพท์ซ่ ึ งมีควำมหมำยอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “หมิ่นประมำท” คำว่ำ “มำร” จึง
หมำยถึงผูห้ มิ่นประมำทพระเจ้ำ (เทียบ วิวรณ์ 12:10,โยบ 1:9) แต่ควำมคิดเช่นนี้อำจไม่ถูกก็ได้ เพรำะยัง
มีคำที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกันมำกอีกคำหนึ่ง ซึ่ งมำจำกรำกศัพท์คำเดียวกันกับคำซึ่ งแปลว่ำ “หมิ่น
ประมำท” “หลอกลวง” และ “คนปำกบอน” ซึ่ งใช้อยูถ่ ึงสี่ ครั้งใน เอเสเคียล 28:5,18,26:12,28:16 ซึ่ง
แปลว่ำ “สิ นค้ำ” หรื อ “ค้ำขำย” ก็ได้ และบำงครั้งจะแปลว่ำหมิ่นประมำทไม่ได้ คำที่เป็ นรำกศัพท์น้ ี ก็ได้
ใช้สองครั้งใน ซำโลมอน 3:6 และ เอเสเคียล 27:20 ซึ่ งแปลว่ำ “พ่อค้ำ” (ดู เอเสเคียล 27:20)
(7) เอเสเคียล 28:17 – จิตใจของท่ำนเย่อหยิง่ ด้วยกำรงดงำมของท่ำน ท่ำนได้ทำสติปัญญำตนให้
เป็ นมลทินไป เพรำะท่ำนเห็นแก่กำรงดงำม
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด จิตใจของพญามารเต็มไปด้ วยความเย่ อหยิ่ง เนื่องด้ วยความสวยงามของมัน และมันได้ทำ
ให้ สติปัญญาของมันเป็ นมลทิน เพราะความงดงามของมัน (เทียบ 1 ทิโมธี 3: 6)
(8) เอเสเคียล 28:16 - ..... เหตุฉะนี้เรำจะทิ้งท่ำนให้เป็ นมลทินไปจำกภูเขำแห่งพระเจ้ำ และจะ
ทำลำยท่ำน โอ้ คะรู ปที่บงั เหนือกองเพลิงศิลำ
ข้ อเสนอทีแ่ ปด พญามารถูกขับไล่ ออกจากภูเขาพระเจ้ า และถูกทาลายในท่ ามกลางกองเพลิงศิลา
(9) เอเศเคียล 28:17 - ..... เรำจะทิ้งท่ำนลงถึงดิน และวำงท่ำนลงต่อหน้ำกษัตริ ยท์ ้ งั หลำย เพื่อ
กษัตริ ยเ์ หล่ำนั้นจะได้เห็นท่ำน
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พญามารซาตานจะถูกทิง้ ลงมายังฟื ้ นดิน และกษัตริ ย์ทั้งหลายของโลกนีจ้ ะเพ่ งดู และมัน
จะกลายเป็ นขีเ้ ถ้ าต่ อพระพักตร์ ของกษัตริ ย์ และเหล่ าคนที่ พบเห็น (ข้อ 18) (เทียบ วิวรณ์ 12: 9, 10, 2 เธ
สะโลนิกำ 2:8, วิวรณ์ 19:20)
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บทที่ 3 ทีอ่ ยู่และกิจการ ของพญามารซาตาน
1. ทีอ่ ยู่ของพญามาร
(1) เอเฟซัส 6:11, 12 – จงสวมยุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ นของพระเจ้ำ เพื่อจะต่อต้ำนยุทธอุบำยของพญำ
มำรได้ เพรำะว่ำเรำไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั ผูม้ ีบรรดำศักดิ์ และต่อสู ้กบั ผูม้ ีอำนำจ
และต่อสู ้กบั ผูค้ รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกนี้
และต่อสู ้กบั บรรดำวิญญำณอันชัว่ ในสถำน
อำกำศ
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พญามารซาตาน ผู้มีบรรดาศักดิ์ ผู้มีอานาจ และผู้ครอบครองในโมหะความมืดแห่ งโลก
นี ้ ต่ างก็เป็ นวิญญาณชั่วในสถานอากาศ ด้ วยกันทั้งสิ ้น
(เทียบ โยบ 1:6 – วันหนึ่ง เหล่ำเทพบดีได้มำเฝ้ ำเฉพำะพระพักตร์ ของพระเยโฮวำห์ และซำตำน
ก็มำอยูท่ ่ำมกลำงคณะนั้นด้วย วิวรณ์ 12: 9 – พญำนำคใหญ่น้ นั คืองูเฒ่ำที่เขำเรี ยกว่ำมำรและซำตำนผู ้
ลวงมนุษยโลกทั้งปวง ก็ถูกกำจัดออกเสี ย มันกับทั้งบริ วำรของมัน ก็ถูกผลักลงมำอยูท่ ี่แผ่นดินโลก)
คำพยำกรณ์ในตอนท้ำยนี้ ดูเหมือนว่ำจะหมำยถึงเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต แต่อย่ำงไรก็ดี
พระคัมภีร์กล่ำวไว้วำ่ พระเจ้ำไม่ได้ยกเว้นทูตสวรรค์ที่ได้ทำบำปองค์ใดเลย
แต่ได้ทรงทิ้งทูตสวรรค์
เหล่ำนั้นลงสู่ ทุคติ ( 2 เปโตร 2: 4)
(2)โยบ 1:7 – พระเยโฮวำห์จึงตรัสถำมซำตำนว่ำ “เออ นี่มำแต่ไหน” ซำตำนจึงทูลตอบพระเย
โฮวำห์วำ่ “มำจำกกำรเที่ยวไปมำในโลก และจำกกำรเดินไปมำบนพื้นแผ่นดิน”
ข้ อเสนอทีส่ อง พญามารซาตานท่ องเที่ยวไปมาในโลก และเดินไปมาบนพืน้ ดิน
(เทียบ 1 เปโตร 5:8 – ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นคนใจหนักแน่น จงระวังระไวให้ดีดว้ ยว่ำศัตรู ของ
ท่ำนคือมำร ดุจสิ งโตคำรำมแผดเสี ยงร้องน่ำกลัว ก็เที่ยวไปเสำะแสวงหำคนที่มนั จะกัดกินได้)
แม้วำ่ พญำมำรและพรรคพวกของมัน เป็ นผูช้ วั่ ร้ำย อำศัยอยูใ่ นสถำนอำกำศก็ตำม แต่ดู
เหมือนว่ำโลกนี้ เป็ นสถำนที่ ซึ่ งพญำมำรใช้เป็ นที่ดำเนิ นกิจกำรของมันโดยเฉพำะ ทำนองเดียวกัน พระ
เยซูคริ สต์และคริ สตจักรของพระองค์ เป็ นพลเมืองของสวรรค์ แต่สักวันหนึ่ง พระองค์จะเสด็จลงมำ
ครอบครองโลกนี้
2. กิจการของพญามารซาตาน
(1) ปฐมกำล 3:1-6 – งูเป็ นสัตว์ฉลำดกว่ำสรรพสัตว์ป่ำที่พระเยโฮวำห์ได้ทรงสร้ำงไว้ งูจึงถำม
หญิงนั้นว่ำ “จริ งหรื อที่พระเจ้ำตรัสห้ำมว่ำ เจ้ำอย่ำกินผลไม้ทุกอย่ำงในสวนนี้” หญิงนั้นจึงตอบงูวำ่
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“ผลไม้ในสวมนี้เรำกินได้ท้ งั หมดเว้นแต่ผลไม้ตน้ ที่อยูก่ ลำงสวนนั้น พระเจ้ำตรัสห้ำมว่ำ อย่ำกินหรื อ
ถูกต้องเลย เกลือกว่ำจะตำย” งูจึงบอกหญิงนั้นว่ำ “เจ้ำจะไม่ตำยจริ งดอก เพรำะพระเจ้ำทรงทรำบอยูว่ ำ่
เจ้ำกินผลไม้น้ นั เข้ำไปวันใด ตำของเจ้ำจะสว่ำงขึ้นในวันนั้น แล้วเจ้ำจะเป็ นเหมือนพระ จะรู ้จกั ควำมดี
และชัว่ ” เมื่อหญิงนั้นเห็นว่ำผลไม้ตน้ นั้นน่ำกินและงำมด้วย ทั้งเป็ นผลไม้ที่พึงต้องกำรให้มีปัญญำจึง
เก็บผลไม้น้ นั มำกินเข้ำไป แล้วส่ งให้สำมีกินด้วยกัน
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง ซาตานเป็ นต้ นเหตุของความบาปในโลกนี ้
(2) กิจกำร 10:38 – คือเรื่ องพระเยซูชำวนำซำเร็ ธว่ำ พระเจ้ำได้ทรงชโลมพระองค์โดยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ และโดยฤทธำนุภำพอย่ำงไร และพระเยซูได้เสด็จไปกระทำคุณ และรั กษาบรรดาซึ่ ง
ถูกมารเบียดเบียน เพรำะว่ำพระเจ้ำได้สถิตอยูก่ บั พระองค์
ลูกำ 13:16 – ฝ่ ำยหญิงนี้ เป็ นเชื้อสำยของอับรำฮัม ซึ่ งซำตำนได้ผกู มัดไว้ได้สิบแปดปี แล้ว ไม่
ควรหรื อที่จะให้เขำหลุดพ้นจำกเครื่ องจำจองอันนี้ในวันสะบำโต
ข้ อเสนอทีส่ อง พญามารซาตานเป็ นต้ นเหตุแห่ งโรคภัยไข้ เจ็บ
(3) ฮีบรู 2:14 – เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลำย มีส่วนในเนื้ อและเลือดอยูแ่ ล้วพระองค์ได้ทรงรับ
เนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยควำมตำยพระองค์จะได้ทรงทำลำยผูน้ ้ นั ที่มีอำนำจแห่งควำมตำยคือ
มำร
ข้ อเสนอทีส่ าม พญามารซาตานมีอานาจแห่ งความตาย
ซำตำนเป็ นต้นเหตุของควำมตำย กำรที่มีสุสำน งำนศพ และกำรที่ตอ้ งพรำกจำกกันเนื่องด้วย
ควำมตำยนั้น ล้วนแต่มำจำกกำรกระทำของพญำมำรซำตำนทั้งสิ้ น
(4) 1 พงศำวดำร 21:1 – ซำตำนได้ยนื ขึ้นต่อสู ้พวกอิสรำเอล ดลใจดำวิดให้ตรวจนับพวก
อิสรำเอล
มัทธิว 4:1,3,5,6,8,9 - ครั้งนั้นพระวิญญำณทรงนำพระเยซูเข้ำไปในป่ ำ เพื่อมำรจะได้ทดลอง
พระองค์ ส่ วนผูท้ ดลองก็มำหำพระองค์วำ่ “ถ้ำท่ำนเป็ นบุตรของพระเจ้ำ จงสั่งก้อนหิ นเหล่ำนี้ให้
กลำยเป็ นพระกระยำหำร” แล้วมำรก็นำพระองค์ไปยังเมืองบริ สุทธิ์ และให้พระองค์ประทับอยูท่ ี่หอคอย
บนหลังคำโบสถ์ แล้วได้ทูลพระองค์วำ่ “ถ้ำท่ำนเป็ นบุตรของพระเจ้ำ จงโจนลงไปเถิด เพรำะมีคำเขียน
ไว้วำ่ พระเจ้ำจะรับสัง่ แก่เหล่ำทูตของพระองค์ให้ระวังรักษำท่ำน และเหล่ำทูตจะรับประคองท่ำนไว้
เกลือกว่ำเท้ำของท่ำนจะกระทบหิน” อีกครั้งหนึ่งมำรได้นำพระองค์ ขึ้นไปบนภูเขำอันสู งยิง่ นัก และได้
แสดงบรรดำประเทศในโลก ทั้งสง่ำรำศีของประเทศเหล่ำนั้นให้พระองค์ทอดพระเนตร แล้วได้ทูล
พระองค์วำ่ “ถ้ำท่ำนจะกรำบไหว้เรำ เรำจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่ำนี้แก่ท่ำน”
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พญามารเป็ นผู้ทดลองมนุษย์ และล่ อล่ วงให้ หลงกระทาบาป (เทียบ 1 เธสะโลนิกำ 3: 5)
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(5) 1 ทิโมธี 3:7 – นอกนั้นเขำคงจะต้องมีชื่อเสี ยงดี ท่ำมกลำงคนทั้งหลำยที่อยูภ่ ำยนอก เกรงว่ำ
เขำจะตกอยูใ่ นกำรติเตียน และในบ่วงแร้วของมำร
2 ทิโมธี 2:26 – และเขำจะได้ถอนตัวออกจำกบ่วงแร้วของมำร โดยผูร้ ับใช้ของพระองค์น้ นั ได้
จับเขำมำ ให้เป็ นเชลยแห่งน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พญามารเป็ นผู้วางบ่ วงแร้ วไว้ ดักมนุษย์
(6) กิจกำร 5:3 – ฝ่ ำยเปโตรจึงถำมว่ำ “อะนำเนีย เหตุไฉนซำตำนจึงทำให้ใจของเจ้ำ เต็มไปด้วย
มุสำวำทต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และได้เก็บค่ำที่ดินส่ วนหนึ่งไว้”
ยอห์น 13:2 – ขณะเมื่อนัง่ รับประทำนอำหำรอยูม่ ำรได้เข้ำดลใจยูดำสห์อิศกำริ โอดบุตรของซี
โมนให้มอบพระองค์ไว้
ข้ อเสนอทีห่ ก พญามารเป็ นผู้ที่ทาให้ มนุษย์ มีความมุ่งหมาย ที่จะทาสิ่ งที่ชั่วร้ าย
ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยกำรยินยอมของมนุษย์ หรื อเพรำะเปิ ดโอกำสให้พญำมำรทำเช่นนั้น นัน่ เอง
เอเฟซัส 4:27 – และอย่ำให้มำรมีโอกำสได้ ยำกอบ 4:7 – เหตุฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำยจงมีใจน้อม
ยอมฟังพระเจ้ำ แต่จงต่อสู ้กบั มำร และมันจะหนีไปจำกท่ำน
(7) ยอห์น 13:27 – เมื่อยูดำสกินอำหำรนั้นแล้ว ซำตำนจึงเข้ำสิ งอยูใ่ นใจของเขำพระเยซูจึงตรัส
แก่เขำว่ำ “ท่ำนจะกระทำอะไร ก็จะกระทำโดยเร็ วเถิด”
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด พญามารเข้ าสิ งอยู่ในมนุษย์
พญำมำรปลอมงำนของพระเจ้ำ (ยอห์น 14:23 เทียบ เอเฟซัส 2:2 กับ ฟิ ลิปปี 2:13)
(8) 2 โคริ นธ์ 4:4 – คือในคนจำพวกนั้น พระของสมัยนี้ ได้กระทำใจของคนที่ไม่เชื่อให้มืดไป
เพื่อไม่ให้เขำเห็นแสงสว่ำงของกิตติคุณ อันประกอบด้วยสง่ำรำศี คือกิตติคุณของพระคริ สต์ ผูเ้ ป็ นแบบ
พระฉำยำของพระเจ้ำ
ข้ อเสนอทีแ่ ปด ซาตานทาให้ จิตใจของคนที่ไม่ เชื่ อบอดไป เพื่อไม่ ให้ เขาเห็นแสงสว่ างแห่ งพระกิตติคุณ
อันประกอบด้ วยสง่ าราศีของพระคริ สต์ ผู้เป็ นพระฉายาของพระเจ้ า
พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือกำรทำให้จิตใจของมนุษย์ได้รับควำมสว่ำง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ผูท้ ี่เชื่อ และสำแดงพระเยซูให้ปรำกฏแก่มนุษย์ ส่ วนกิจกำรของพญำมำรก็คือกำรทำให้จิตใจ
ของมนุษย์บอดไป โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผูท้ ี่ไม่เชื่อ ดังนั้นเขำจึงไม่สำมำรถมองเห็นสง่ำรำศีของพระเยซู
คริ สต์ ซึ่ งมนุษย์จะต้องตัดสิ นใจเอำเองเป็ นส่ วนตัวว่ำจะอ่อนน้อมต่อฝ่ ำยใด ควำมมืดฝ่ ำยจิตวิญญำณนั้น
เป็ นเรื่ องที่น่ำหวำดหวัน่ อย่ำงยิง่ แม้แต่ผทู ้ ี่มีสติปัญญำปรำดเปรื่ องในเรื่ องอื่น ๆ ถ้ำจิตวิญญำณของเขำอยู่
ในควำมมืดแล้ว เขำก็ไม่สำมำรถเข้ำใจเรื่ องรำวของพระเยซูได้เลย แม้วำ่ จะเป็ นเรื่ องที่ง่ำยที่สุดก็ตำม
ทั้งนี้ก็เป็ นเพรำะกิจกำรของมำรทำให้จิตใจของเขำมืดไปนัน่ เอง
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(9) มะระโก 4:15 – พืชซึ่ งตกริ มหนทำงนั้น ได้แก่พระวจนะที่หว่ำนแล้ว และเมื่อบุคคลได้ฟัง
ในทันใดนั้นซำตำนก็มำชิงเอำพระวจนะซึ่ งหว่ำนถูกใจเขำนั้นไปเสี ย
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า พญามารซาตาน เป็ นผู้ฉกชิ งเอาพระวจนะของพระเจ้ าไปจากจิตใจของผู้ที่ได้ ฟัง แต่ ยงั ไม่
เข้ าใจ และไม่ ได้ ยึดไว้ ให้ มนั่
เมื่อมีกำรประกำศพระกิตติคุณของพระเจ้ำ ณ แห่งหนึ่งแห่งใดพญำมำร หรื อพรรคพวกของมัน
ก็จะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย เพื่อคอยชิงเอำเมล็ดแห่งควำมเชื่อ ที่ผปู ้ ระกำศพระกิตติคุณหว่ำนลงไปนั้น ฉะนั้นจึง
จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องยึดควำมจริ งที่เรำได้รับไว้ให้มนั่ มิให้พญำมำรชิงเอำไปได้ (ลูกำ 4:15) เป็ นพระ
รำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่จะทำให้มนุษย์ “ระลึกถึง” พระวจนะของพระคริ สต์ (ยอห์น 14:26)
ขณะเดียวกัน พญำมำรก็จะพยำยำมทำให้มนุษย์ลืมพระวจนะของพระคริ สต์เสี ย ชำวโลกและเนื้อหนัง
พร้อมที่จะร่ วมมือ กับพญำมำรเป็ นอย่ำงดีในกิจกำรนี้เสมอ
(10) มัทธิส 13:39 – ศัตรู ผหู ้ ว่ำนพืชชัว่ ได้แก่มำร ฤดูเกี่ยวได้แก่สิ้นโลกนี้และผูเ้ กี่ยวนั้นได้แก่
ทูตสวรรค์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ พญามารซาตานเป็ นผู้หว่ านพืชชั่วในทุ่งนาของพระเจ้ า
“นำ” ในที่น้ ี หมำยถึงโลก (ข้อ 38) พญำมำรก็ให้ลูกของมันอยูป่ ะปนกับบุตรของพระเจ้ำ
แม้กระทัง่ ในคริ สตจักร พญำมำรมักจะก่อควำมวุน่ วำยเพื่อที่จะทำให้คริ สตจักร และหลักคำสอนของ
คริ สตจักรเสื่ อมลง พญำมำรล่อลวงให้ผหู ้ ญิงผสมเชื้ อลงไปในแป้ งทำขนมสำหรับเด็ก เพื่อทำให้แป้ งนั้น
เสี ยไป (เทียบ มัทธิว 13:33 และ 1 โคริ นธ์ 5:6,7)
(11) 2 เธสะโลนิกำ 2:9,10 – คือผูน้ ้ นั ที่มำโดยซำตำนเป็ นเหตุ ก็สำแดงอิทธิ ฤทธิ์ ต่ำง ๆ และ
นิมิตและกำรอัศจรรย์อนั เท็จ และอุบำยอธรรมทั้งปวง ให้ปรำกฏแก่คนเหล่ำนั้นที่พินำศอยู่ เพรำะเขำ
ทั้งหลำยไม่ได้รักควำมจริ งเพื่อจะรอดได้
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเอ็ด พญามารจะให้ อานาจแก่ ผ้ อู ยู่นอกกฎหมายข้ อ เพื่อให้ ล่อลวงผู้ที่กาลังพินาศคือผู้ที่ไม่
ยอมรั บเอาความจริ งไว้ เพื่อจะรอดได้
มนุษย์สำมำรถเลือกเอำควำมจริ ง หรื อควำมเท็จ อย่ำงใดก็ได้ถำ้ หำกมนุษย์เลือกทำตำมพระ
ประสงค์ของพระเจ้ำ พระองค์ก็จะประทำนควำมจริ งแก่เขำ (ยอห์น 7:17) และพระวิญญำณจะทรงนำ
เขำไปสู่ ควำมจริ งทั้งหมด (ยอห์น 16:13) แต่ถำ้ หำกว่ำมนุษย์ไม่ยอมรับเอำควำมจริ ง ซำตำนก็จะนำเขำ
ไปสู่ ควำมหลอกลวง และควำมเท็จ
(12) 2 โคริ นธ์ 11:14,15 – แต่กำรนั้นไม่แปลกประหลำดเลย ถึงซำตำนเองก็ยงั ปลอมตัวเป็ นทูต
แห่งควำมสว่ำงได้ เหตุฉะนั้นไม่เป็ นกำรสำคัญอะไรซึ่ งผูร้ ับใช้ของซำตำนนั้น จะปลอมตัวเป็ นคนรับใช้
ของควำมชอบธรรม ที่สุดปลำยของคนเหล่ำนั้นจะเป็ นไปตำมกิจกำรของเขำ
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วิวรณ์ 3:9 – จงดูเถิด พวกสภำของซำตำนที่ประกำศว่ำเขำเป็ นพวกยูดำส แต่ไม่ได้เป็ น เขำพูด
มุสำ ดูเถิดเรำจะบันดำลให้เขำมำกรำบลงแทบเท้ำของเจ้ำและให้เขำรู ้วำ่ เรำได้รักพวกเจ้ำ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสอง พญามารซาตาน มีสภาและผู้รับใช้ เพื่อดาเนินกิจการของมัน
(13) 1 โคริ นธ์ 12:7 – และเพื่อไม่ให้ขำ้ พเจ้ำยกย่องตัวขึ้นเกินขนำด เนื่ องจำกที่ได้เห็นกำร
สำแดงอันใหญ่ยงิ่ นั้น ก็ทรงบันดำลให้มีเสี้ ยนหนำมในเนื้ อหนังของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งเป็ นทูตของซำตำนคอย
ทุบตีขำ้ พเจ้ำ ไม่ให้ขำ้ พเจ้ำถือตัวเกินขนำด
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสาม พญามารใช้ ทูตของมัน ให้ ทาร้ ายผู้รับใช้ ของพระเจ้ า
แต่ท้ งั นี้กลับก่อให้เกิดผลดีแก่ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้ำ เพรำะทำให้เขำต้องถ่อมตัวและหมัน่ อธิ ษฐำน
อยูเ่ สมอ (เทียบข้อ 8)
(14) เศคำริ ยำห์ 3:1 – พระองค์ได้ช้ ีแจงให้ขำ้ เห็นโยชูวำ ปุโรหิ ตใหญ่ ยืนอยูต่ ่อหน้ำทูตแห่งพระ
เยโฮวำห์ และซำตำนยืนอยู่ ณ เบื้องขวำจะฟ้ องกล่ำวโทษโยชูวำ
ดำเนียล 10:13 – เทพผูพ้ ิทกั ษ์อำณำจักรฟำรัศได้ก้ นั กำงขวำงข้ำพเจ้ำไว้ ถึงยีส่ ิ บเอ็ดวัน แต่มิคำ
เอลอัครเทวทูตได้มำช่วยข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจึงได้ผละออกและละท่ำนไว้กบั เทพผูพ้ ิทกั ษ์อำณำจักรฟำรัศ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บสี่ พญามารขัดขวางผู้รับใช้ พระเจ้ า เพื่อไม่ ให้ เขาปฏิ บัติหน้ าที่การงานของเขา
(15) 1 เธสะโลนิกำ 2:18 – เพรำะเหตุน้ นั เรำอยำกมำหำท่ำนทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำคือเปำโล ก็อยำก
มำหนแล้วหนเล่ำ แต่ซำตำนได้ขดั ขวำงเรำไว้
ข้ อเสนอทีส่ ิ บห้ า พญามารซาตานคอยขัดขวางคนรั บใช้ ของพระคริ สต์ ในการดาเนินพระราชกิจของพระ
เจ้ า
แต่กำรทำเช่นนี้ก็เกิดผลดีเหมือนกัน เพรำะกำรขัดขวำงเปำโลไม่ให้ไปเมืองเธสะโลนิกำนั้น ทำ
ให้ผเู้ ชื่อที่น้ นั และชนรุ่ นหลังต่อมำ ได้รับจดหมำยฝำกอันประเสริ ญยิง่ มำจนทุกวันนี้
(16)ลูกำ 22:31 – ซี โมน ๆ เอ๋ ย นี่แหละ ซำตำนได้ขอพวกท่ำนไว้เพื่อจะฝัดร่ อนเหมือนฝัดข้ำว
สำลี
ข้ อเสนอทีส่ ิ บหก พญามารซาตาน “ฝั ดร่ อน” สานุศิษย์ ของพระคริ สต์
แต่ในที่สุดกลับเป็ นผลดี เพรำะหลังจำกที่พญำมำร “ฝัดร่ อน” แล้ว ซี โมนเปโตรก็กลับเป็ น ข้ำว
สำลีที่บริ สุทธิ์ กว่ำแต่ก่อน พญำมำรเพียงแต่ฝัดร่ อนแกลบให้หมดไปจำกเขำเท่ำนั้น (โรม 8:28)
(17) วิวรณ์ 12:9,10 – พญำนำคใหญ่น้ นั คืองูเฒ่ำที่เขำเรี ยกว่ำมำร และซำตำน ผูล้ วงมนุษย์ท้ งั
โลก ทั้งปวง ก็ถูกกำจัดออกเสี ย มันกับทั้งบริ วำรของมันก็ถูกผลักลงมำอยูท่ ี่แผ่นดินโลก และข้ำพเจ้ำได้
ยินเสี ยงดังในสวรรค์ร้องว่ำ “บัดนี้ควำมรอด และฤทธิ์ เดชและอำณำจักรแห่งพระเจ้ำ และอำนำจพระ
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คริ สต์ของพระองค์มำแล้ว เพรำะว่ำผูท้ ี่กล่ำวโทษพวกพี่นอ้ งของเรำ ที่ได้กล่ำวโทษเขำต่อพระพักตร์
พระเจ้ำทั้งกลำงวันและกลำงคืน ก็ถูกผลักทิ้งลงเสี ยแล้ว”
ข้ อเสนอทีส่ ิ บเจ็ด พญามารซาตานกล่ าวโทษคริ สเตียน เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้ า ทั้งกลางวันและ
กลางคืน
คำว่ำ “มำร” ในภำษำกรี กหมำยถึง “ผูใ้ ส่ ร้ำย” “ผูก้ ล่ำวหำ” “ผูห้ มิ่นประมำท” (เทียบ โยบ 1:69,2:3-5)
(18) วิวรณ์ 2:10 – อย่ำกลัวต่อเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น ซึ่ งเจ้ำจะต้องทนเอำ นี่ แน่ะมำรจะเอำพวกเจ้ำ
บำงคนใส่ คุกไว้ เพื่อจะได้ลองดูใจเจ้ำ และเจ้ำทั้งหลำยจะได้รับทุกข์ลำบำกถึงสิ บวัน แต่เจ้ำจงเป็ นผูส้ ัตย์
ซื่ อตรำบเท่ำวันตำย และเรำจะเข้ำมีมงกุฎแห่งชีวติ
ข้ อเสนอทีส่ ิ บแปด พญามารเป็ นผู้จัดคนของพระเจ้ า ไปขังไว้ ในคุกตาราง
แต่ผลที่ได้รับกลับเป็ นกำรดี เพรำะว่ำเมื่อถูกทดลอง และรับกำรชำระให้บริ สุทธิ์ แล้ว เขำก็จะ
ได้รับมงกุฎแห่งชีวิต
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บทที่ 4 หน้ าทีข่ องเราเกีย่ วกับพญามาร และอนาคตของพญามาร
1. หน้ าที่ของเราเกีย่ วกับพญามาร
(1) 1 เปโตร 5:8 – ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นคนใจหนักแน่น จงระวังระวังให้ดีดว้ ยว่ำศัตรู ของท่ำน
คือ มำร ดุจสิ งโตคำรำมแผดเสี ยงร้องน่ำกลัว ก็เที่ยวไปเสำะแสวงหำหนทำงที่มนั จะกัดได้
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง เมื่อเราทราบความจริ งเกี่ยวกับพญามาร กิจการและอานาจของมันแล้ ว เราก็ควรจะ
ระมัดระวังตัวให้ มากยิ่งขึน้
กำรรื่ นเริ งสนุกสนำนโดยไม่ระวังตัวนั้น ย่อมทำไม่ได้ ในเมื่อเรำมีศตั รู อยูร่ อบข้ำงเช่นนี้
(2) เอเฟซัส 4:28 – และอย่ำให้มำรมีโอกำสได้
ข้ อเสนอทีส่ อง เราไม่ ควรเปิ ดโอกาสให้ พญามารเป็ นอันขาด
พญำมำรแสวงหำโอกำสที่จะทำงำนเสมอ ฉะนั้นเรำจึงต้องระมัดระวัง ไม่เปิ ดโอกำสให้มนั เป็ น
อันขำด ข้อ 26 ชี้ให้ทรำบว่ำ เรำมักเปิ ดโอกำสให้พญำมำรอย่ำงไร เป็ นต้นว่ำ ในขณะที่เรำมีควำมโกรธ
ซึ่ งเท่ำกับเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้มำรได้เข้ำสู่ จิตใจของเรำ ซึ่ งมันชอบโอกำสนี้ที่สุด
(3) ยำกอบ 4:7 – เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงมีใจน้อมยอมฟังพระเจ้ำ แต่จงต่อสู ้กบั มำร และมัน
จะหนีไปจำกท่ำน
ข้ อเสนอทีส่ าม เราควรต่ อสู้กับมารโดยการอ่ อนน้ อมต่ อพระเจ้ า
แม้วำ่ พญำมำรจะมีพลังอำนำจมำก แต่เรำมีพลังของพระเจ้ำ และโดยฤทธำนุภำพแห่งพระวจนะ
ของพระองค์ เรำก็สำมำรต้ำนทำนมันได้ (1 ยอห์น 2:14)
(4) เอเฟซัส 6:11 – จงสวมยุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ นของพระเจ้ำ เพื่อที่จะต่อต้ำนยุทธอุบำยของพญำมำร
ได้
ข้ อเสนอทีส่ ี่ เราควรสวมยุทธภัณฑ์ ทั้งสิ ้นของพระเจ้ า เพื่อที่จะต่ อสู้กับอุบายของพญามาร
เครื่ องยุทธภัณฑ์ท้ งั หมดของพระเจ้ำคืออะไรนั้น อธิ บำยไว้ในข้อ 14-18 ว่ำ “เหตุฉะนั้นท่ำน
ทั้งหลำยจงยืนมัน่ เอำควำมจริ งคำดเอวไว้เอำควำมชอบธรรมเป็ นเครื่ องทับทรวงป้ องกันอกไว้ และเอำ
กิตติคุณแห่งสันติสุข ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดควำมพร้อมเพรี ยงมำสวมเป็ นรองเท้ำ และนอกจำกนั้นจงเอำ
ควำมเชื่อเป็ นโล่ ด้วยโล่น้ นั จะได้ดบั ลูกศรเพลิงของพญำมำรเสี ย และเอำควำมรอดเป็ นเครื่ องป้ องกัน
ศีรษะไว้ และจงถือพระแสงของพระวิญญำณ คือพระคำของพระเจ้ำ และโดยคำอธิ ฐำนวิงวอนทุกอย่ำง
จงขอโดยพระวิญญำณทุกเวลำ จงระวังตีวด้วยควำมเพียรทุกอย่ำง และอธิ ฐำนเพื่อสิ ทธชนทั้งหมด
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หมายเหตุ 1 ยอห์น 5:18 – เรำทั้งหลำยรู ้แล้วว่ำคนใดที่บงั เกิดจำกพระเจ้ำไม่ได้มีปกติกระทำ
บำป แต่วำ่ คนที่บงั เกิดจำกพระเจ้ำได้ระวังรักษำตัว และมำรนั้นไม่ได้แตะต้องคนนั้นเลย โคโลสี 1:13 –
ผูไ้ ด้ทรงช่วยเรำทั้งหลำยให้พน้ จำกอำนำจแห่งควำมมืด และได้ทรงย้ำยเรำมำตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระ
บุตรที่รักของพระองค์
พระคริ สต์ทรงพิทกั ษ์รักษำป้ องกันบุตรของพระเจ้ำ ให้พน้ จำกอำนำจพญำมำร (เทียบ ยอห์น
10:28,29 ด้วย)
2. อนาคตของพญามาร
(1) ปฐมกำล 3:14 – พระเยโฮวำห์เจ้ำจึงตรัสแก่งูวำ่ “เพรำะเหตุที่เจ้ำกระทำเช่นนี้เจ้ำก็เป็ นที่แช่ง
สำปมำกกว่ำสัตว์ใช้ และสัตว์ป่ำทั้งปวง จะต้องเลื้อยไปด้วยท้อง จะต้องกินผงคลีดินจนสิ้ นชีวติ ”
ข้ อเสนอทีห่ นึ่ง พญามารถูกแช่ งสาป นับตั้งแต่ มนั ได้ ทดลองมนุษย์ เป็ นครั้ งแรก
งูไม่มีส่วนร่ วมกับสัตว์ท้ งั ปวง ในกำรรักกำรไถ่โทษ ซึ่ งจะมีมำในอนำคต มันจะต้องกินผงคลี
ดินต่อไปอีก (อิสยำห์ 65:25)
(2) มัทธิว 25:41 – พระองค์จึงตรัสแก่บรรดำผูท้ ี่อยูเ่ บื้องซ้ำยว่ำ “เจ้ำทั้งหลำยผูต้ อ้ งแช่งสำป จง
ถอยไปจำกเรำ เข้ำไปอยูใ่ นไฟ ซึ่ งไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์ซ่ ึ งเตรี ยมไว้สำหรับมำรและพรรคพวกของมันนั้น”
ข้ อเสนอทีส่ อง พระเจ้ าทรงจัดเตรี ยมไฟซึ่ งไหม้ อยู่เป็ นนิตย์ ไว้ สาหรั บมารและพรรคพวกของมัน
(3) 1 ยอห์น 3:8 – คนที่กระทำบำปก็มำจำกมำร ด้วยว่ำมำรได้กระทำบำปตั้งแต่เดิมมำ พระบุตร
ของพระเจ้ำได้เสด็จมำปรำกฏเพรำะเหตุน้ ี คือว่ำเพื่อจะได้ทรงทำลำยกิจกำรของมำรเสี ย
ข้ อเสนอทีส่ าม บุตรมนุษย์ ได้ เสด็จมาปรากฏ เพื่อทาลายกิจการของมาร ความล้ มเหลว ความผิดหวัง
และความทุกข์ ทรมาน กาลังคอยพญามารอยู่รอบด้ าน
(1)ฮีบรู 2:14 – เหตุฉะนั้น ครั้นบุตรทั้งหลำยมีส่วนในเนื้ อและเลือดอยูแ่ ล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับ
เนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยควำมตำย พระองค์จะได้ทรงทำลำยผูน้ ้ นั ที่มีอำนำจแห่งควำมตำยคือ
มำร
ข้ อเสนอทีส่ ี่ พระเยซูคริ สต์ ได้ ทาลายกิจการของพญามาร โดยการสิ ้นพระชนม์ ของพระองค์
โดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์ พระองค์ได้ทำลำยอำนำจของพญำมำรอย่ำงสิ้ นเชิง
(5) โคโลสี 2:15 - พระองค์ได้ทรงทำลำยผูม้ ีบรรดำศักดิ์และผูม้ ีฤทธิ์ พระองค์ได้ทรงประจำน
เขำและเอำชัยชนะต่อเขำได้โดยกำงเขนนั้น
ข้ อเสนอทีห่ ้ า พระคริ สต์ ได้ ทรงประจานพญามาร และพรรคพวกของมัน และทรงมีชัยชนะต่ อมันโดย
ทางไม้ กางเขน
(6) ยอห์น 12:31 – บัดนี้เป็ นเวลำพิพำกษำโลกนี้ เดี๋ยวนี้ผคู ้ รองโลกจะต้องถูกกำจัดเสี ยภำยนอก
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ข้ อเสนอทีห่ ก โดยการสิ ้นพระชนม์ ของพระคริ สต์ พญามารซึ่ งเป็ นผู้ครอบครองโลก ก็ถกู ทาลายไป
อำณำจักรของพญำมำรซำตำน
ประสบควำมพินำศที่ไม้กำงเขนแม้วำ่ กำรกำจัดพญำมำรที่
พระองค์ได้ทำนั้น จะสำเร็ จผลในอนำคตก็จริ งอยูแ่ ต่ในปั จจุบนั นี้ เรำก็แน่ใจได้วำ่ พญำมำรต้องถูก
ทำลำยลงอย่ำงแน่นอน พญำมำรเป็ นศัตรู ที่ถูกทอดทิ้งเสี ยแล้ว มันได้พำ่ ยแพ้ต่อพระเจ้ำแล้ว ลูกำ 10:18 –
พระองค์ตรัสแก่เขำทั้งหลำยว่ำ “เรำได้เห็นซำตำนตกจำกฟ้ ำเหมือนฟ้ ำแลบ” พญำมำรอำจมำรบกวนเรำ
แต่ในที่สุดมันก็ตอ้ งหนีไปจำกเรำ
(7) โรม 16:20 – และไม่ชำ้ ไม่นำน พระเจ้ำแห่งควำมสุ ขสำรำญ (สันติสุข) จะทรงปรำบซำตำน
ให้ยบั เยิน ลงใต้เท้ำของท่ำนทั้งหลำย
ข้ อเสนอทีเ่ จ็ด ในไม่ ช้า พระเจ้ าแห่ งความสุขสาราญ (สันติสุข) จะปราบซาตานลงใต้ เท้ าของเรา
คำว่ำ “ปรำบ” ในที่น้ ีควำมหมำยหนักแน่นมำก หมำยถึง ทำให้ “แตก” หรื อ “หัก” เป็ นชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อย
(8) วิวรณ์ 20:1-3 – ข้ำพเจ้ำเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมำจำกสวรรค์ มีลูกกุญแจสำหรับเหวอัน
ลึกนั้น และมือท่ำนถือโซ่ใหญ่ท่ำนได้จบั เอำพญำนำคคืองูโบรำณที่เรี ยกว่ำพญำมำรและซำตำน และได้
ผูกมัดมันไว้จนสิ้ นพันปี และทิ้งมันไว้ในเหวอันลึกนั้น และได้ลนั่ กุญแจประทับตรำ เพื่อจะไม่ให้มนั
ล่อลวงชนประเทศทั้งหลำยต่อไปจนครบกำหนดพันปี
แล้วภำยหลังนั้นต้องปล่อยมันออกไปชัว่
ขณะหนึ่ง
ข้ อเสนอทีแ่ ปด ในการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ พญามารจะถูกล่ ามด้ วยโซ่ เส้ นใหญ่ และถูกทิง้ ลงใน
เหวลึกเป็ นเวลาถึงหนึ่งพันปี
(9) วิวรณ์ 20:7,8 – ครั้นพันปี นั้นล่วงไปแล้ว จะปล่อยซำตำนออกจำกคุกที่มนั อยูน่ ้ นั และมันจะ
ออกไปล่อลวงชำวประเทศทั้งปวง ทั้งสี่ ทิศแห่งแผ่นดินโลก ทั้งกษัตริ ยโ์ ฆนและรำชอำณำจักรมำโฆน
ให้ชุมนุมกันทำศึกสงครำมถ้ำจะนับคนเหล่ำนั้นได้ จะมำกดุจทรำยที่ทะเล
ข้ อเสนอทีเ่ ก้า เมื่อครบกาหนดหนึ่งพันปี แล้ ว พญามารจะได้ รับการปลดปล่ อยชั่วคราว และมันจะ
ออกไปล่ อลวงชนนานาประเทศทั่วโลกอีก
(10) วิวรณ์ 20:10 – ฝ่ ำยพญำมำรที่ได้ล่อลวงคนเหล่ำนั้นให้หลง ถูกโยนลงในบึงไฟที่ไหม้
กำมะถัน ที่สัตว์ร้ำยกับผูพ้ ยำกรณ์เท็จอยูน่ ้ นั และมันต้องทนทุกข์ทรมำนทั้งกลำงวันและกลำงคืน สื บ ๆ
ไปเป็ นนิตย์
ข้ อเสนอทีส่ ิ บ ในที่สุดพญามารจะถูกทิง้ ลงในบึงไปกามะถัน และจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืน
สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
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รายชื่อย่ อของพระคริสตธรรมคัมภีร์
พระคัมภีร์เดิม
เยเนซิส
เอ็กโซโด
เลวีติโก
อำฤธโม
พระบัญญัติ
ยะโฮซูอะ
วินิจฉัย
ประวัตินำงรู ธ
ซำมูเอล ฉบับต้น
ซำมูเอล ฉบับสอง
พงศำวดำรกษัตริ ย ์ ฉบับต้น
พงศำวดำรกษัตริ ย ์ ฉบับสอง
โครนิกำ ฉบับต้น
โครนิกำ ฉบับสอง
เอษรำ
นะเฮมยำ
เอศเธระ
โยบ
บทเพลงสรรเสริ ญ
สุ ภำษิต
ท่ำนผูป้ ระกำศ
เพลงไพเรำะ
ยะซำยำ
ยิระมะยำ
บทเพลงร้องทุกข์
ยะเอศเคล

ยนซ.
อซด.
ลตก.
อธม.
พบญ.
ยฮซ.
วนฉ.
นรธ.
1 ซมอ.
2 ซมอ.
1 พงศ.
2 พงศ.
1 คนก.
2 คนก.
อษร.
นฮย.
อธร.
โยบ
สดด.
สภษ.
ผปก.
พพร.
ยซย.
ยมย.
พรท.
ยอค.
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ดำนิเอล
โฮเซอำ
โยเอล
อำโมศ
โอบัดยำ
โยนำ
มีคำ
นำฮูม
ฮะบำฆูค
ซะฟันยำ
ฮำฆี
ซะคำระยำ
มำลำคี

ดนอ.
ฮซอ.
ยอล.
อมศ.
อบย.
ยนำ.
มคำ.
นฮม.
ฮบฆ.
ซฟย.
ฮำฆ.
ซคย.
มลค.
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พระคริสตธรรมใหม่
มัดธำย
มำระโก
ลูกำ
โยฮัน
กิจกำร
โรม
โคริ นโธ ฉบับที่หนึ่ง
โคริ นโธ ฉบับที่สอง
กะลำเทีย
เอเฟโซ
ฟิ ลิพพอย
โคโลซำย
เธซะโลนิเก ฉบับที่หนึ่ง
เธซะโลนิเก ฉบับที่สอง
ทิโมเธียว ฉบับที่หนึ่ง
ทิโมเธียว ฉบับที่สอง
ติโต
ฟี เลโมน
เฮ็บรำย
ยำโคโบ
เปโตร ฉบับที่หนึ่ง
เปโตร ฉบับที่สอง
โยฮัน ฉบับที่หนึ่ง
โยฮัน ฉบับที่สอง
โยฮัน ฉบับที่สำม
ยูดำส
วิวรณ์

มธ.
มก.
ลก.
ยฮ.
กจ.
รม.
1 กธ.
2 กธ.
ฆต.
อฟ.
ฟป.
กซ.
1 ธซ.
2 ธซ.
1 ตธ.
2 ตธ.
ตต.
ฟม.
ฮร.
ยก.
1 ปต.
2 ปต.
1 ยฮ.
2 ยฮ.
3 ยฮ.
ยด.
วว.
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พิมพ์ ที่ โรงพิมพ์แสงศิลป
120/1 ถนนบุญศิริ ศำลเจ้ำพ่อเสื อ กรุ งเทพฯ โทร. 222526
น.ส. จีรพรรณ อึ้งสุ ประเสริ ฐ ผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณำ 2518
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