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บทที ่1 พระลกัษณะของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1.ความส าคัญแห่งหลกัค าสอนทีว่่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจ้า 

1. กำรท่ีจะตดัสินใจวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจำ้เป็นผูเ้หมำะสมท่ีจะไดรั้บกำร
เคำรพนมสักำร ควำมเช่ือ ควำมรัก ของเรำหรือวำ่พระวิญญำณบริสุทธ์ิเป็นแต่เพียงอิทธิพลของพระเจำ้ 
หรืออ ำนำจซ่ึงพระเจำ้ประทำนใหเ้รำนั้น มีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ เพรำะหำกวำ่พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรง
เป็นพระเจำ้ แต่เรำไม่รู้ ก็ยอ่มเท่ำกบัวำ่เรำมิไดเ้ทิดทูน เคำรพ นมสักำรพระองค ์ และถวำยควำมรักของ
เรำ แต่พระองค ์ตำมท่ีพระองค ์ควรจะไดรั้บ 

2. กำรท่ีจะตดัสินใจวำ่ พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นอ ำนำจ ซ่ึงเรำผูอ่้อนแอ และขำดสติปัญญำ 
ควำมรู้ สำมำรถยดึพึ่งและรับมำใชไ้ดห้รือวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจำ้ ผูท้รงติดต่อกบัเรำ
เป็นส่วนบุคคล ทรงมีสติปัญญำสูงสุด ทรงมีพระกรุณำสูงสุด ทรงสำมำรถครอบครองตวัเรำ และทรง
ใชเ้รำไดน้ั้น นบัวำ่มีควำมส ำคญั อยำ่งยิง่ในชีวติของเรำ เพรำะวำ่ควำมคิดเห็นอยำ่งหน่ึง เป็นควำม
คิดเห็นท่ีอยูน่อกครองธรรมของคริสตศำสนำ ส่วนควำมคิดเห็นอีกประกำรหน่ึงก็คือควำมคิดเห็นแบบ 
คริสเตียน ควำมคิดเห็นฝ่ำยหน่ึงน ำไปสู่กำรถ่อมตวักำรไม่เห็นแก่ตวั และกำรปฏิเสธตนเอง ส่วน
ควำมคิดเห็น อีกฝ่ำยหน่ึงนั้น น ำไปสู่กำรยกยอ่งตวัเอง 

3. กำรท่ีเรำจะประจกัษว์ำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจำ้ผูติ้ดต่อกบัมนุษยเ์ป็นส่วน
บุคคลนั้น มีควำมส ำคญัท่ีสุด มีคนเป็นจ ำจวนมำกซ่ึงเป็นพยำนวำ่ เขำไดรั้บพระพรใหญ่ยิง่ในชีวติของ
เขำ นบัตั้งแต่เขำไดเ้ช่ือวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิมิใช่เป็นเพียงแต่อิทธิพลซ่ึงส ำแดงพระคุณของพระเจำ้ 
และมำจำกพระเจำ้เท่ำนั้น หำกยงัทรงเป็นพระผูช่้วยเป็นมิตรแท ้ท่ีสถิตอยูก่บัเขำตลอดเวลำอีกดว้ย 

2.ความจริงเกีย่วกบัพระลกัษณะของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. กำรใชบุ้รุษสรรพนำม เม่ือกล่ำวถึงพระวญิญำณ 
ยอห์น 15:26 แต่เม่ือพระองคผ์ูช่้วยท่ีเรำจะใชม้ำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือ พระวญิญำณ

แห่งควำมจริงท่ีมำจำกพระบิดำนั้นมำแลว้ พระองคน์ั้นจะเป็นพยำนถึงเรำ 
ยอห์น 16:7,8,13,14 ถึงกระนั้นก็ดี เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทั้งหลำย คือ กำรท่ีเรำจะไปนั้นจะ

เป็นประโยชน์แก่ท่ำน เพรำะถำ้เรำไม่ไป พระองคผ์ูช่้วยนั้นจะมิไดม้ำหำท่ำน แต่ถำ้เรำไป เรำจะใช้
พระองคน์ั้นมำหำท่ำนเม่ือพระองคน์ั้นมำแลว้ พระองคจ์ะบนัดำลใหโ้ลกรู้สึกถึงควำมผิด ถึงควำมชอบ
ธรรมและถึงควำมพิพำกษำ แต่เม่ือพระวิญญำณแห่งควำมจริงมำแลว้ พระองคจ์ะน ำท่ำนทั้งหลำยไปสู่
ควำมจริงทุกอยำ่ง เพรำะพระองคจ์ะไม่ตรัสโดยพระองคเ์อง แต่พระองคไ์ดย้นิส่ิงใดจะตรัสส่ิงนั้น และ
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จะแจง้ใหท้่ำนทั้งหลำยรู้ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึน พระองคจ์ะใหเ้รำมีเกียรติยศ เพรำะพระองคจ์ะเอำเร่ือง
ของเรำส ำแดงแก่ท่ำนทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีห่น่ึง สรรพนำมต่ำง ๆ ท่ีอำ้งถึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิ แสดงไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิทรงมีพระลกัษณะท่ีจะติดต่อกบัมนุษยไ์ด ้เสมือนหน่ึงทรงมีสภำพเป็นบุคคล  

กำรใชส้รรพนำมเหล่ำน้ีเป็นท่ีน่ำสังเกตอยำ่งยิง่ เพรำะวำ่โดยแทจ้ริงแลว้ในภำษำกรีก ค ำท่ี
แปลวำ่ “พระวญิญำณ” นั้น เป็นค ำท่ีไม่แสดงเพศ ดงันั้นกำรใชส้รรพนำมท่ีไม่แสดงเพศในภำษำกรีก จึง
ไม่ควรบ่งถึงเพศ แต่ก็มีหลำยคร้ังท่ีสรรพนำมท่ีใชแ้ทนพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ไดแ้สดงไวว้ำ่เป็นเพศชำย 
ดงันั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์จึงช้ีแจงไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีลกัษณะเสมือนบุคคล 
และกำรใชส้รรพนำมแสดงเพศ เป็นกำรพิเศษท่ีนอกเหนือไปจำกหลกัไวยำกรณ์ทัว่ ๆ ไป (โรม 8:16,26) 
มีอยูห่ลำยแห่งท่ีไดล้ะหลกัไวยำกรณ์ไว ้และใชส้รรพนำมแสดงเพศชำย เม่ือหมำยถึงค ำนำมท่ีไม่มีเพศน้ี 

2. พระลกัษณะเสมือนบุคคลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

(1) 1 โครินธ์ 2:10-11 – แต่พระเจำ้ไดท้รงส ำแดงส่ิงเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำยโดยพระวญิญำณ
เพรำะวำ่พระวิญญำณนั้นไดท้รงหย ั้งรู้ทุกส่ิง แมเ้ป็นขอ้ลบัลึกของพระเจำ้ อนัควำมคิดของมนุษยผ์ูใ้ด
อำจหยั้งรู้ได ้เวน้แต่จิตวิญญำณของมนุษยผ์ูน้ั้นเอง ฉนัใดก็ดีพระด ำริของพระเจำ้ก็ไม่มีผูใ้ดหย ัง่รู้ได ้เวน้
แต่พระวิญญำณของพระเจำ้ดุจกนั 
พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวไวว้ำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีควำมรอบรู้ 

(2) 1 โครินธ์ 12:11 – แต่วำ่สำรพดักำรณ์เหล่ำนั้น พระวญิญำณองคเ์ดียวไดป้ระทำนแก่ทุกคน 
ใหก้ระท ำตำมชอบพระทยัของพระองค์ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวว้ำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีน ้ำพระทยั  

(3) โรม 8:27 – และพระองคผ์ูท้รงชนัสูตรใจมนุษย ์ ก็ทรงทรำบควำมหมำยของพระวญิญำณ 
เพรำะวำ่พระองคท์รงอธิษฐำนขอ เพื่อสิทธชนตำมท่ีชอบพระทยัพระเจำ้ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนถึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิวำ่ พระองคท์รงมีควำมคิดเห็น 
ค ำท่ีแปลวำ่ “ควำมหมำย” ในขอ้น้ี รวมควำมถึงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำมประสงคอี์กดว้ย 

(4) โรม 15:30 – พี่นอ้งทั้งหลำย โดยเห็นแก่พระเยซูคริสต ์พระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ และโดยเห็น
แก่ควำมรักของพระวญิญำณ ขำ้พเจำ้วงิวอนขอท่ำนใหช่้วยอธิษฐำนพระเจำ้ โดยใจร้อนรนเพื่อขำ้พเจำ้ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีควำมรัก 

(5) เนหะมีห์ 9:20 – พระองคไ์ดป้ระทำนพระวญิญำณบริสุทธ์ิของพระองค ์ ใหเ้ป็นครูสั่ง
สอนใจเขำ กบัมิไดห้วงแหนมำนำของพระองคไ์วจ้ำกปำกเขำ และเม่ือเวลำกระหำยไดป้ระทำนน ้ำให้
เขำดว้ย 
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พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวว้ำ่ พระวิญญำณบริสุทธ์ิ ทรงมีไหวพริบสติปัญญำ และ
ประกอบดว้ยคุณงำมควำมดี จงสังเกตวำ่พระธรรมขอ้น้ีคดัมำจำกพระคมัภีร์เดิม แต่พระคมัภีร์เดิมไม่ได้
สอนถึงควำมจริงท่ีวำ่พระวิญญำณบริสุทธ์ิ ทรงมีลกัษณะเสมือนบุคคลไวอ้ยำ่งชดัเจน เช่นในพระคริสต
ธรรมใหม่ 

(6) เอเฟซสั 4:30 – และอยำ่กระท ำใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิของพระเจำ้เสียพระทยั พระวิญญำณ
นั้น ไดท้รงประทบัตรำหมำยท่ำนทั้งหลำยไว ้จนถึงวนัท่ีทรงไถ่ใหร้อด 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ บำงคร้ังพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ก็อำจทรงเศร้ำพระทยั พระองค์
ทรงคิด ทรงมีควำมรู้สึก ทรงมีพระประสงค ์ทรงมีควำมรู้ ทรงมีน ้ำพระทยั ทรงมีควำมรัก และทรงเสีย
พระทยั  
ข้อทีเ่สนอทีส่อง พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนถึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิวำ่ พระองคท์รงมีพระลกัษณะ
หลำยอยำ่ง ท่ีเป็นเสมือนบุคคล 

3. พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทีแ่สดงให้เห็นว่าพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงมีลักษณะเสมือน
บุคคล 

(1) 1 โครินธ์ 2:20 – แต่พระเจำ้ไดท้รงส ำแดงส่ิงเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำย โดยพระวญิญำณ 
เพรำะวำ่พระวิญญำณไดท้รงหย ัง่รู้ทุกส่ิง แมเ้ป็นขอ้ลบัลึกของพระเจำ้ 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงสำมำรถคน้ดูควำมลึกลบัของพระเจำ้ได ้
(2) ววิรณ์ 2:7 – ผูใ้ดมีหูฟังได ้ก็ใหฟั้งขอ้ควำมซ่ึงพระวิญญำณไดต้รัสไวแ้ก่คริสตจกัรทั้งหลำย 

ถำ้ผูใ้ดมีชยัชนะ เรำจะใหผู้น้ั้นกินผลไม ้จำกตน้ไมแ้ห่งชีวิตท่ีอยูใ่นอุทยำนของพระเจำ้ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิตรัสได ้
(3) กำลำเทีย 4:6 – และเพรำะท่ำนทั้งหลำยเป็นบุตรแลว้ พระเจำ้จึงทรงใชพ้ระวญิญำณแห่ง

พระบุตรของพระองค ์เขำ้มำในใจท่ำนทั้งหลำยร้องวำ่ “อำบำ” คือพระบิดำ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงสำมำรถเปล่งเสียงร้องได ้
(4)โรม 8:26 – พระวญิญำณนั้น ก็ไดท้รงช่วยเรำในส่วนท่ีเรำอ่อนก ำลงัดว้ยเพรำะวำ่เรำ

ทั้งหลำยไม่รู้วำ่ เรำควรจะอธิษฐำนขอส่ิงใดอยำ่งไร แต่พระวญิญำณทรงช่วยขอแทนเรำดว้ยควำมคร ่ ำ
ครวญ ซ่ึงเหลือท่ีจะอธิบำยได ้

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงอธิษฐำนทูลขอเพื่อเรำ ดว้ยกำรคร ่ ำครวญ 
(5) ยอห์น 15:26 – แต่เม่ือพระองคผ์ูช่้วยท่ีเรำจะใชม้ำหำท่ำนจำกพระบิดำ คือพระวิญญำณแห่ง

ควำมจริง ท่ีมำจำกพระบิดำนั้นมำแลว้ พระองคน์ั้นจะเป็นพยำนถึงเรำ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยำน 
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(6) ยอห์น 14:26 – แต่พระองคผ์ูช่้วยนั้น คือพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ีพระบิดำจะทรงใชม้ำใน
นำมของเรำ พระองคน์ั้นจะสอนท่ำนทุกส่ิง และจะใหท้่ำนระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเรำไดก้ล่ำวแก่ท่ำนแลว้ 
(เทียบ ยอห์น 16:12-14 – เรำยงัมีอีกหลำยส่ิงท่ีจะบอกท่ำนทั้งหลำย แต่เด๋ียวน้ีท่ำนรับเอำยงัไม่ได ้ แต่
เม่ือพระวิญญำณแห่งควำมจริงมำแลว้ พระองคจ์ะน ำท่ำนทั้งหลำยไปสู่ควำมจริงทุกอยำ่ง เพรำะ
พระองคจ์ะไม่ตรัสโดยพระองคเ์อง แต่พระองคไ์ดย้นิส่ิงใดจะตรัสส่ิงนั้น และจะแจง้ใหท้่ำนทั้งหลำยรู้
ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึน พระองคจ์ะใหเ้รำมีเกียรติยศ เพรำะพระองคจ์ะเอำเร่ืองของเรำส ำแดงแก่ท่ำน
ทั้งหลำย เนหะมีห์ 9:20 – พระองคไ์ดป้ระทำนพระวิญญำณบริสุทธ์ิของพระองคใ์ห้เป็นครูสั่งสอนใจ
เขำ กบัมิไดห้วงแหนมำนำของพระองคไ์วจ้ำกปำกเขำและเม่ือเวลำกระหำย ไดป้ระทำนน ้ำใหเ้ขำดว้ย) 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงสอนควำมจริงทุกประกำร 
(7)โรม 8:14 – ดว้ยวำ่พระวิญญำณของพระเจำ้ ไดท้รงน ำพำคนหน่ึงคนใดคนเหล่ำนั้นจึงเป็น

บุตรของพระเจำ้ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงแนะน ำใหม้นุษยป์ระพฤติปฏิบติั ในทำงท่ีถูกท่ีควร 
(8) กิจกำร 16:6-7 – คร้ันท่ำนเหล่ำนั้นไดไ้ปทัว่เมืองฟรูเกีย กบัเมืองกำลำเทียแลว้ พระวญิญำณ

บริสุทธ์ิทรงหำ้มมิใหก้ล่ำวค ำของพระเจำ้ในมณฑลอำเซีย เม่ือลงไปยงัเมืองมูเซียแลว้ กพ็ยำยำมจะไปยงั
เมืองบิตุเนีย แต่พระวิญญำณของพระเยซูไม่โปรดใหไ้ป 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงบญัชำมนุษย ์
(9) กิจกำร 13:2 – เม่ือคนเหล่ำนั้นก ำลงันมสักำรพระเจำ้และถือศีลอดอำหำรพระวญิญำณ

บริสุทธ์ิไดต้รัสสั่งวำ่ “จงเลือกบำระนำบำกบัเซำโล ตั้งไวส้ ำหรับกำรซ่ึงเรำจะเรียกใหเ้ขำท ำนั้น” 
กิจกำร 20:28 – เพรำะฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงระวงัตวัให้ดี และจงรักษำฝงูแกะท่ีพระวญิญำณ

บริสุทธ์ิไดท้รงตั้งไวเ้ป็นผูดู้แล และเพื่อจะไดบ้  ำรุงเล้ียงคริสตจกัรของพระเจำ้ ท่ีพระองคท์รงไดด้ว้ย
พระโลหิตของพระองคเ์อง 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูเ้รียกมนุษยใ์หรั้บใชพ้ระองค ์และทรงก ำหนดไวใ้หท้  ำ 
(10) ยอห์น 15:26 – แต่เม่ือพระองคผ์ูช่้วยท่ีเรำจะใชม้ำท่ำนทั้งหลำย จำกพระบิดำ คือพระ

วญิญำณแห่งควำมจริง ท่ีมำจำกพระบิดำนั้นมำแลว้ พระองคน์ั้นจะเป็นพยำนถึงเรำ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงรับใชพ้ระเจำ้ ในกำรงำนของพระองค์ 

ข้อเสนอทีส่าม พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงกระท าพระราชกิจหลายอย่างซ่ึงแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมี
ลักษณะเสมือนบุคคล 
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4. หน้าที่การปฏิบัติของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

(1) ยอห์น 14:16-17 – เรำจะขอพระบิดำ และพระองคจ์ะประทำนผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่ำน เพื่อ
จะอยูก่บัท่ำนเป็นนิตย ์ คือพระวญิญำณแห่งควำมจริง ผูน้ั้นโลกรับไม่ได ้ เพรำะไม่เห็นและไม่รู้จกั
พระองค ์ท่ำนทั้งหลำยรู้จกัพระองค ์เพรำะวำ่พระองคอ์ำศยัอยูก่บัท่ำน และอยูภ่ำยในท่ำน 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงเป็น “พระผูช่้วย” แทนพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยให้รอด ผูไ้ดเ้สด็จข้ึน
สู่สวรรคแ์ลว้ จะเป็นไปไดห้รือท่ีพระเยซูคริสตต์รัสเช่นน้ี โดยหมำยถึงอิทธิพลหรืออ ำนำจเท่ำนั้น 
(ยอห์น 16:7) 
ข้อเสนอทีส่ี่ กำรปฏิบติัของพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้น เป็นพระรำชกิจท่ีตอ้งมีผูก้ระท ำ ซ่ึงสำมำรถติดต่อ
กบัมนุษยไ์ด ้

5. การประพฤติผดิต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

(1) อิสยำห์ 63:10 – แต่เขำไดคิ้ดกบฏ และท ำใหพ้ระจิตบริสุทธ์ิของพระองคเ์สียพระทยั 
เพรำะฉะนั้นพระองคจึ์งกลำยเป็นศตัรูของเขำ และพระองคเ์องไดต่้อสู้กบัเขำ 
มนุษยม์กัคิดกบฏต่อพระวิญญำณบริสุทธ์ิ และท ำใหพ้ระองคท์รงเสียพระทยั (เทียบ เอเฟซสั 4: 30) 

(2) ฮีบรู 10:29 – ส่วนคนท่ีเหยยีดหยำมพระบุตรของพระเจำ้ และถือวำ่พระโลหิตแห่งค ำ
สัญญำไมตรี ซ่ึงเป็นท่ีช ำระตวัใหบ้ริสุทธ์ินั้นเป็นมลทิน และประมำทต่อพระวญิญำณผูป้ระกอบดว้ย
พระคุณ ท่ำนทั้งหลำยคิดเห็นวำ่ คนเหล่ำนั้นควรจะถูกปรับโทษมำกยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำใด 
มนุษยแ์สดงกำรหม่ินประมำทต่อพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

(3) กิจกำร 5:3 – ฝ่ำยเปโตรจึงถำมวำ่ “อะนำเนีย เหตุไฉนซำตำนจึงท ำใหใ้จของเจำ้เต็มไปดว้ย
มุสำวำทต่อพระวิญญำณบริสุทธ์ิ และไดเ้ก็บค่ำท่ีดินส่วนหน่ึงไว”้ 
มนุษยก์ล่ำวเทจ็ต่อพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

(4) มทัธิว 12:31-32 – เหตุฉะนั้นเรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ ควำมผดิและค ำหม่ินประมำททุกอยำ่ง
จะทรงโปรดยกใหม้นุษยไ์ด ้ เวน้แต่ค ำหม่ินประมำทต่อพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จะทรงโปรดยกใหม้นุษย์
ไม่ได ้ ผูใ้ดจะกล่ำวค ำขดัขวำงบุตรมนุษยจ์ะโปรดยกใหผู้น้ั้นได ้ แต่ถำ้ผูใ้ดจะกล่ำวขดัขวำงพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ จะทรงโปรดยกใหผู้น้ั้นไม่ได ้ทั้งโลกน้ีโลกหนำ้ 

มนุษยก์ล่ำวค ำขดัขวำงพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 
ข้อเสนอทีห้่า การท่ีมนุษย์ประพฤติผิดต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตามท่ีพระคัมภีร์กล่าวไว้นั้น ต้อง
หมายความว่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงมีลักษณะเสมือนบุคคล 
สรุปข้อเสนอ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงมีลักษณะเสมือนบุคคล 
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เรำอำจเช่ือขอ้น้ีในแง่ท่ีวำ่เป็นทฤษฏีเท่ำนั้น ปัญหำมีอยูว่ำ่เรำตระหนกัถึงพระองค ์ และปฏิบติั
ต่อพระองคเ์สมือนวำ่ พระองคท์รงมีลกัษณะเสมือนบุคคลอยำ่งจริงจงัหรือไม่? เรำเช่ือหรือไม่วำ่พระ
วญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีลกัษณะเป็นบุคคลเช่นเดียวกบัพระเยซูคริสต ์ คือทรงกอปรดว้ยควำมรัก 
สติปัญญำ พละก ำลงั และเป็นผูส้มควรท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจควำมรัก และควำมอ่อนนอ้มจำกเรำ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิเสด็จมำเป็นมิตรสนิทของเหล่ำสำวก และของเรำเป็นส่วนตวั เช่นเดียวกบัท่ีพระ
เยซูคริสตท์รงเป็นมิตรของบรรดำสำวก ในขณะท่ีพระองคท์รงประทบัอยูก่บัเขำ? (ยอห์น 14:16-17) เรำ
รู้ถึงควำมสนิทสนมของพระวญิญำณบริสุทธ์ิหรือไม่? (2 โครินธ์ 13:14) 
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บทที ่2 พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจ้า 

1.คุณสมบัติวเิศษของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

(1) ฮีบรู 9:14 – มำกยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำไร พระโลหิตของพระเยซูคริสตผ์ูป้ระกอบดว้ยพระ
วญิญำณนิรันดร์ ไดท้รงถวำยพระองคเ์องแก่พระเจำ้ เป็นเคร่ืองบูชำอนัปรำศจำกต ำหนิ จะไดท้รงช ำระ
ใจวนิิจฉยัผดิและชอบของท่ำนทั้งหลำยใหพ้น้จำกกำรประพฤติท่ีตำยแลว้ เพื่อจะไดป้ฏิบติัพระเจำ้ผูท้รง
พระชนมอ์ยู ่
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นอยูนิ่รันดร์ 

(2) สดุดี 139:7-10 – ขำ้พเจำ้จะไปท่ีไหนใหพ้น้จำกพระวญิญำณของพระองคจ์ะหนีไปแห่งใด
ใหพ้น้จำกพระพกัตร์ของพระองค ์ถำ้แมข้ำ้พเจำ้จะข้ึนไปถึงสวรรคพ์ระองคก์็สถิตอยูท่ี่นัน่ ถำ้ขำ้พเจำ้จะ
ปูท่ีนอนไวใ้นเมืองผี ดูเถิดพระองคก์็สถิตอยูท่ี่นัน่ ถำ้ขำ้พเจำ้จะเอำปีกของแสงอรุณและใส่บินไปอยู่
ท่ีสุดปลำยมหำสมุทร แม ้ ณ ท่ีนั้นพระหตัถข์องพระองคจ์ะทรงน ำขำ้พเจำ้ และพระหตัถเ์บ้ืองขวำของ
พระองค ์จะทรงยึดขำ้พเจำ้ไว ้
ข้อเสนอทีส่อง พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง 

(3) ลูกำ 1:35 – ทูตสวรรคจึ์งตอบนำงวำ่ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำบนเธอ และฤทธ์ิเดช
ของผู้สูงสุดจะสวมทบัเธอ เหตุฉะนั้นองคบ์ริสุทธ์ิท่ีจะบงัเกิดนั้นจะไดน้ำมวำ่เป็นบุตรของพระเจำ้” 
ข้อเสนอทีส่าม พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงมีอ ำนำจเหนือทุกส่ิงทุกอยำ่ง 

(4) โครินธ์ 2:10-11 – แต่พระเจำ้ไดท้รงส ำแดงส่ิงเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำย โดยพระวญิญำณ 
เพรำะวำ่พระวิญญำณนั้นได้ทรงหยัง่รู้ทุกส่ิง แมเ้ป็นขอ้ลบัลึกของพระเจำ้ อนัควำมคิดของมนุษยผ์ูใ้ด
อำจหยัง่รู้ได ้ เวน้แต่จิตวญิญำณของมนุษยผ์ูน้ั้นเอง ฉนัใดก็ดีพระด ำริของพระเจำ้ไม่มีผูใ้ดหย ัง่รู้ได ้ เวน้
แต่พระวิญญำณของพระเจำ้ดุจกนั 

ยอห์น 14:26 – แต่พระองคผ์ูช่้วยนั้น คือพระวญิญำณบริสุทธ์ิท่ีพระบิดำจะทรงใชม้ำในนำม
ของเรำ พระองคน์ั้นจะสอนท่ำนทุกส่ิง และจะใหท้่ำนระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเรำไดก้ล่ำวแก่ท่ำนแลว้ 

ยอห์น 16:12-13 – เรำยงัมีอีกหลำยส่ิงท่ีจะบอกท่ำนทั้งหลำย แต่เด๋ียวน้ีท่ำนรับเอำยงัไม่ได ้ แต่
เม่ือพระวิญญำณแห่งควำมจริงมำแลว้ พระองค์จะน าท่านท้ังหลายไปสู่ความจริงทุกอย่าง เพรำะ
พระองคจ์ะไม่ตรัสโดยพระองคเ์อง แต่พระองคไ์ดย้นิส่ิงใด จะตรัสส่ิงนั้น และจะแจง้ใหท้่ำนทั้งหลำยรู้
ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึน 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงรอบรู้ทุกส่ิงทุกอย่าง  
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สรุปข้อเสนอ แต่ละพระลักษณะในส่ีประการดังกล่าว เป็นการชี้ให้เห็นว่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็น
พระเจ้า 

2. พระราชกจิของพระวญิญาณ 

(1) โยบ 33: 4 – พระวญิญำณแห่งพระเจำ้ไดท้รงสร้างข้าฯ และลมหำยใจแห่งท่ำนผูท้รงฤทธ์ิ 
ทรงกระท ำใหข้ำ้ฯ มีชีวิต 

สดุดี 104:30 – พระองคป์ระทำนพระวิญญำณของพระองคส์ร้ำง แลว้สัตวก์็เป็นข้ึน และ
พระองคท์รงกระท ำพื้นแผน่ดินโลกข้ึนใหม่ 

ขอ้เสนอท่ีหน่ึง พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูเ้นรมิตสร้ำง 
(2)โรม 8:11 – แต่ถำ้พระวิญญำณของพระองค ์ ผูท้รงบนัดำลใหพ้ระเยซูเป็นข้ึนมำจำกควำม

ตำย สถิตอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย พระองคผ์ูท้รงบนัดำลให้พระคริสตเ์ป็นข้ึนมำจำกควำมตำยนั้นแลว้ จะ
ทรงกระท ำใหก้ำยท่ีตำยแลว้ของท่ำนทั้งหลำยเป็นข้ึนมำใหม่โดยเดชพระวิญญำณของพระองค ์ซ่ึงอยูใ่น
ท่ำนทั้งหลำย 

ปฐมกำล 2:7 – พระเยโฮวำห์ไดท้รงสร้ำงมนุษยด์ว้ยผลคลีดิน ระบำยลมแห่งชีวติเขำ้ทำงจมูก 
ใหมี้ชีวติหำยใจเขำ้ออก มนุษยจึ์งเกิดเป็นจิตวิญญำณมีชีวติอยู ่
ข้อเสนอทีส่อง การประทานชีวิตให้แก่มนุษย์นั้น เป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

(3) 2 เปโตร 1:21 – ดว้ยวำ่ค ำพยำกรณ์นั้น เม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมำตำมน ้ำใจมนุษย ์แต่วำ่มนุษยไ์ด้
กล่ำวค ำซ่ึงมำจำกพระเจำ้ ตำมท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดท้รงดลใจใหก้ล่ำวนั้น 

2 ซำมูเอล 23:2-3 – ไดท้รงกล่ำววำ่ “พระวิญญาณของพระเยโอวาห์ ตรัสแก่ขำ้พเจำ้ และพระ
ด ำรัสของพระองคอ์ยูท่ี่ล้ินของขำ้พเจำ้ พระเจำ้ของพวกอิสรำเอลตรัสวำ่ ศิลำของพวกอิสรำเอลตรัสแก่
ขำ้พเจำ้วำ่ ผูท่ี้ปกครองประชำชนตอ้งมีควำมยติุธรรม ปกครองดว้ยควำมนบัถือเกรงกลวัพระเจำ้”  
ข้อเสนอทีส่าม พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงเป็นผู้ดลใจมนุษย์ให้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ขึน้ 

สรุปข้อเสนอ พระรำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิทั้งสำมประกำรดงักล่ำว เป็นพระรำชกิจของ
พระเจำ้ 

3. ข้อความทีอ้่างถึงพระเจ้า หรือพระเยโอวาห์ในพระคัมภีร์เดิมน้ัน ในพระคริสตธรรมใหม่หมายถึง
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

(1) อิสยำห์ 6:8-10 – และขำ้พเจำ้ไดย้นิพระสุรเสียงของพระเยโฮวำห์ตรัสวำ่ “เรำจะใชผู้ใ้ดไป 
และผูใ้ดจะไปแทนเรำ” และขำ้พเจำ้จึงกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้อยูท่ี่น่ีทรงใชข้ำ้พเจำ้เถิด” และพระองคต์รัสวำ่ 
“ไปบอกพลเมืองเหล่ำน้ีวำ่ “ฟังแลว้ฟังเล่ำ ก็จะไม่เห็นเขำ้ใจ มองซ ้ ำมองซำก แต่ก็จะไม่เห็นอะไร” จง



 15 

ไปท ำใหใ้จของพลเมืองนั้นใหมึ้นชำไป และจงกระท ำใหหู้ของเขำตึงไปและจงป้ำยตำของเขำใหปิ้ด 
เกรงวำ่เม่ือเห็นกบัตำของเขำ และยนิกบัหูและเขำ้ใจดว้ยใจของเขำ เขำจะกลบัใจเสียใหม่ และเขำจะ
ไดรั้บกำรรักษำใหห้ำย” (เทียบ กิจกำร 28:25-27 – เม่ือเขำไม่เห็นพอ้งดว้ยเขำก็จะลำไปเปำโลก็ไดก้ล่ำว
ขอ้ควำมแถมทำ้ยวำ่ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสแก่บรรพบุรุษของท่ำนทั้งหลำย โดยอิสยำห์ผูพ้ยำกรณ์
ถูกตอ้งดีแลว้วำ่ จงไปหำชนประเทศน้ีและกล่ำววำ่ เจำ้ทั้งหลำยฟังก็ไดย้นิ แต่หำเขำ้ใจไม่ ดูก็เห็น แต่ก็
หำสังเกตรู้ไม่ ดว้ยวำ่ใจของชนประเทศน้ีแขง็กระดำ้งมำก และหูก็ตึง เขำปิดตำของเขำเสีย เกลือกวำ่ตำ
เขำจะเห็น หูเขำจะไดย้นิ และเขำจะเขำ้ใจแลว้กลบัใจเสียใหม่ และเรำจะช่วยเขำให้รอด”) 

ขอ้พระธรรมขอ้เดียวกนัน้ีเล็งถึงพระเยซูคริสตด์ว้ย ค ำวำ่ “บริสุทธ์ิ” ดงัท่ีทูตสวรรคร้์องถึงสำม
คร้ังใน อิสยำห์ 6:3 – (“และต่ำงร้องโตต้อบกนัวำ่ “พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำย ทรงบริสุทธ์ิ ทรง
บริสุทธ์ิ ทรงบริสุทธ์ิ” พระรัศมีแห่งพระองคป์กทัว่พิภพโลก”) อำจหมำยถึงตรีเอกำนุภำพของพระเจำ้ 
ดงันั้นจึงเป็นกำรเหมำะสมแลว้ ท่ีไดตี้ควำมหมำยแห่งศุภินิมิต ถึงสำมคร้ัง 

(2) อพยพ 16: 7 – ในเวลำเชำ้พวกเจำ้จะไดเ้ห็นสง่ำรำศีแห่งพระเจำ้ เพรำะค ำบ่นต่อวำ่ของพวก
เจำ้ ต่อพระเยโฮวำห์ทรำบถึงพระองคแ์ลว้ (เทียบ ฮีบรู 3:7-9 เหตุฉะนั้นตำมท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิตรัส
วำ่ “วนัน้ีถำ้ท่ำนทั้งหลำยจะไดย้นิพระสุรเสียงของพระองค ์ อยำ่กระท ำใหใ้จของท่ำนแขง็กระดำ้งไป
เหมือนอยำ่งไดก้ระท ำใหพ้ระองคท์รงกร้ิวในวนัพิสูจน์ในป่ำ ท่ีบรรพบุรุษของท่ำนทั้งหลำยไดช้นัสูตร
เรำโดยลองดูเรำ และไดเ้ห็นกิจกำรของเรำถึงส่ีสิบปีนั้น”) (เทียบ สดุดี 95:8-11) 
ข้อเสนอ ขอ้ควำมท่ีอำ้งถึง” “พระเจ้า” “พระเจ้า” และ “พระเยโฮวาห์” ในพระคัมภีร์เดิมนั้น ในพระ
คริสตธรรมใหม่หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ฉะน้ันพระคริสตธรรมใหม่สอนว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ทรงสภาพเป็นพระเจ้า 

4. พระนามของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และพระนามของพระเจ้าเป็นคู่กนัเสมอ 

(1) 1 โครินธ์ 12:4-6 – ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่พระวิญญาณนั้นมีองค์เดียว การปรนนิบัติมี
ต่าง ๆ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว อำกำรท่ีกระท ำไปนั้นมีต่ำง ๆ แต่เน่ืองมำจำกพระเจำ้องคเ์ดียว ท่ี
ทรงกระท ำสำรพดัในทุกคน  

(2) มทัธิว 28:19 – เหตุฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสำวก ให้
รับบพัติศมำในนำมแห่งพระบิดำ พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

(3) 2 โครินธ์ 13:14 – ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเ์จำ้ ควำมรักแห่งพระเจำ้ และควำมสนิท
สนมกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ด ำรงอยูก่บัท่ำนทั้งหลำยเถิด 
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ข้อเสนอ พระนามพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นพระนามท่ีพระคริสตธรรมคัมภีร์ใช้คู่กันไปกับพระนาม
ของพระเจ้า มนุษย์ผู้มีจิตใจเคารพนมสัการพระเจ้า จะไม่ยอมใช้นามของบุคคลอ่ืน เป็นคู่กันกับพระ
นามของพระเจ้าเป็นอันขาด 

5.พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงมีพระนามเป็นพระเจ้า 

(1) กิจกำร 5:3-4 – ฝ่ำยเปโตรจึงถำมวำ่ “อะนำเนีย เหตุไฉนซำตำนจึงท ำใหใ้จของเจำ้ เตม็ไป
ดว้ยมุสำวำทต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และไดเ้ก็บค่ำท่ีดินส่วนหน่ึงไว ้ เม่ือท่ีดินยงัอยูน่ั้นก็เป็นของ ๆ เจำ้
มิใช่หรือ เม่ือขำยแลว้เงินก็ยงัอยูใ่นอ ำนำจของเจำ้มิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดข้ึนในใจของเจำ้ใหคิ้ดเช่นนั้น
เล่ำ เจ้ามิได้มสุาต่อมนุษย์ แต่ได้มสุาต่อพระเจ้า” 
ข้อเสนอ พระคริสตธรรมคัมภีร์เรียกพระวิญญาณบริสุทธ์ิว่า พระเจ้า 

สรุป กำรกล่ำวถึงคุณสมบติัวเิศษของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ หลำยประกำรวำ่ พระองคท์รงเป็น
พระเจำ้ และกำรกล่ำวถึงพระรำชกิจของพระองคห์ลำยประกำร ตลอดจนขอ้ควำมต่ำง ๆ ซ่ึงในพระ
คมัภีร์เดิมหมำยถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ พระเจำ้ หรือพระเยโฮวำห์ แต่ในพระคริสตธรรมใหม่ หมำยถึง
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ รวมทั้งกำรกล่ำวถึงพระนำมของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เป็นคู่กนัไปกบัพระนำม
ของพระเจำ้จะใชน้ำมของบุคคลอ่ืน ๆ คู่กนักบัพระนำมของพระเจำ้ไม่ได ้จำกเหตุผลทั้งหมดเหล่ำน้ี จึง
เท่ำกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดป้ระกำศอยำ่งแน่ชดัวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจำ้ 
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บทที ่3 ความแตกต่างระหว่างพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระเจ้าพระบดิา 

และพระเยซูคริสต์พระบุตร 

(1) ลูกำ 3:21-22 – อยูม่ำเม่ือคนทั้งปวงไดรั้บบพัติศมำแลว้ และพระเยซูทรงรับบพัติศมำดว้ย 
ขณะเม่ือก ำลงัอธิษฐำนอยู ่ ทอ้งฟ้ำก็แหวกออกเป็นช่องและพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงรูปสัณฐำนเหมือน
นกพิรำบไดล้งมำบนพระองคแ์ละมีพระสุรเสียงมำจำกฟ้ำวำ่ “ท่ำนเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำน
มำก” 
ข้อเสนอทีห่น่ึง มีข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่างพระเยซูคริสต์ผู้รับสภาพเป็นมนุษย์ พระบิดาผู้
ตรัสจากสวรรค์ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเสดจ็ลงมาบนพระเยซูคริสต์ ในสัณฐานของนกพิราบ 

(2) มทัธิว 28:19 – เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงออกไป สั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสำวก ให้
รับบพัติศมำในนำมแห่งพระบิดำ พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
ข้อเสนอทีส่อง มีขอ้แตกต่ำงอยำ่งชดัเจน ระหวำ่งพระนำมแห่ง 
“พระบิดำ” “พระบุตร” และ “พระวญิญำณบริสุทธ์ิ” 

(3) ยอห์น 14:16 – เรำจะขอพระบิดำ และพระองคจ์ะประทำนผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่ำน เพื่อจะอยู่
กบัทำ่นเป็นนิตย ์
ข้อเสนอทีส่าม มีขอ้แตกต่ำงกนัอยำ่งชดัเจนระหวำ่ง พระบุตรผูอ้ธิษฐำน พระบิดำผูซ่ึ้งพระเยซูคริสต์
ทรงอธิษฐำนขอต่อนั้น และ “ผูป้ลอบประโลมใจอีกผูห้น่ึง” ซ่ึงพระเจำ้ไดป้ระทำนให ้เป็นกำรตอบค ำ
อธิษฐำน 

(4) ยอห์น 16:7 – ถึงกระนั้นก็ดี เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทั้งหลำย คือกำรท่ีเรำจะไปนั้น จะเป็น
ประโยชน์แก่ท่ำน เพรำะถำ้เรำไม่ไป พระองคผ์ูช่้วยนั้นจะมิไดม้ำหำท่ำน แต่ถำ้เรำไป เรำจะใชพ้ระองค์
นั้นมำหำท่ำน 
ข้อเสนอทีส่ี่ มีข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่างพระเยซูผู้ได้เสดจ็ขึน้สู่สวรรค์แล้ว กับพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ ผู้ เสดจ็ลงมาแทนพระองค์ 

(5) กิจกำร 2:33 – เหตุฉะนั้นเม่ือพระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระเจำ้ ไดต้ั้งพระองคข้ึ์น และคร้ัน
พระองคไ์ดท้รงรับพระวญิญำณบริสุทธ์ิจำกพระบิดำตำมค ำสัญญำ พระองคไ์ดท้รงเทฤทธ์ิเดชน้ีลงมำ 
ตำมซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดย้นิ และไดเ้ห็นแลว้ 
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ข้อเสนอทีห้่า มีขอ้แตกต่ำงกนัอยำ่งชดัเจน ระหวำ่งพระบุตรผูไ้ดเ้สด็จข้ึนไปประทบัอยูท่ี่พระหตัถเ์บ้ือง
ขวำของพระบิดำ พระบิดำเจำ้เอง และพระวิญญำณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้งพระบุตรไดรั้บจำกพระบิดำ และได้
ประทำนแก่คริสตจกัร 

สรุปข้อเสนอ คร้ังแลว้คร้ังเล่ำ ท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระบิดำ และพระบุตรไวอ้ยำ่งชดัเจน อยำ่งไรก็ตำมแมว้ำ่ทั้งสำมพระภำคของพระ
เจำ้น้ีจะแตกต่ำงกนัแต่ก็ทรงมีควำมสัมพนัธ์ต่อกนัอยำ่งใกลชิ้ด ทรงติดต่อกนั ตรัสต่อกนั และทรงใช้
สรรพนำมแทนกนัและกนั 

บำงคนพดูวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดส้อนถึงหลกัค ำสอนวำ่ดว้ยตรีเอกำนุภำพโดยตรงเลย 
เป็นควำมจริงท่ีวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์ มิไดส้อนเร่ืองน้ีโดยตรง แต่ก็เป็นหลกัค ำสอนท่ีเรำประมวลเอำ 
จำกควำมจริงต่ำง ๆ ท่ีสอนไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนอยำ่งชดัเจนวำ่ มี
พระเจำ้องคเ์ดียวเท่ำนั้น ทั้งยงัสอนดว้ยวำ่พระเจำ้ทรงมี สำมพระภำค คือ พระบิดำ พระบุตร และพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ 
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บทที ่4 พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงอยู่ใต้พระบญัชาของพระบดิาและ

พระบุตร 

(1) ยอห์น 14:26 – แต่พระองคผ์ูช่้วยนั้น คือพระวญิญำณบริสุทธ์ิท่ีพระบิดำจะทรงใชม้ำ ใน
นำมของเรำ พระองคน์ั้นจะสอนท่ำนทุกส่ิง และจะใหร้ะลึกถึงทุกส่ิงท่ีเรำไดก้ล่ำวแก่ท่ำนแลว้ 

ยอห์น 15:26 – แต่เม่ือพระองคผ์ูช่้วย ท่ีเรำจะใชม้ำหำท่ำนทั้งหลำย จำกพระบิดำ คือ พระ
วญิญำณแห่งควำมจริง ท่ีมำจำกพระบิดำนั้นมำแลว้ พระองคน์ั้นจะเป็นพยำนถึงเรำ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระบิดำและพระบุตร ทรงใชพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิใหเ้สด็จลงมำ 
ขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ ก็สอนไวด้ว้ยวำ่ พระบิดำทรงใชพ้ระเยซูคริสตพ์ระบุตรใหเ้สด็จลงมำ (ยอห์น 6: 29, 
42) 

(2) โรม 8:9 – ถำ้แมพ้ระวญิญำณของพระเจำ้ สถิตอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจึงมิไดอ้ยู่
ฝ่ำยเน้ือหนงั แต่อยูฝ่่ำยพระวิญญำณ แต่ถำ้ผูห้น่ึงผูใ้ดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผูน้ั้นมิไดอ้ยูฝ่่ำย
พระคริสต ์
ข้อเสนอทีส่อง พระคริสตธรรมคัมภีร์ เรียกพระนามพระวิญญาณบริสุทธ์ิว่า “พระวิญญาณของพระเจ้า” 
และ “พระวิญญาณของพระคริสต์” (เทียบ กิจกำร 16:7 – เม่ือลงไปยงัเมืองมูเซียแลว้ ก็พยำยำมจะไปยงั
เมืองบิตุเนีย แต่พระวิญญาณของพระเยซู ไม่โปรดใหไ้ป)  

(3) ยอห์น 16:13 – แต่เม่ือพระวญิญำณแห่งควำมจริงมำแลว้ พระองคจ์ะน ำท่ำนทั้งหลำยไปสู่
ควำมจริงทุกอยำ่ง เพรำะพระองคจ์ะไม่ตรัสโดยพระองคเ์อง แต่พระองค์ได้ยินส่ิงใดจะตรัสส่ิงนั้น และ
จะแจง้ใหท้่ำนทั้งหลำยรู้ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึน 
ข้อเสนอทีส่าม พระวิญญำณบริสุทธ์ิมิไดต้รัสส่ิงใด ดว้ยพระองคเ์องแต่ตรัสในส่ิงท่ีพระองคท์รงไดย้นิ
เท่ำนั้น 
 เช่นเดียวกบัท่ีพระเยซูตรัสเก่ียวกบัพระองคเ์องวำ่ “ค ำสอนของเรำไม่เป็นของเรำเอง แต่เป็นของ
พระองคท่ี์ทรงใชเ้รำมำ” (ยอห์น 7: 16,8:26,40)  

(4) ยอห์น 16:14 – พระองคจ์ะใหเ้รำมีเกียรติยศ เพรำะพระองคจ์ะเอำเร่ืองของเรำ ส ำแดงแก่
ท่ำนทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีส่ี่ การถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์ เป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
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ท ำนองเดียวกนักบัท่ีพระเยซูคริสต ์ มิไดแ้สวงหำพระเกียรติส ำหรับพระองคเ์อง หำกแต่ทรง
แสวงหำสง่ำรำศีและพระเกีตรติ เพื่อพระเจำ้ผูท้รงใชพ้ระองคม์ำ (ยอห์น 7:18) 

สรุปข้อเสนอ พระรำชกิจในปัจจุบนัของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ อยูใ่ตพ้ระบญัชำของพระบิดำเจำ้ 
และพระบุตร 

หมายเหตุ เรำจะไดท้รำบในบทท่ีเกำ้วำ่ ตลอดพระชมมำยขุองพระเยซูในโลกน้ี พระองคท์รง
สั่งสอนและบ ำเพญ็พระรำชกิจของพระองค ์โดยอำศยัฤทธ์ิอ ำนำจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ  
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บทที ่5 พระนามของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1 โครินธ์ 2:20 – แต่พระเจำ้ไดท้รงส ำแดงส่ิงเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำย โดยพระวิญญำณ เพรำะวำ่
พระวญิญำณนั้น ไดท้รงหย ัง่รู้ทุกส่ิง แมเ้ป็นขอ้ลบัลึกของพระเจำ้ 

“พระวญิญำณ” 
ค ำวำ่พระวญิญำณหมำยถึง “ลมหำยใจ” หรือ “ลม” ควำมหมำยทั้งสองอยำ่งน้ีเล็งถึงพระ

วญิญำณบริสุทธ์ิ ใน ยอห์น 20:22 – (พระองคต์รัสเช่นนั้นแลว้ ทรงระบายลมหายใจออก ตรัสแก่เขำวำ่ 
“ท่ำนทั้งหลำยจงรับพระวิญญำณบริสุทธ์ิเถิด”) และใน ปฐมกำล 2:7 – (“พระเยโฮวำห์เจำ้ไดท้รงสร้ำง
มนุษยด์ว้ยผลคลีดิน ระบำยลมแห่งชีวติเขำ้ทำงจมูก ใหมี้ชีวติหำยใจเขำ้ออก มนุษยจึ์งเกิดเป็นจิต
วญิญำณ มีชีวติอยู”่ เทียบ สดุดี 104:30 – “พระองคป์ระทำน พระวิญญาณของพระองค์สร้ำง แลว้สัตว์
เป็นข้ึน และพระองคท์รงกระท ำพื้นแผน่ดินโลกข้ึนใหม่”) และโยบ 33:4 – (“พระวิญญาณแห่งพระเจ้า
ได้ทรงสร้างข้าฯ และลมหำยใจแห่งท่ำน ผูท้รงฤทธ์ิ ทรงกระท ำใหข้ำ้ฯ มีชีวติ”) ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ี ท ำ
ใหเ้รำตระหนกัอยำ่งแน่ชดัวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงเป็นประดุจลมหำยใจของพระเจำ้ และพระ
คริสต ์

ยอห์น 3:6-8 – (“ซ่ึงบงัเกิดจำกเน้ือหนงัก็เป็นเน้ืองหนงั และซ่ึงบงัเกิดจำกพระวญิญำณก็เป็น
พระวญิญำณ อยำ่ประหลำดใจ เพรำะเรำบอกท่ำนวำ่ท่ำนทั้งหลำยตอ้งบงัเกิดใหม่ ฝ่ำยลมนั้นจะใคร่พดั
ไปขำ้งไหนก็พดัไปขำ้งนั้น และลมนั้นท่ำนไดย้นิเสียง แต่ไม่รู้วำ่มำจำกไหนและไปท่ีไหน คนท่ีบงัเกิด
จำกพระวญิญำณก็เป็นอยำ่งนั้นทุกคน”) ขอ้พระธรรมน้ีท ำใหเ้รำรู้อยำ่งแน่ชดัวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ทรงเป็นเสมือนลม ควำมหมำยท่ีสมบูรณ์ของ ค ำวำ่ “ลม” ซ่ึงหมำยถึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิในท่ีน้ี อำจ
ลึกซ้ึงเกินกวำ่เรำจะเขำ้ใจได ้แต่อยำ่งไรก็ตำม เรำก็พอเขำ้ใจไดว้ำ่ 

1. พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นเสมือนลมหำยใจของพระเจำ้ เป็นเสมือนชีวติของพระองค ์ ท่ี
ออกไปท ำกำรฟ้ืนฟูจิตใจของมนุษย ์ ขอใหเ้รำสังเกตขอ้ควำมเหล่ำน้ีดูวำ่ ลมหำยใจนั้นเป็นส่ิงส ำคญัยิง่ 
ดงันั้นจึงมีบำงคนถือวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นชีวิตภำยใจของพระเจำ้ 

2. พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นเสมือนลม คือ  
(ก) ทรงมีอ านาจสูงสุด “ฝ่ำยลมนั้นจะใคร่พดัไปขำ้งไหน ก็พดัไปขำ้งนั้น” (ยอห์น 3:8) (เทียบ 

1 โครินธ์ 12:11 – “แต่วำ่สำรพดักำรณ์เหล่ำนั้น พระวญิญำณองคเ์ดียวไดป้ระทำน แก่ทุกคนใหก้ระท ำ
ตำมชอบพระทยัพระองค”์)  

(ข) ทรงสภาพท่ีไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นได้ “และลมนั้นท่ำนไดย้นิเสียง แต่ไม่รู้วำ่มำจำกไหน
.......” (ยอห์น 3:8) 
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(ค) ทรงเป็นอยู่อย่างลึกลับ ไม่มีผูใ้ดอำจรู้ได ้“ไม่รู้วำ่มำจำกไหนและไปท่ีไหน” (ยอห์น 3:8) 
(ง) ทรงเป็นผู้ประทานชีวิต เอเศเคียล 37:8-10 – “และขำ้พเจำ้ก็เพง่ดู และน่ีแน่ะ เอ็นและเน้ือก็

เกิดข้ึนท่ีกระดูกทั้งหลำยนั้น และกระดูกนั้นมีหนงัหุม้ห่อมำแต่ขำ้งบน แต่วิญญำณมิไดมี้ในกระดูกนั้น 
และพระองคต์รัสแก่ขำ้พเจำ้วำ่ จงท ำนำยแก่วญิญำณ บุตรมนุษยเ์อ๋ย จงท ำนำยแก่วิญญำณวำ่ พระเยโฮ
วำห์ตรัสดงัน้ีวำ่ ให้วญิญำณมำแต่ทิศทั้งส่ี เขำ้ดลบนัดำลในศพเหล่ำน้ี เพื่อศพจะไดมี้ชีวติ ขำ้พเจำ้จึง
ท ำนำยตำมท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บสั่งนั้น และวิญญาณกเ็ข้าในศพเหล่านั้นและเขาท้ังหลายกไ็ด้มีชีวิต ยืนด้วย
เท้าท้ังหลายของตน เป็นกองทพัใหญ่หลวงนกั” (เทียบ ยอห์น 3:5) 
หมายเหตุ ขอ้ยุง่ยำกในกำรตีควำมหมำยใน ยอห์น 3:5 จะหำยไป เพียงแต่ขอให้จ  ำไวว้ำ่ “วญิญำณ” ใน
ขอ้น้ีหมำยควำมวำ่ลมนัน่เอง ซ่ึงถำ้แปลตรงตวัจะไดค้วำมวำ่ดงัน้ี “ถำ้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดจำกน ้ำและลม จะ
เขำ้ในแผน่ดินของพระเจำ้ไม่ได”้ ถำ้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และ
กำรช ำระแห่งพระวจนะของพระเจำ้ ผูน้ั้นจะเขำ้ในแผน่ดินของพระเจำ้ไม่ได ้(เทียบ ยอห์น 15:3, เอเฟ
ซสั 5:26, ยำกอบ 1:18, 1 เปโตร 1:23) 

(จ) เราจะขาดพระองค์ไม่ได้ เม่ือใดไม่มีลมหำยใจ เม่ือนั้นจะไม่มีชีวติ (ยอห์น 3:5 – “พระเยซู
ตรัสตอบวำ่ เรำบอกท่ำนตำมจริงวำ่ ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน า้และพระวิญญาณ จะเขำ้ในแผน่ดินของ
พระเจำ้ไม่ได”้) 

(ฉ) ไม่มีส่ิงใดขดัขวางหรือต่อสู้พระองค์ได้เลย (เทียบ กิจกำร 1:4 –“แต่ท่านท้ังหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำย
เรำ ในกรุงเยรูซำเล็มส้ินทั้งมณฑลยดูำสย มณฑลสะมำเรีย และจนถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก” และ 
กิจกำร 6:10 – “คนเหล่ำนั้นเถียงค ำท่ีท่ำนกล่ำวอนัประกอบดว้ยสติปัญญำ และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ไม่ได”้) มนุษยท่ี์เตม็ลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ก็ไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นประดุจลมพำยท่ีุไม่มี
อะไรตำ้นทำนได ้

(2) 1 โครินธ์ 3:16 ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรือวำ่ ตวัท่ำนเป็นวิหำรของพระเจำ้และพระวญิญำณของ
พระเจำ้สถิตอยูใ่นตวัท่ำน 

“พระวญิญำณของพระเจำ้” 
ขอ้น้ีก็มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัขอ้ท่ีหน่ึง แต่ไดเ้นน้ถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระวญิญำณ พระ

ลกัษณะ และฤทธ์ิอ ำนำจของพระองค ์
(3) อิสยำห์ 11:2 – และพระจิตแห่งพระเยโฮวำห์จะสถิตอยูก่บัท่ำนผูน้ั้น คือดวงปัญญำและดวง

ควำมเขำ้ใจ ควำมวินิจฉยั และอำนุภำพ ควำมรอบรู้ และควำมย  ำเกรงพระเยโอวำห์ (เทียบ อิสยำห์ 
36:14)  
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“พระจิตแห่งพระเยโฮวำห์” 
(4) อิสยำห์ 61:1- พระจิตของพระเยโฮวำห์เจำ้สถิตอยูบ่นขำ้พเจำ้ พระเยโฮวำห์ไดท้รงเจิม

ขำ้พเจำ้ไว ้พระองคท์รงใชข้ำ้พเจำ้ใหน้ ำข่ำวดีไปบอกแก่ผูท่ี้ถ่อมใจ เพื่อสมำนจิตใจท่ีฟกช ้ำ เพื่อประกำศ
ควำมเป็นไทใหเ้ชลยฟังและปลดปล่อยผูถู้กจ ำจอง 

“พระจิตของพระเยโฮวำห์เจำ้” 
พระวญิญำณขององคผ์ูเ้ป็นเจำ้ หรือ “พระเยโฮวำห์เจำ้” ค  ำเหล่ำน้ีเนน้ใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน 
(5) 2 โครินธ์ 3:3 – ท่ำนทั้งหลำยปรำกฏเป็นหนงัสือของพระคริสตแ์ลว้ ซ่ึงเรำไดแ้ต่งไว ้ มิได้

เขียนดว้ยน ้ำหมึก แต่ไดเ้ขียนดว้ยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  และมิไดเ้ขียนท่ีแผน่ศิลำ 
แต่ไดเ้ขียนท่ีแผน่เน้ือซ่ึงเป็นหวัใจ 

“พระวญิญำณของพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ 
(6) โรม 8:9 – ถำ้แมพ้ระวญิญำณของพระเจำ้สถิตอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจึงมิไดอ้ยู่

ฝ่ำยเน้ือหนงั แต่อยูฝ่่ำยพระวิญญำณ แตถ้ำ้ผูห้น่ึงผูใ้ดไม่มี พระวิญญาณของพระคริสต์ ผูน้ั้นมิไดอ้ยูฝ่่ำย
พระคริสต ์

“พระวญิญำณของพระคริสต์ 
พระนำมน้ีแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพนัธ์ และควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของพระวญิญำณ

บริสุทธ์ิ พระคริสต ์และพระบิดำ (เทียบ กิจกำร 2: 33 – “เหตุฉะนั้นเม่ือพระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระเจำ้ 
ไดท้รงตั้งพระองคข้ึ์น และคร้ันพระองคไ์ดท้รงรับพระวิญญำณบริสุทธ์ิจำกพระบิดำ ตำมค ำทรงสัญญำ 
พระองคไ์ดเ้ทฤทธ์ิเดชน้ีลงมำ ตำมซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดย้นิและไดเ้ห็นแลว้”) 

(7) กำลำเทีย 4:6 – และเพรำะท่ำนทั้งหลำยเป็นบุตรแลว้ พระเจำ้จึงทรงใชพ้ระวิญญาณแห่ง
พระบุตรของพระองค์ เขำ้มำในใจท่ำนทั้งหลำยร้องวำ่ “อำบำ” คือพระบิดำ 

“พระวญิญำณแห่งพระบุตร” 
พระนำมน้ีไดต้ั้งไวส้ ำหรับพระวญิญำณบริสุทธ์ิ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกำรอำ้งค ำพยำน เก่ียวกบั

กำรท่ีผูเ้ช่ือเป็นบุตรของพระเจำ้ คือเป็น “พระวญิญำณแห่งพระบุตรของพระองค”์ ซ่ึงเป็นพยำนถึงกำรท่ี
เรำเป็นบุตรของพระองค ์

(8) ฟิลิปปี 1:19 – เพรำะขำ้พเจำ้รู้แลว้วำ่ กำรน้ีจะเป็นเหตุใหข้ำ้พเจำ้ถึงควำมรอดโดยค ำ
อธิษฐำนของท่ำนทั้งหลำย และโดยกำรประทำนพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ 

“พระวญิญำณแห่งพระเยซูคริสต”์ 
พระวญิญำณ ไม่เพียงแต่เป็นพระวญิญำณ แห่งพระวำทะอนัถำวรเท่ำนั้น แต่ยงัทรงเป็นพระ

วญิญำณของพระเยซูคริสต ์ ผูท้รงเป็นพระวำทะท่ีบงัเกิดเป็นเน้ือหนงั พระเยซูคริสตบุ์ตรมนุษย ์ ผูท้รง
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รักกำรยกตั้งใหป้ระทบัอยูท่ี่พระหตัถเ์บ้ืองขวำพระบิดำเจำ้ เป็นผูท่ี้ไดรั้บพระวิญญำณ และเป็นผูส่้งพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิลงมำยงัโลกอีกดว้ย 

(กิจกำร 2:32-33 – พระเยซูน้ีพระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหคื้นพระชนมแ์ลว้ ขำ้พเจำ้ทั้งหลำยเป็น
พยำนดว้ยเหตุกำรณ์น้ี เหตุฉะนั้นเม่ือพระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระเจำ้ไดท้รงตั้งพระองคข้ึ์น และคร้ัน
พระองคท์รงรับพระวญิญำณบริสุทธ์ิจำกพระบิดำตำมค ำสัญญำ พระองคไ์ดท้รงเทฤทธ์ิเดชน้ีลงมำ ตำม
ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดย้นิและไดเ้ห็นแลว้) 

(9) กิจกำร 16:7 – เม่ือลงไปยงัเมืองมุเซียแลว้ ก็พยำยำมจะไปยงัเมืองบิตุเนียแต่พระวญิญำณ
ของพระเยซู ไม่โปรดใหไ้ป (เทียบ กิจกำร 16:6 - คร้ันท่ำนเหล่ำนั้นไดไ้ปทัว่เมืองฟรูเกียกบัเมืองกำ
ลำเทียแลว้ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงหำ้ม มิใหก้ล่ำวค ำของพระเจำ้ในมณฑลอำเซีย) 

“พระวญิญำณของพระเยซู” 
กำรเก่ียวขอ้ง ระหวำ่งพระวิญญำณและบุตรมนุษย ์คือพระเยซูปรำกฏอยำ่งเด่นชดัในขอ้เหล่ำน้ี 
(10) ลูกำ 11:13 – เหตุฉะนั้นถำ้ท่ำนเองผูเ้ป็นคนบำป ยงัรู้จกัใหข้องดีแก่บุตรของตน ยิง่กวำ่นั้น

สักเท่ำใด พระบิดำผูอ้ยูใ่นสวรรค ์ จะประทำนพระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่คนทั้งปวง ท่ีขอจำกพระองค ์
(และอีกหลำยขอ้) 

“พระวญิญำณบริสุทธ์ิ” 
พระนำมน้ีเนน้ถึงพระลกัษณะท่ีทรงธรรม บริสุทธ์ิ แห่งพระวญิญำณ พระวิญญำณทรงมีควำม

บริสุทธ์ิในพระองคเ์อง และทรงโปรดประทำนควำมบริสุทธ์ิใหแ้ก่ผูอ่ื้น (เทียบ 1 เปโตร 1: 2) หำกเรำจะ
ตระหนกัถึงควำมบริสุทธ์ิของพระวญิญำณบริสุทธ์ิตลอดเวลำแลว้ เรำจะนอ้มรับกำยลงมนสักำรเฉพำะ
พระพกัตร์พระองคเ์ช่นเดียวกบัทูตสวรรค ์และร้องวำ่ “พระองคท์รงบริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ” แต่ก็ยงัมี
คนเป็นจ ำนวนมำก ท่ีออกพระนำมพระองค ์ และอธิษฐำนขอต่อพระองค ์ โดยไม่ใชค้วำมคิดเลย เรำ
อธิษฐำนใหพ้ระองคเ์สด็จเขำ้มำประทบัในคริสตจกัร และในจิตใจของเรำ แต่หำกพระองคเ์สด็จเขำ้
มำแลว้ พระองคจ์ะพบอะไรในท่ีนั้นบำ้ง 

(11) อิสยำห์ 4:4 – ขณะนั้น องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะไดท้รงช ำระลำ้งมลทินแห่งธิดำของกรุงซีโอน 
และจะไดท้รงฟอกลำ้งเลือดร้ำยใหห้มดไปเสีย จำกใจกลำงกรุงเยรูซำเล็มดว้ยอำนุภำพแห่งควำม
ยติุธรรม และด้วยอานุภาพแห่งการเผาผลาญ 

“อำนุภำพแห่งกำรเผำผลำญ” 
พระนำมน้ี เนน้ถึงกำรท่ีพระวญิญำณทรงตรวจคน้ หล่อหลอมและเผำผลำญ สกดัส่ิงท่ีชัว่ร้ำย

ออกจำกจิตใจของเรำ ทั้งยงัประทำนแสงสวำ่งแห่งชีวิต และพละก ำลงัใหแ้ก่เรำอีกดว้ย 
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(12)โรม 1:4 – แต่ฝ่ำยพระวิญญาณแห่งความบริสุทธ์ินั้น ยงัทรงช้ีหมำยไวว้ำ่ เป็นบุตรของพระ
เจำ้โดยฤทธำนุภำพ ดว้ยทรงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยคือ พระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ 

“พระวญิญำณแห่งควำมบริสุทธ์ิ” 
กำรเรียกพระนำมพระวิญญำณบริสุทธ์ิเช่นน้ี อำจเป็นกำรเนน้ใหเ้ห็นควำมบริสุทธ์ิของพระ

วญิญำณ ไดดี้ยิง่กวำ่ท่ีจะเรียกพระนำมวำ่พระวิญญำณบริสุทธ์ิเสียอีก 
(13) เอเฟซสั 1:13 – และคร้ันท่ำนทั้งหลำยไดฟั้งค ำอนัสัตยจ์ริงนั้น คือกิตติคุณซ่ึงเป็นควำม

รอดของท่ำน และเม่ือท่ำนทั้งหลำยไดว้ำงใจในพระองคแ์ลว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแห่งค าสัญญา จึง
ไดท้รงประทับตราหมำยท่ำนไว ้ 

“พระวญิญำณบริสุทธ์ิแห่งค ำสัญญำ” 
ขอ้น้ีเล็งถึงกำรท่ีพระองคท์รงเป็นพระสัญญำ ท่ียิง่ใหญ่ของพระบิดำและพระบุตร (เทียบ 

กิจกำร 1:4-5 “เม่ือพระองคไ์ดท้รงประชุมกบัอคัรสำวกพร้อมกนั จึงก ำชบัเขำมิใหไ้ปจำกกรุงเซรูซำเล็ม 
แต่ใหค้อยรับตามสัญญาของพระบิดา คือพระองคต์รัสวำ่ “ตำมท่ีท่ำนทั้งหลำยไดย้นิจำกเรำนั้นแหละ 
เพรำะวำ่ยอห์นใหรั้บบพัติศมำดว้ยน ้ำ แต่ไม่ชำ้ไม่นำน ท่ำนทั้งหลำยจะรับบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ”) 

(กิจกำร 2: 33 – เหตุฉะนั้น เม่ือพระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระเจำ้ไดท้รงตั้งพระองคข้ึ์น และคร้ัน
พระองคไ์ดท้รงรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จากพระบิดาตามค าสัญญา พระองคไ์ดท้รงเทฤทธ์ิเดชน้ีลงมำ 
ตำมซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดย้นิและไดเ้ห็นแลว้) 

(14) ยอห์น 14:17 – คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผูน้ั้นโลกรับไม่ได ้เพรำะไม่เห็นและไม่รู้จกั
พระองค ์ท่ำนทั้งหลำยรู้จกัพระองค ์เพรำะวำ่พระองคอ์ำศยัอยูก่บัท่ำน และอยูภ่ำยในท่ำน 

ยอห์น 15:26 – แต่เม่ือพระองคผ์ูช่้วย ท่ีเรำจะใชม้ำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือพระ
วิญญาณแห่งความจริง ท่ีมำจกพระบิดำนั้นมำแลว้ พระองคน์ั้นจะเป็นพยำนถึงเรำ 

ยอห์น 16:13 – แต่เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงมำแลว้ พระองคจ์ะน ำท่ำนทั้งหลำยไปสู่ควำม
จริงทุกอยำ่ง เพรำะพระองคจ์ะไม่ตรัสโดยพระองคเ์อง แต่พระองคไ์ดย้นิส่ิงใด จะตรัสส่ิงนั้น และ
จะแจง้ใหท้่ำนทั้งหลำยรู้ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึน 

“พระวญิญำณแห่งควำมจริง”  
(ก) พระองคท์รงเป็นควำมจริง (เทียบ 1 ยอห์น 5:7 –“พระวญิญำณนั้นเองทรงเป็นพยำน เพรำะ

พระวญิญำณนั้นทรงเป็นควำมจริง”) และ (ข) กำรสอนถึงควำมจริง เป็นพระรำชกิจของพระองค ์(เทียบ 
ยอห์น 14:26,16:13) ควำมจริงทั้งหมดมำจำกพระองค ์
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(15)โรม 8:2 – เพรำะวำ่กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริสต ์ ไดก้ระท ำใหข้ำ้พเจำ้ พน้
จำกกฎของควำมผดิและของควำมตำย 

“พระวญิญำณแห่งชีวติในพระคริสต”์ 
(16) อิสยำห์ 11:2 – และพระจิตแห่งพระเยโฮวำห์จะสถิตอยูก่บัท่ำนผูน้ั้น คือดวงปัญญำ และ

ควำมเขำ้ใจ ควำมวินิจฉยัและอำนุภำพ ควำมรอบรู้ และควำมย  ำเกรงพระเยโฮวำห์ 
(ก) “ดวงปัญญำ และควำมเขำ้ใจ” 
(ข) “ควำมวนิิจฉยั และอนุภำพ” 
(ค) “ควำมรอบรู้ และควำมย  ำเกรงพระเยโฮวำห์” 
พระนำมเหล่ำน้ี อำ้งถึง พระรำชกิจท่ีเตม็ไปดว้ยพระคุณ ของพระวิญญำณในผูรั้บใชพ้ระเจำ้ 
(17) ฮีบรู 1:9 – พระองคไ์ดท้รงรักควำมชอบธรรม และไดท้รงเกลียดชงักำรอธรรม เหตุฉะนั้น

พระเจำ้คือพระเจำ้ของพระองค ์ ไดท้รงเจิมพระองคไ์วด้ว้ยน ้ำมนัแห่งควำมยนิดี เกินกวำ่พระสหำยทั้ง
ปวงของพระองค ์

น ้ำมนัแห่งควำมยินดี” 
พระนำมน้ีเป็นพระนำมท่ีไพเรำะท่ีสุดพระนำมหน่ึงของพระองค ์ อนัเน่ืองมำจำก “ผลของพระ

วญิญำณ” คือ “ควำมรัก” เป็นประกำรแรกและ “ควำมยนิดี” (กำลำเทีย 5:22)  
(18) ฮีบรู 10:29 – ส่วนคนท่ีเหยยีดหยำมพระบุตรของพระเจำ้ และถือวำ่พระโลหิตแห่งค ำ

สัญญำไมตรี ซ่ึงเป็นท่ีช ำระตวัใหบ้ริสุทธ์ินั้นเป็นมลทินและประมำทต่อพระวิญญาผู้ประกอบด้วย
พระคุณ ท่ำนทั้งหลำยคิดเห็นวำ่คนเหล่ำนั้นควรจะถูกปรับโทษมำกยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำใด 

“พระวญิญำณผูป้ระกอบดว้ยพระคุณ” 
พระนำมน้ีเป็นกำรส ำแดงควำมจริงของพระวิญญำณบริสุทธ์ิวำ่ กำรประทำนพระคุณของพระ

เจำ้แก่มวลมนุษยน์ั้น เป็นพระรำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระองคไ์ม่เพียงแต่ประกอบดว้ยพระคุณ
เท่ำนั้น แต่ยงัทรงโปรดประทำนพระคุณของพระเจำ้ ให้แก่มนุษยอี์กดว้ย 

(19)1 เปโตร 4:14 – ถำ้ท่ำนถูกประมำทหม่ิน เพรำะพระนำมของพระคริสตท์่ำนทั้งหลำยก็เป็น
สุข ดว้ยวำ่พระวญิญำณแห่งสง่ำรำศี และพระวญิญำณของพระเจำ้ สถิตอยูก่บัท่ำนทั้งหลำย 

“พระวญิญำณแห่งสง่ำรำศี” 
จุดประสงคข์องพระนำมน้ีก็เพื่อท่ีจะสอนใหเ้รำทรำบวำ่ พระองคท์รงมีสง่ำรำศี และยงัคง

ประทำนสง่ำรำศีของพระเจำ้ใหเ้รำอีกดว้ย 
(เทียบ 1 เปโตร 4:13 – แต่วำ่ท่ำนทั้งหลำย จงมีใจยนิดีในกำรซ่ึงท่ำนไดมี้ส่วนในควำมทุกข์

ล ำบำกของพระคริสต ์ เพื่อวำ่เม่ือสง่ำรำศีของพระองคจ์ะปรำกฏท่ำนทั้งหลำยจะไดโ้สมนสัยนิดีเป็นอนั
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มำกดว้ย และโรม 8:16-17 – ฝ่ำยพระวญิญำณนั้น เป็นพยำนร่วมกบัจิตใจของเรำทั้งหลำยวำ่ เรำทั้งหลำย
เป็นบุตรของพระเจำ้ และถำ้เรำทั้งหลำยเป็นบุตรแลว้ เรำจึงเป็นทำยำทคือผูรั้บมรดกของพระเจำ้ และ
เป็นทำยำทดว้ยกนักบัพระคริสต ์ หำกเรำทั้งหลำยทนทุกขท์รมำน ดว้ยกนักบัพระองค ์ เพื่อเรำทั้งหลำย
จะไดส้ง่ำรำศีดว้ยกนักบัพระองคด์ว้ย)  

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูป้ระทำนสง่ำรำศีและพระคุณ หรือพูดอีกนยัหน่ึง พระองค์
ประทำนพระคุณ และผลแห่งกำรประทำนพระคุณน้ีเอง ก่อใหเ้กิดสง่ำรำศี  

(เทียบ เอเฟซสั 3:16-19 – ขอพระองคท์รงโปรดประทำนแก่ท่ำนทั้งหลำย ตำมควำมมัง่คัง่แห่ง
สง่ำรำศีของพระองค ์ ใหไ้ดก้  ำลงัเร่ียวแรงมำกฝ่ำยจิตใจ โดยเดชพระวิญญำณของพระองค ์ เพื่อพระ
คริสตจ์ะไดส้ถิตในใจของท่ำนทั้งหลำยโดยควำมเช่ือ เพื่อเม่ือท่ำนไดว้ำงรำกลงมัน่คงแลว้ในควำมรัก 
ท่ำนจะไดมี้ควำมสำมำรถท่ีจะรู้ พร้อมกบัสิทธิชนทั้งหมดวำ่ อะไรเป็นควำมกวำ้งอะไรเป็นควำมยำว 
อะไรเป็นควำมสูง อะไรเป็นควำมลึก และใหรู้้จกัควำมรักของพระคริสตซ่ึ์งเกินควำมรู้ เพื่อท่ำน
ทั้งหลำยจะไดรั้บควำมบริบูรณ์ของพระเจำ้เตม็เป่ียม) 

(20) ฮีบรู 9:14 – มำกยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำใร พระโลหิตของพระเยซูคริสตผ์ูป้ระกอบดว้ยพระ
วิญญาณนิรันดร์ ไดท้รงถวำยพระองคเ์องแก่พระเจำ้ เป็นเคร่ืองบูชำอนัปรำศจำกต ำหนิ จะไดท้รงช ำระ
ใจวนิิจฉยัผดิและชอบของท่ำนทั้งหลำยใหพ้น้จำกกำรประพฤติท่ีตำยแลว้ เพื่อจะไดป้ฎิบติัพระเจำ้ผูท้รง
พระชนมอ์ยู ่

“พระวญิญาณนิรันดร์” 
(21) ยอห์น 14:26 – แต่พระองคผ์ูช่้วยนั้น คือพระวญิญำณบริสุทธ์ิท่ีพระบิดำจะทรงใชม้ำใน

นำมของเรำ พระองคน์ั้นจะสอนท่ำนทุกส่ิง และจะใหท้่ำนระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเรำไดก้ล่ำวแก่ท่ำนแลว้ 
ยอห์น 15:26 – แต่เม่ือพระองคผ์ูช่้วย ท่ีเรำจะใชม้ำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือพระวญิญำณแห่ง
ควำมจริง ท่ีมำจำกพระบิดำนั้นมำแลว้ พระองคจ์ะเป็นพยำนถึงเรำ (ดู ยอห์น 16:7 ดว้ย)  

“พระองค์ผู้ช่วย” 
ค ำท่ีแปลวำ่ “พระองคผ์ูช่้วย” นั้น ควำมจริงมีควำมหมำยลึกซ้ึงเกินกวำ่น้ีมำก คือยงัหมำยถึง “ผู้

ปลอบประโลมใจ” และผูท่ี้พระเจำ้ทรงเรียกใหม้ำช่วยเหลือมนุษย ์ใหอ้ยูข่ำ้งเคียง ใหเ้ป็นตวัแทนอีกดว้ย 
ค ำน้ีเป็นค ำเดียวกนักบัค ำท่ีแปลวำ่ “พระองคผ์ูช่้วยเหลือ” ใน 1 ยอห์น 2:1 ซ่ึงกล่ำววำ่ “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ
ของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้เขียนขอ้ควำมเหล่ำน้ีฝำกมำยงัท่ำนทั้งหลำย เพื่อท่ำนจะไม่ไดห้ลงกระท ำผดิ และถำ้
ผูใ้ดหลงกระท ำผดิเรำก็มี พระองค์ผู้ช่วยเหลือ สถิตอยูก่บัพระบิดำ คือ พระเยซูคริสตผ์ูเ้ท่ียงธรรมนั้น” 
ขอ้น้ีหมำยควำมวำ่พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ผูท่ี้พระเจำ้ทรงเรียกใหเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัเรำนั้น พระองค์
ทรงพร้อมเสมอท่ีจะอยูฝ่่ำยเรำ พระนำมของพระองคเ์ป็นพระนำมท่ีประเสริฐยิง่ 



 28 

เม่ือเรำนึกถึงพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เรำก็มกัจะรู้สึกวำ่ พระองคท์รงอยูห่่ำงไกลเรำเหลือเกิน แต่
เม่ือเรำนึกถึง “พระองคผ์ูช่้วย” หรือพระองคผ์ูอ้ยูฝ่่ำยเรำแลว้ เรำจะรู้สึกกวำ่พระองคท์รงอยูใ่กลเ้รำยิง่นกั
หำกเรำพิจำรณำพระรำชกิจของพระองคอ์ยำ่งถ่ีถว้น ก็จะเห็นวำ่พระองคอ์ยูฝ่่ำยเรำ และช่วยเรำหลำย
ประกำรเหลือท่ีจะคณำนบั แต่ขอให้เรำเช่ือหนกัแน่นยิง่ข้ึน เสียตั้งแต่บดัน้ีวำ่ พระวิญญำณบริสุทธ์ิ ผูท่ี้
พระเจำ้ทรงเรียกใหม้ำอยูก่บัเรำนั้น ทรงเป็นมิตรแท ้และจะสถิตอยูก่บัเรำตลอดกำล 
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บทที ่6 พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในจักรวาล 

(1) สดุดี 33:6 – พระเยโฮวำห์ไดท้รงสร้ำงทอ้งฟ้ำดว้ยค ำตรัส ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ 
หมู่ดำวทั้งปวงก็เกิดข้ึน 

โยบ 33:4 – พระวิญญาณแห่งพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าฯ และลมหำยใจแห่งท่ำนผูท้รงฤทธ์ิ ทรง
กระท ำใหข้ำ้ฯ มีชีวติ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง การเนรมิตสร้างโลกจักรวาลและมนุษย์ เป็นผลแห่งการกระท า ของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ  

หมายเหตุ ในโคโลสี 1:16 – (เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รงสร้ำงสรรพส่ิง ในทอ้งฟ้ำก็ดี ท่ีแผน่ดิน
โลกก็ดี ส่ิงซ่ึงประจกัษแ์ก่ตำ และซ่ึงไม่ประจกัษแ์ก่ตำจะเป็นพระท่ีนัง่หรือเป็นอำนุภำพ หรือเป็นผูมี้
บรรดำศกัด์ิก็ดี หรือผูมี้ฤทธ์ิก็ดี พระองคไ์ดท้รงสร้ำงสรรคพ์ส่ิงนั้น และทรงสร้ำงไวส้ ำหรับพระองค)์ 
ขอ้น้ีกล่ำววำ่ ทุกส่ิงเกิดข้ึนโดยพระบุตร และ ฮีบรู 1:2 – (แต่ในครำวท่ีสุดน้ีไดต้รัสแก่เรำทำงพระบุตร 
พระบุตรนั้นพระองคไ์ดท้รงตั้งไวเ้ป็นผูรั้บส่ิงทั้งปวงเป็นมรดก และโดยพระบุตรนั้น พระองคไ์ดท้รง
สร้ำงโลกทั้งหลำย) ในขอ้น้ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ พระเจำ้ทรงสร้ำงทุกส่ิงทุกอยำ่งโดยทำงพระ
บุตรของพระองค ์ ส่วนในขอ้แรกซ่ึงอำ้งไวข้ำ้งบนนั้น หมำยควำมวำ่ทั้งพระวำทะและพระวญิญำณ ต่ำง
ก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรเนรมิตสร้ำงน้ี (เทียบ ปฐมกำล 1:2,3) พระบิดำ พระบุตร และพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ ต่ำงก็มีส่วนร่วมในกำรเนรมิตสร้ำง พระบิดำทรงปฏิบติัพระรำชกิจโดยอำศยัพระวำทะ และ
พระวญิญำณของพระองค์ 

(2) สดุดี 104:29-30 – ขณะพระองคท์รงเมินพระพกัตร์ มนัก็เดือดร้อนขณะพระองคท์รงดบัลม
หำยใจ มนัก็ตำย แลว้กลบัเป็นผงคลีดินอีก พระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองคส์ร้ำง แลว้สัตวก์็
เป็นข้ึน และพระองคท์รงกระท ำพื้นแผน่ดินโลกข้ึนใหม่ 
ข้อเสนอทีส่อง การท่ีสัตว์ต่าง ๆ ซ่ึงพระเจ้าสร้างขึน้นั้น ด ารงชีวิตอยู่ได้กโ็ดยอาศัยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

(3) ปฐมกำล 1:2-3- ดินนั้นก็วำ่งเปล่ำอยู ่มีควำมมืดอยูเ่หนือน ้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าได้
ปกคลุมอยูเ่หนือน ้ำนั้น พระเจำ้จึงตรัสใหเ้กิดมีควำมสวำ่ง ควำมสวำ่งก็เกิดข้ึน 

ปฐมกำล 2:9 – พระเยโฮวำห์ไดท้รงสร้ำงมนุษยด์ว้ยผงคลีดิน ระบำยลมแห่งชีวิตเขำ้ทำงจมูก 
ใหมี้ชีวติหำยใจเขำ้ออก มนุษยจึ์งเกิดเป็นจิตวิญญำณมีชีวติอยู ่
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ข้อเสนอทีส่าม ความเจริญก้าวหน้าของระเบียบแบบแผนของสารพัดส่ิงในจักรวาล นับตั้งแต่เร่ิมแรก 
เม่ือยงัอยู่ในสภาพท่ีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้นมาจนกระท่ังบัดนี ้เป็นผลแห่งการกระท าของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ 

หมายเหตุข้อ (1) ระดบักำรเนรมิตสร้ำงของพระเจำ้ ซ่ึงเป็นพระรำชกิจของพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิก็สูงข้ึนทุกที นบัแต่ส่ิงท่ีไม่มีชีวติ ไปสู่กำรเคล่ือนไหวต่ำง ๆ แสงสวำ่ง พืช สัตว ์มนุษย ์(มนุษย์
ใหม่) และพระเยซูคริสตท์ั้งน้ีเป็นกำรเจริญวฒันำ ตำมท่ีสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงแตกต่ำงจำก
หลกัววิฒันำกำรท่ีนิยมกนัในสมยัน้ี น่ีเป็นเพียงขอ้สังเกตจำกพระคมัภีร์เท่ำนั้น 

หมายเหตุข้อ (2) พระวจนะของพระเจ้า ปรำกฏอยำ่งชดัเจนยิง่ข้ึนทุกขั้นแห่งระดบักำรเนรมิต
สร้ำงของพระเจำ้ ในปฐมกำลบทท่ีหน่ึงมีค ำวำ่ “พระเจำ้ตรัสวำ่” ถึงสิบคร้ัง 

2. พระราชกจิของพระวญิญาณในมนุษย์ทัว่ไป 

(1) ยอห์น 15:26-27 – แต่เม่ือพระองคผ์ูช่้วย ท่ีเรำจะใชม้ำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือพระ
วญิญำณแห่งควำมจริงท่ีมำจำกพระบิดำนั้นมำแลว้ พระองคน์ั้นจะเป็นพยานถึงเรา และท่ำนทั้งหลำย
เป็นพยำนดว้ย เพรำะวำ่ท่ำนไดอ้ยูก่บัเรำตั้งแต่แรก 

กิจกำร 5:30-32 – พระเยซูซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดฆ่้ำเสียแขวนไวท่ี้ตน้ไมพ้ระเจำ้แห่งบรรพบุรุษ
ของเรำ ไดท้รงบนัดำลใหเ้ป็นข้ึนมำใหม่ พระเจำ้ไดท้รงตั้งพระองคไ์วท่ี้พระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระองค์
ใหเ้ป็นพระองคเ์จำ้และผูช่้วยใหร้อด เพื่อจะใหพ้ลอิสรำเอลกลบัใจเสียใหม่ และจะไดโ้ปรดยกควำมผดิ
ของเขำ เรำทั้งหลำยจึงเป็นพยำนถึงค ำเหล่ำน้ี และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระเจำ้ไดป้ระทำนใหทุ้กคน
ท่ีเช่ือฟังพระองคน์ั้น ก็เป็นพยำนดว้ย 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยาน ถึงความจริงเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ 

หมายเหตุข้อ 1 เม่ือพิจำรณำอยำ่งผวิเผิน จะรู้สึกกวำ่ค ำพยำนน้ีดูเหมือนวำ่จะมีไวส้ ำหรับผูเ้ช่ือ
โดยเฉพำะเท่ำนั้น เพรำะวำ่ ยอห์น 15:26 – (แต่เม่ือพระองคผ์ูช่้วยท่ีเรำจะใชม้ำหำท่ำนทั้งหลำย จำกพระ
บิดำ คือพระวญิญำณแห่งควำมจริงท่ีมำจำกพระบิดำนั้นมำแลว้ พระองคน์ั้นจะเป็นพยำนถึงเรำ) กล่ำววำ่ 
“ท่ีเราจะใช้มาหาท่านท้ังหลาย” (แน่นอนเหลือเกินวำ่ ในท่ีน้ีตอ้งหมำยถึงผูเ้ช่ือ) แต่ในขอ้ 7,8 ต่อไป
กล่ำววำ่ (ถึงกระนั้นก็ดี เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทั้งหลำย คือกำรท่ีเรำจะไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่ำน
เพรำะถำ้เรำไม่ไป พระองคผ์ูช่้วยนั้น จะมิไดม้ำหำท่ำน แต่ถำ้เรำไป เรำจะใชพ้ระองคน์ั้นมำหำท่ำน เม่ือ
พระองคน์ั้นมำแลว้ พระองคจ์ะบนัดำลใหโ้ลกรู้สึกถึงควำมผดิ ถึงควำมชอบธรรม และถึงควำม
พิพำกษำ) ซ่ึงเป็นกำรอธิบำยถึงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิในโลกน้ีอยำ่งชดัเจน ก็ไดก้ล่ำวย  ้ำ
ไวว้ำ่ “เรำจะใชพ้ระองคน์ั้นมำหำท่ำน” ขอ้น้ีเป็นกำรเผยใหท้รำบควำมจริงอยำ่งเด่นชดัวำ่ พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิทรงกระท ำงำนของพระองคใ์นจิตใจของชำวโลกน้ี โดยอำศยัผูเ้ช่ือ พระเจำ้ไดท้รงส่งพระ
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วญิญำณใหล้งมำสถิตอยูก่บัผูเ้ช่ือ หำกเรำเองเป็นผูเ้ช่ือจะรู้สึกวำ่ กำรปฏิบติัพระรำชกิจอนัเตม็ลน้ไปดว้ย
พระคุณของพระองคต่์อมนุษยใ์นโลกน้ีนั้น ก็จ  ำตอ้งพึ่งตวัเรำเองดว้ย ดงันั้นจึงไม่เป็นกำรสมควรดอก
หรือ ท่ีเรำจะตอ้งระมดัระวงัตวัใหม้ำก เพื่อเป็นภำชนะท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จะทรงใชใ้นกำรประทำน
พระพรใหห้ลัง่ไหลไปสู่ผูอ่ื้น เหตุท่ีตอ้งใชเ้วลำนำนแสนนำน เพื่อใหช้ำวโลกรู้จกัพระเยซูนั้น ก็เพรำะ
ควำมไม่ซ่ือสัตยข์องคริสตจกัรนัน่เอง 

หมายเหตุข้อ 2 ยอห์น 14:17 – “คือพระวิญญำณแห่งควำมจริง ผูน้ั้นโลกรับไม่ได ้เพรำะไม่เห็น
และไม่รู้จกัพระองค ์ ท่ำนทั้งหลำยรู้จกัพระองค ์ เพรำะวำ่พระองคอ์ำศยัอยูก่บัท่ำน” พระองคท์รงเป็น 
“พระวญิญำณแห่งควำมจริง” แต่ก็เป็นหนำ้ท่ีพิเศษของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ีจะทรงเป็นพยำนถึง
พระองคผ์ูน้ั้น ผูท้รงเป็นควำมจริง คือพระเยซุคริสต ์(ยอห์น 14:6) 

หมายเหตุข้อ 3 มนุษยรู้์จกัพระเยซูอยำ่งแทจ้ริง โดยค ำพยำนของพระวิญญำณบริสุทธ์ิเท่ำนั้น 
(ดู 1 โครินธ์ 12:3) ถำ้ท่ำนปรำรถนำท่ีจะใหม้นุษยรู้์จกัพระเยซูคริสต ์ อยำ่งท่ีพระองคท์รงเป็นอยูอ่ยำ่ง
แทจ้ริง เพื่อน ำให้เขำเช่ือและรับควำมรอด ท่ำนก็จะตอ้งพึ่งค  ำพยำนแห่งพระวิญญำณ ค ำพยำนของท่ำน
กบัพระวจนะของพระเจำ้เท่ำนั้น อำจไม่เพียงพอท่ีจะก่อใหเ้กิดผลในจิตใจของเขำ ขอ้น้ีเป็นค ำอธิบำย
ปัญหำท่ีวำ่ เหตุใดคนท่ีอยูใ่นควำมมืดมำเป็นเวลำชำ้นำน คือไม่รู้จกัพระเยซูคริสต ์ จึงสำมำรถเขำ้
ใจควำมจริงไดอ้ยำ่งรวดเร็ว เม่ือเขำยอมอ่อนนอ้มต่อพระเจำ้ และแสวงหำแสงสวำ่งจำกพระองค ์ (เทียบ 
ยอห์น 7:17 และ กิจกำร 5:32) นอกจำกนั้น ขอ้น้ียงัอธิบำยไดอี้กวำ่ เหตุใดเม่ือท่ำนอธิบำยใหผู้ห้น่ึงผูใ้ด
เห็นควำมจริงเก่ียวกบัพระคริสตซ์ ้ ำแลว้ซ ้ ำอีก บุคคลผูน้ั้นก็ไม่เขำ้ใจ แต่ในทนัทีทนัใดนั้นเองบุคคลผู ้
นั้นกก็ลบัเขำ้ใจไดอ้ยำ่งแจ่มแจง้ และเกิดควำมเช่ือในพระเยซูคริสต ์ ทั้งน้ีก็เพรำะพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ทรงเป็นพยำนถึงพระคริสต ์ค ำพดูของเปโตรเท่ำนั้นมิไดท้  ำใหช้ำวยดูำสยประจกัษถึ์งควำมจริง เก่ียวกบั
พระเยซูคริสตใ์นวนัเพนเทคอต ์ หำกแต่เป็นเพรำะกำรเป็นพยำนของพระวิญญำณบริสุทธ์ินัน่เองถำ้ท่ำน
ปรำรถนำท่ีจะใหม้นุษยรู้์ควำมจริงเก่ียวกบัพระคริสต ์ ก็จงอยำ่อำศยัควำมสำมำรถของท่ำน ในกำรท่ีจะ
โนน้นำ้วจิตใจของบุคคลเหล่ำนั้น ดว้ยค ำชกัชวนของท่ำนเองเลย แต่จงมอบตวัของท่ำนไวก้บัพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิและพึ่งค ำพยำนของพระองค ์ และพยำยำมท ำใหค้นเหล่ำนั้นเตรียมจิตใจใหพ้ร้อม เพื่อ
พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะทรงเป็นพยำนแก่เขำ วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีใชไ้ดท้ั้งกบัผูท่ี้ขำดควำมรู้และผูมี้ใจสงสัย ได้
เป็นอยำ่งดี (เทียบ ยอห์น 7:17)  

หมายเหตุข้อ 4 ค  ำพยำนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เก่ียวกบัพระเยซูคริสตน์ั้นก็แตกต่ำงจำกค ำ
พยำนของพระองค ์ซ่ึงวำ่ดว้ยกำรท่ีเรำเป็นบุตรของพระเจำ้ ซ่ึงเรำจะไดพ้ิจำรณำภำยหลงั 

(2) ยอห์น 16:8-11 – เม่ือพระองคน์ั้นมำแลว้ พระองคจ์ะบนัดำลใหโ้ลกรู้สึกถึงควำมผดิ ถึง
ควำมชอบธรรม และถึงควำมพิพำกษำ ควำมผดินั้น เพรำะเขำไม่ไวว้ำงใจเรำ ควำมชอบธรรมนั้น เพรำะ
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เรำไปหำพระบิดำของเรำและท่ำนทั้งหลำยจะไม่เห็นเรำอีก ควำมพิพำกษำนั้น เพรำะผูค้รองโลกน้ีถูก
พิพำกษำแลว้ 
ข้อเสนอทีส่อง พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงบันดาลให้มนุษย์โลกส านึกถึงความผิดบาป ความชอบธรรม 
และการพิพากษาของพระเจ้า  
 พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงท ำใหม้นุษยโ์ลก ส ำนึกถึงควำมผดิบำปของเขำ ในกำรท่ีเขำไม่ยอมเช่ือในพระ
เยซูคริสต ์

(เทียบ กิจกำร 2:36-37 – เหตุฉะนั้นใหช้ำติอิสรำเอลทั้งปวง ทรำบแน่นอนวำ่พระเจำ้ไดท้รงยก
พระเยซูน้ี ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดต้รึงไวท่ี้กำงเขน ตั้งข้ึนใหเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ และเป็นพระคริสต ์ เม่ือ
คนทั้งหลำยไดย้นิแลว้ก็รู้สึกแปลบปลำบใจ จึงกล่ำวแก่เปโตรและอคัรสำวกอ่ืนวำ่ “พี่นอ้งเอ๋ย เรำจะท ำ
อยำ่งไร”) 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงท ำใหม้นุษยรู้์ส ำนึก (คือ รู้ตวัวำ่ไดท้  ำผดิและต ำหนิตวัเอง) ถึง
ควำมชอบธรรมของพระคริสต ์ ซ่ึงพิสูจน์ไดโ้ดยกำรเสด็จข้ึนไปหำพระบิดำของพระองค ์ และโดยกำร
เสด็จมำของพระวญิญำณนัน่เอง เป็นกำรพิสูจน์วำ่ พระเยซูไดเ้สด็จข้ึนไปหำพระบิดำแลว้  

(เทียบ กิจกำร 2:33 – เหตุฉะนั้นเม่ือพระหตัถเ์บ้ืองขวำของพระเจำ้ไดท้รงตั้งพระองคข้ึ์น และ
คร้ันพระองคไ์ดท้รงรับพระวิญญำณบริสุทธ์ิจำกพระบิดำตำมค ำสัญญำ พระองคไ์ดท้รงเทฤทธ์ิเดชน้ีลง
มำ ตำมซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดย้นิและไดเ้ห็นแลว้) 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงท ำใหม้นุษยส์ ำนึกถึงกำรพิพำกษำของพระเจำ้เพรำะวำ่ผูค้รอบครองโลก ก็ได้
ถูกพิพำกษำอยูแ่ลว้ท่ีไมก้ำงเขน 

(เทียบ โคโลสี 2:15 – พระองคไ์ดท้รงท ำลำยผูมี้บรรดำศกัด์ิและผูมี้ฤทธ์ิพระองคป์ระจำนเขำ 
และเอำชยัชนะต่อเขำไดโ้ดยกำงเขนนั้น ยอห์น 12:31 – บดัน้ีเป็นเวลำพิพำกษำโลกน้ี เด๋ียวนั้นผูค้รอง
โลกจะตอ้งถูกก ำจดัเสียภำยนอก ฮีบรู 2:14 – เหตุฉะนั้นคร้ันบุตรทั้งหลำยมีส่วนในเน้ือและเลือดอยูแ่ลว้
พระองคก์็ไดท้รงรับเน้ือและเลือดเหมือนกนั เพื่อโดยควำมตำยพระองคจ์ะไดท้รงท ำลำยผูน้ั้น ท่ีมี
อ ำนำจแห่งควำมตำยคือมำร) 

เป็นหนำ้ท่ีของเรำ ท่ีจะประกำศพระวจนะของพระเจำ้ และพึ่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เพื่อจะท ำ
ใหม้นุษยไ์ดส้ ำนึกถึงควำมผดิบำป (กิจกำร 2:4,37) มีบ่อยคร้ังท่ีเรำไม่สำมำรถน ำผูอ่ื้นใหส้ ำนึกถึง
ควำมผดิบำปไดท้ั้งน้ีก็เพรำะเรำมกัอำศยัตนเอง จงอยำ่ลืมวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิเทำ่นั้น ท่ีทรงให้
มนุษยส์ ำนึกถึงควำมผดิบำป แต่ทั้งน้ีพระองคท์รงกระท ำโดยอำศยัตวัเรำ (ยอห์น 16:7,8) 
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3. พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในผู้เช่ือ 

(1) ทิตสั 3:5 – พระองคไ์ดท้รงช่วยเรำให้รอด โดยช ำระใหเ้รำมีใจบงัเกิดใหม่ และโดยพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงสร้ำงข้ึนใหม่ ไม่ใช่ตำมกำรชอบธรรมซ่ึงเรำไดก้ระท ำ แต่ตำมพระองคท์รงพระ
กรุณำ 

ยอห์น 3:3-5 – พระเยซูทรงตอบเขำวำ่ “เรำบอกท่ำนตำมจริงวำ่ ถำ้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ จะ
เห็นแผน่ดินของพระเจำ้ไม่ได”้ นิโกเดโมจึงทูลพระองคว์ำ่ “คนชรำแลว้ จะบงัเกิดอยำ่งไรได ้ จะเขำ้ใน
ครรภม์ำรดำคร้ังท่ีสองและบงัเกิดไดห้รือ” พระเยซูตรัสตอบวำ่ “เรำบอกท่ำนตำมจริงวำ่ถำ้ผูใ้ดไม่ได้
บงัเกิดจำกน ้ำ และพระวิญญำณจะเขำ้ในแผน่ดินของพระเจำ้ไม่ได”้ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสร้างผู้เช่ือขึน้ใหม่ คือประทานชีวิตใหม่ (เทียบ โรม 12: 2, 2 
โครินธ์ 5:17) 

กำรประทำนชีวิตใหม่นั้น เป็นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ กำรประทำนชีวิตใหม่ก็คือ 
กำรใหชี้วติฝ่ำยจิตวิญญำณแก่ผูต้ำยแลว้ในกำรผดิกำรบำป (เอเฟซสั 2:1) พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นผู ้
ประทำนชีวติใหม่น้ี 

(ยอห์น 6:63 – จิตวญิญำณนั้นเป็นท่ีใหมี้ชีวติ เน้ือหนงัไม่สู้เป็นประโยชน์นกัถอ้ยค ำซ่ึงเรำได้
กล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยนั้น ก็เป็นจิตวิญญำณและเป็นชีวิต)  

หมายเหตุข้อ 1 2 โครินธ์ 3:6 ท ำใหเ้รำทรำบวำ่ ตวัอกัษรนั้นก็ประหำร แต่พระวญิญำณ
ประทำนชีวติส ำหรับขอ้น้ีบำงคนตีควำมหมำยวำ่ กำรตีควำมหมำยของพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่ง
ตรงไปตรงมำตำมตวัอกัษร ยอ่มก่อใหเ้กิดควำมหำยนะ แต่ถำ้ตีควำมหมำยไปในดำ้นจิตใจแลว้ ก็เท่ำกบั
วำ่ เป็นกำรท ำใหเ้กิดชีวิต แต่ควำมหมำยท่ีแทจ้ริงมิใช่เช่นนั้นเลย ซ่ึงจะพิจำรณำไดจ้ำกขอ้ควำมในบทท่ี
สำม บำงคนมีเจตจ ำนงท่ีจะบิดเบือนควำมหมำยท่ีแทจ้ริงของขอ้น้ี นอกจำกนั้นก็ยงัมีบำงคน
ตีควำมหมำยผดิพลำด โดยกล่ำววำ่ตวัอกัษรนั้นหมำยถึงพนัธสัญญำเดิม คือพระบญัญติัและจิตวิญญำณ
นั้นหมำยถึงพนัธสัญญำใหม่คือพระกิตติคุณแต่น่ีก็ไม่ใช่ควำมหมำยท่ีแทจ้ริงในขอ้น้ีเลย ขอ้ 3 นั้น
ช้ีใหเ้ห็นถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งถอ้ยค ำท่ีบนัทึกไวด้ว้ยหมึก และพระวจนะท่ีมีชีวติอยู ่ ซ่ึงบนัทึกไวใ้น
จิตใจโดย “พระวญิญำณของพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ 

กำรตีควำมหมำยประกำรท่ีสองนบัวำ่ถูกตอ้งอยู ่ เพรำะวำ่พระบญัญติันั้นเป็น “กำรปฏิบติัท่ี
ประหำรให้ตำย” (ขอ้ 7) ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพรำะพระบญัญติันั้น ปรำศจำกอ ำนำจของพระวิญญำณ ส่วนพระ
กิตติคุณนั้น เป็นกำรประทำนชีวติเพรำะวำ่เป็นกำรปฏิบติัของพระวญิญำณ แต่พระกิตติคุณจะเป็นผล
แห่งกำรปฏิบติัของพระวิญญำณ และชีวติได ้ ก็ต่อเม่ือพระกิตติคุณไดรั้บกำรประกำศเผยแพร่ออกไป
เท่ำนั้น “ค ำพดูและค ำเทศนำของขำ้พเจำ้ไม่ใช่เป็นค ำเกล้ียกล่อมดว้ยสติปัญญำ แต่เป็นค ำซ่ึงไดแ้สดง
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พระวญิญำณและพระเดชำนุภำพ” (1โครินธ์ 2:4) หรือดงัท่ีเปำโลไดบ้นัทึกไวใ้น 1 เธสะโลนิกำ 1:5 วำ่ 
เม่ือพระกิตติคุณมำถึงมนุษย ์ มิใช่มำถึง “ดว้ยถอ้ยค ำเท่ำนั้น แต่ไดม้ำดว้ยฤทธ์ิเดชและดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ” ถำ้ถือตำมตวัอกัษรของพระกิตติคุณเท่ำนั้น ก็เป็นเพียงแต่ช้ีให้เรำเห็นควำมผิดของเรำเองและ
เป็นท่ีประหำรเท่ำนั้น เวน้ไวแ้ต่วำ่จะเป็นคู่กนักบัฤทธ์ิอ ำนำจ ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ กำรปฏิบติังำน
ของนกัเทศน์ และศำสนำจำรยห์ลำยคน เป็นกำรปฏิบติัท่ีประหำรให้ตำย แต่ก็เป็นควำมจริงท่ีวำ่กำร
ประกำศพระกิตติคุณนั้น เป็นเคร่ืองมือของพระเจำ้ในกำรประทำนชีวิตใหม่ (เทียบ ยำกอบ 1:18, 1 เป
โตร 1:23,1 โครินธ์ 4:15) แต่ไม่ใช่เป็นเพียงพระวจนะของพระเจำ้เท่ำนั้น หำกแต่เป็นพระวจนะท่ีมีชีวิต
อยูใ่นจิตใจดว้ยฤทธ์ิของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ กำรเทศนำสั่งสอน ไม่วำ่จะเทศนำตรงตำมหลกัพระคมัภีร์
สักเท่ำใดก็ตำม หรือกำรศึกษำพระวจนะของพระเจำ้ แมว้ำ่จะมำกเพียงใดก็ตำม ถำ้ปรำศจำกกำรน ำของ
พระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ ก็ยอ่มปรำศจำกผลในกำรน ำมนุษยใ์หรั้บชีวติใหม่ เพรำะพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
พระองคเ์ดียวเท่ำนั้นท่ีท ำให้มนุษยเ์ป็นคนใหม่ได ้ พระองคท์รงพร้อมท่ีจะสร้ำงเรำข้ึนใหม่ หำกวำ่เรำ
ยอมท ำตำมพระบญัชำของพระองคแ์ต่ทั้งน้ีตอ้งหมำยควำมวำ่ เรำตอ้งพึ่งพระองคเ์ช่นเดียวกบัท่ี เรำตอ้ง
พึ่งพระรำชกิจของพระเยซูคริสตใ์นกำรรับนิรโทษกรรม ดงันั้นเรำจึงตอ้งพึ่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ใน
กำรรับชีวิตใหม่ กำรประทำนชีวติใหม่เป็นกำรสร้ำงใหม่ใหมี้ลกัษณะเหมือนพระเจำ้ (2 เปโตร 1:4) 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิผูป้ระทำนชีวติใหแ้ก่เรำนั้น ทรงท ำใหเ้รำมีส่วนร่วมในพระลกัษณะของพระเจำ้ 
(เทียบ ลูกำ 1:35) ทั้งน้ีก็โดยอำศยัพระวจนะของพระเจำ้ (2 เปโตร 1:4 และ 1 โครินธ์ 4:15) อธิบำยอยำ่ง
ง่ำย ๆ ก็คือ จิตใจของมนุษยน์ั้นเปรียบเสมือนพื้นดิน นกัเทศน์หรือผูป้ระกำศพระกิตติคุณเป็นผูห้วำ่น
พืช พระวจนะเป็นเมล็ดพืชพระวญิญำณของพระเจำ้ ทรงท ำใหเ้มล็ดพืชงอกงำม โดยมีพระลกัษณะของ
พระเจำ้เป็นผล 

หมายเหตุข้อ 2 พระวญิญำณของพระเจำ้สถิตอยูก่บัผูบ้งัเกิดใหม่แลว้ โดยเดชพระองค ์ (1โค
รินธ์ 3:16- “ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรือวำ่ ตวัท่ำนเป็นวิหำรของพระเจำ้ และพระวญิญำณของพระเจำ้สถิต
อยูใ่นตวัท่ำน”) มีบำงคนกล่ำววำ่พระวญิญำณบริสุทธ์ิไม่ไดส้ถิตอยูใ่นผูเ้ช่ือเป็นส่วนบุคคล หำกแต่สถิต
อยูใ่จคริสตจกัร แต่ 1 โครินธ์ 6:19 กล่ำววำ่ – (“ท่ำนทั้งหลำย ไม่รู้หรือวำ่ร่ำงกำยของท่ำนเป็นวิหำรของ
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงสถิตอยูใ่นท่ำนและซ่ึงท่ำนไดรั้บจำกพระเจำ้ ท่ำนทั้งหลำยไม่ใช่เจำ้ของกำย”) 
นัน่แสดงวำ่อำจำรยเ์ปำโลก็เช่ือวำ่ ผูเ้ช่ือแต่ละคนลว้นเป็นวหิำรของพระวญิญำณของพระเจำ้ทั้งส้ิน กำร
สถิตของพระวญิญำณบริสุทธ์ิภำยใจผูเ้ช่ือนั้น เร่ิมตน้ดว้ยกำรประทำนชีวติใหม่ กำรปลูกฝังนิสัยใหม่ 
แต่พระวิญญำณบริสุทธ์ิสถิตอยูก่บัเรำตลอดเวลำ (ยอห์น 14:17) พระวญิญำณบริสุทธ์ิสถิตอยูก่บัทุกคน 
ท่ีเป็นคนของพระเยซูคริสต ์ (โรม 8:9 – “ถำ้แมพ้ระวญิญำณของพระเจำ้สถิตอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย ท่ำน
ทั้งหลำยจึงมิไดอ้ยูฝ่่ำยเน้ือหนงั แต่อยูฝ่่ำยพระวญิญำณ แต่ถำ้ผูห้น่ึงผูใ้ดไม่มีพระวิญญำณของพระคริสต ์
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ผูน้ั้นมิไดอ้ยูฝ่่ำยพระคริสต)์ ผูเ้ช่ือในคริสตจกัรโครินธ์มีขอ้บกพร่องอยูห่ลำยประกำร แต่อำจำรยเ์ปำโล
ก็ยงัใหส้ติแก่เขำเหล่ำนั้นวำ่ ร่ำงกำยของเขำเหล่ำนั้นเป็นวิหำรของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ แมว้ำ่เขำจะหลง
ประพฤติเลวร้ำยไปแลว้ก็ตำม (1 โครินธ์ 6:15-19) 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ สถิตอยูก่บับุตรของพระเจำ้ทุก ๆ คน แต่ก็มีบำงคนท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
สถิตอยูใ่นท่ีล ้ำลึกในจิตวญิญำณของเขำ และไม่สำมำรถครอบครองบุคคลผูน้ั้นได ้ ตำมท่ีพระองคท์รง
ประสงค ์ คือรวมทั้งจิตวญิญำณและร่ำงกำย ฉะนั้นจึงมีบำงคนไม่ไดส้ ำนึกถึงกำรสถิตของพระวิญญำณ
ในตวัเขำเลย แต่อยำ่งไรก็ตำม พระวิญญำณบริสุทธ์ิก็ยงัสถิตอยูก่บัเขำเสมอ ขอ้น้ีน่ำช่ืนชมเพียงใดหำก
วำ่เรำเป็นบุตรของพระเจำ้แลว้ เรำก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งอธิษฐำน ขอใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิสถิตอยูก่บัเรำ 
ทั้งน้ีกเ็พรำะพระวิญญำณบริสุทธ์ิ สถิตอยูภ่ำยในเรำแลว้ แต่ส่ิงท่ีเรำตอ้งกระท ำคือตอ้งยอมรับวำ่ พระ
วญิญำณสถิตอยูก่บัเรำ และตอ้งมอบท่ีอำศยันั้นคือร่ำงกำยของเรำให้แก่พระองคโ์ดยไม่ขดัขืน และตอ้ง
ไม่กระท ำกำรส่ิงใด ๆ อนัจะกระท ำใหพ้ระองคต์อ้งเศร้ำพระทยั ต่อไปเรำจะเขำ้ใจลึกซ้ึงยิง่ข้ึนไปวำ่เป็น
กำรสมควรอยำ่งยิง่ท่ีจะอธิษฐำนขอใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงเติมจิตใจของเรำให้ “เตม็ลน้” ดว้ย
พระองค ์ เป็นกำรสมควรอยำ่งยิง่ ท่ีเรำจะตระหนกัถึงคุณค่ำแห่งชีวติและร่ำยกำยของเรำ ในเม่ือพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิทรงอำศยัอยูใ่นเรำแลว้ วำ่ควรจะระมดัระวงัในกำรด ำเนินชีวติเพียงใด จึงจะไม่ท ำให้
พระองคต์อ้งเศร้ำพระทยั เน่ืองดว้ยกำรกระท ำของเรำ นอกจำกนั้นยงัตอ้งเอำใจใส่ ระมดัระวงัต่อ
ร่ำงกำยของเรำอีกดว้ย คือไม่ท ำส่ิงใดท่ีจะท ำใหร่้ำงกำยของเรำเป็นมลทิน 

หมายเหตุข้อ 3 กำรท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิ สถิตอยูใ่นจิตใจของเรำ ยอ่มเป็นแหล่งเกิดของควำม
อ่ิมใจและชีวติใหม่แก่เรำเป็นนิตย ์ ยอห์น 4:14 – “แต่ผูใ้ดจะกินน ้ำซ่ึงเรำจะใหน้ั้น จะไม่กระหำยเป็นนิ
รันดร์ แต่น ้ำซ่ึงเรำจะใหเ้ขำ จะบงัเกิดเป็นบ่อน ้ำในตวัเขำพลุ่งข้ึนถึงชีวติเป็นนิตย”์ ถำ้เทียบ ยอห์น 7:37 
-39 ก็จะท ำใหเ้ขำ้ใจไดอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ น ้ำในท่ีน้ีเล็งถึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิ) ผูท่ี้ไดด่ื้มน ้ำน้ี “จะไม่
กระหำยอีกเลย” หรือแปลตำมตวัไดค้วำมวำ่ “จะไม่กระหำยเป็นนิตยนิ์รันดร์” เพรำะวำ่เขำมีน ้ำพุ
ประกอบดว้ยชีวิตอยูภ่ำยในตวัเขำ ฉะนั้นจึงไม่ตอ้งไปแสวงหำควำมอ่ิมใจจำกท่ีอ่ืนใดอีกและไม่ตอ้งพึ่ง
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อควำมร่ืนรมยข์องชีวติอีกเลย เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ เหตุใดหนอผูท่ี้อำ้งตนวำ่เป็นคริสเตียน
หลำยคน จึงตอ้งหำควำมช่ืนชมใหแ้ก่ตวัเองดว้ยกำรมัว่สุมฝักใฝ่ในกิจกำรฝ่ำยโลก 

(2) โรม 8:2 – เพรำะวำ่กฎของพระวิญญำณแห่งชีวิตในพระคริสต ์ไดก้ระท ำใหข้ำ้พเจำ้พน้จำก
กฏของควำมผดิและของควำมตำย 
ข้อเสนอทีส่อง พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงปลดปล่อยผู้เช่ือ ให้หลุดพ้นจากกฎของความบาปและความ
ตาย 
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กฎของควำมบำปและของควำมตำยคืออะไรนั้น เรำก็ทรำบแลว้จำกโรมบทท่ีเจ็ด (โรม 7:9-24) 
พระบญัญติัของพระเจำ้ไดป้ลุกใหอ้ำจำรยเ์ปำโลต่ืนข้ึน เพื่อจะไดรู้้วำ่ อะไรเป็นส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ อะไรเป็น
ควำมชอบธรรม และอะไรเป็นส่ิงท่ีดี ซ่ึงอำจำรยเ์ปำโลกมีควำมยนิดีและพอใจในพระบญัญติัของพระ
เจำ้น้ีมำก (โรม 7:22) และท่ำนพยำยำมอยำ่งยิง่ท่ีจะรักษำพระบญัญติัไว ้ แต่อำจำรยเ์ปำโลพบวำ่ มิใช่มี
เพียงพระบญัญติัท่ีบริสุทธ์ิ และชอบธรรม ดีงำม ซ่ึงเป็นกฎภำยนอกจิตใจของท่ำนเพียงอยำ่งเดียว
เท่ำนั้น เพรำะมีกฎอีกกฎหน่ึง ก ำลงัต่อสู้กบักฎแห่งธรรมในจิตใจของท่ำน กฎท่ีวำ่น้ีก็คือกฎของควำม
บำป และควำมตำยนัน่เองคือแมท้่ำนจะกระท ำดี กำรชัว่นั้นก็ยงัติดตวัท่ำนอยูเ่สมอ (โรม 7:21) “เจตนำดี
ของขำ้พเจำ้ก็มีอยู ่ แต่ซ่ึงจะท ำกำรดีนั้น ขำ้พเจำ้หำไดก้ระท ำไม่” (โรม 7:18) เม่ือก่อนนั้นอำจำรยเ์ปำโล
ตอ้งตกอยูใ่นสภำพท่ียุง่ยำกใจเป็นอยำ่งยิง่ กล่ำวคือ ดว้ยจิตส ำนึกของท่ำนนั้น ท่ำนเห็นชอบตำมกฎใน
จิตใจของท่ำน แต่ในดำ้นกำรปฏิบติัแลว้ ท่ำนก็ตอ้งปฏิบติัตำมกฎของควำมผดิบำปและของควำมตำย 
เสมือนหน่ึงเป็นทำสของกฎน้ี จนกระทัง่อำจำรยเ์ปำโลไดพ้บ กฎท่ีสำมในองคพ์ระเยซูคริสต ์ คือ “กฎ
ของพระวิญญำณแห่งชีวิต” กฎน้ีไดป้ลดปล่อยใหท้่ำนพน้จำกกฎของควำมบำปและควำมตำย ดงันั้น
ท่ำนจึงไม่เพียงแต่จะมีควำม “ตั้งใจท่ีจะปฏิบติั” เท่ำนั้น แต่ท่ำนยงัได ้ “ปฏิบติั” อยำ่งเคร่งครัด และ
ควำมชอบธรรมแห่งกฎนั้นก็ส ำเร็จในตวัท่ำน ผูซ่ึ้งด ำเนินตำมพระวญิญำณ มิใช่ตำมควำมประสงคข์อง
เน้ือหนงั (โรม 3:6) เป็นพระรำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ีจะปลดปล่อยเรำใหพ้น้จำกกฎแห่งควำม
บำปและควำมตำยท่ีร้ำยกำจนั้น เม่ือเรำยอมเลิกท่ีจะพยำยำมด ำเนินชีวติในทำงท่ีถูกท่ีควรดว้ยตนเอง
กล่ำวคือเลิกพึ่งควำมสำมำรถของเน้ือหนงั และยอมอ่อนนอ้มต่อพระองคย์อมกระท ำตำมพระประสงค์
ของพระองค ์พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงปลดปล่อยเรำใหพ้น้จำกกฎน้ี ดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระองค ์

ในสมยัน้ีมีหลำยคนท่ีอำ้งตนวำ่ เป็นคริสเตียน แต่ยงัด ำเนินชีวติอยูเ่ช่นเดียวกบัใน โรม 7:9-24 
มิหน ำซ ้ ำบำงคนยงัคิดวำ่ สภำพเช่นนั้นเป็นกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียนท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย แต่อำจำรยเ์ปำโล
ไดก้ล่ำวไวใ้นขอ้ 9 อยำ่งชดัเจนวำ่ สภำพเช่นน้ีเกิดข้ึน “เม่ือพระบญัญติัมีมำ” และในขอ้ 14 อีกวำ่ น่ีคือ
ประสบกำรณ์ของท่ำน “ท่ีถูกขำยไวแ้ลว้ใตค้วำมผดิ” และใน โรม 8:9 ท่ำนก็ไดส้อนมิใหเ้รำอยูฝ่่ำยเน้ือ
หนงั แต่ใหอ้ยูฝ่่ำยพระวิญญำณในโรมบทท่ีแปดนั้น แสดงภำพของชีวิตคริสเตียนท่ีแทจ้ริงไวซ่ึ้ง
สำมำรถด ำเนินตำมได ้ ทั้งยงัเป็นแบบท่ีพระเจำ้ทรงประสงคใ์หบุ้ตรของพระองคทุ์กคนด ำเนินตำม คือ
ชีวติท่ีไม่เพียงแต่รับเอำพระบญัญติัของพระเจำ้เท่ำนั้น หำกแต่พระวญิญำณบริสุทธ์ิเองก็สถิตอยูด่ว้ย
และทรงท ำใหเ้ช่ือฟัง และให้ไดรั้บชยัชนะ ชีวติน้ีมิใช่ชีวติท่ีด ำเนินตำมเน้ือหนงั หำกแต่ด ำเนินตำมพระ
วญิญำณ เรำไม่เพียงแต่จะเห็นควำมชอบธรรมของพระบญัญติัเท่ำนั้น แต่พระวิญญำณบริสุทธ์ิก็
ประทำนฤทธ์ิอ ำนำจ เพื่อท่ีจะรักษำพระบญัญติันั้นได ้(โรม 8:4)  
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แมว้ำ่เรำจะยงัอยูใ่น “เน้ือหนงั” แต่เรำก็มิไดด้ ำเนินตำมควำมปรำรถนำของเน้ือหนงั แต่กลบั 
“ท ำลำย” กิจกำรของเน้ือหนงัโดยเดชพระวญิญำณ (โรม 8:13) เรำด ำเนินตำมพระวิญญำณ และมิไดท้  ำ
ตำมควำมใคร่ของเน้ือหนงั (กำลำเทีย 5:16) “เรำไดต้รึงเน้ือหนงั พร้อมกบัควำมใคร่ของเน้ือหนงั ไวท่ี้
กำงเขนของพระเยซูแลว้” (กำลำเทีย 5:24) โดยฤทธ์ิอ ำนำจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เรำจึงมีสิทธิพิเศษ 
ท่ีจะรับเอำชยัชนะเหนือเน้ือหนงั และเหนือควำมผิดบำปทุก ๆ ชัว่โมง ทุกวนั และตลอดไป แต่ชยัชนะ
น้ีมิไดข้ึ้นอยูก่บัท่ีตวัเรำ หรือควำมสำมำรถของเรำเอง เม่ือใดก็ตำมท่ีเรำอำศยัควำมสำมำรถของตวัเรำ
เอง โดยไม่พึ่งพระวญิญำณ เรำก็จะกลบัเป็นคนอ่อนแอเช่นเดิม เป็นควำมจริงท่ีวำ่ในเน้ือหนงัของเรำน้ี
ไม่มีอะไรดีเลย (โรม 7:18) 

ควำมสำมำรถท่ีเรำมีอยูน่ั้น เป็นโดยฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิทั้งส้ิน อ ำนำจพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิอำจอยูใ่นเรำอยำ่งเตม็บริบูรณ์ จนกระทัง่เรำไม่มีควำมรู้สึกฝ่ำยเน้ือหนงัเลย เสมือนหน่ึง
กำยของฝ่ำยเน้ือหนงันั้นไดต้ำยไปแลว้ และพระวญิญำณผูเ้ดียวเท่ำนั้น ท่ีจะทรงบงัคบัเน้ือหนงัใหอ้ยูใ่น
สภำพเช่นนั้นได ้ หำกวำ่เรำจะกำ้วไปแมเ้พียงสักกำ้วเดียว โดยอำศยัก ำลงัของเรำเองแลว้ เรำก็จะลม้
ทนัที เรำจ ำตอ้งด ำเนินชีวิตตำมพระวญิญำณ และพึ่งอำศยัพระวญิญำณ เพื่อท่ีเรำจะไดรั้บชยัชนะ (กำลำ
เทีย 5:16,25)  

หมายเหตุ ใน ยอห์น 5:32 กล่ำววำ่ “ควำมจริง” ปล่อยใหเ้รำเป็นไทและมีชยัเหนือควำมผดิบำป
และใน สดุดี 119:11 เป็นพระวจนะของพระเจำ้ท่ีอยูใ่นใจเรำ ควำมหมำยของขอ้น้ีก็เช่นเดียวกบัขอ้อ่ืน ๆ 
คือวำ่ ทุกคร้ังท่ีเรำพดูถึงงำนของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เรำก็ยอ่มพดูถึงกำรกระท ำของพระวจนะของพระ
เจำ้ดว้ย  

(3) เอเฟซสั 3:16 – ขอพระองคท์รงโปรดประทำนแก่ท่ำนทั้งหลำย ตำมควำมมัง่คัง่แห่งสง่ำรำศี
ของพระองค ์ใหไ้ดก้  ำลงัเร่ียวแรงมำกฝ่ำยจิตใจ โดยเดชพระวญิญำณของพระองค ์
ข้อเสนอทีส่าม พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงโปรดประทานเร่ียวแรงฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่ผู้ เช่ือ ด้วยฤทธ์ิ
เดชของพระองค์ 

ผลแห่งกำรท่ีไดรั้บเร่ียวแรงน้ี จะเห็นไดจ้ำกขอ้ 17-19 ซ่ึงกล่ำววำ่ “เพื่อพระคริสตจ์ะไดส้ถิตใน
ใจของท่ำนทั้งหลำยโดยควำมเช่ือ เพื่อเม่ือท่ำนทั้งหลำยไดว้ำงรำกลงมัน่คงแลว้ในควำมรัก ท่ำนจะไดมี้
ควำมสำมำรถท่ีจะรู้ พร้อมกบัสิทธิชนทั้งหมดวำ่ อะไรเป็นควำมกวำ้ง อะไรเป็นควำมยำว อะไรเป็น
ควำมสูง อะไรเป็นควำมลึก และใหรู้้จกัควำมรักของพระคริสตซ่ึ์งเกินควำมรู้ เพื่อท่ำนทั้งหลำย จะไดรั้บ
ควำมบริบูรณ์ของพระเจำ้เตม็เป่ียม” พระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ในกรณีน้ีก็คลำ้ยคลึงกบัท่ีได้
กล่ำวแลว้ในขอ้ก่อน ๆ คือทรงด ำเนินงำนนั้น ๆ ใหส้ ำเร็จผล 
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ในท่ีน้ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงส ำแเดงฤทธ์ิเดช มิใช่เพียงแต่ทรงช่วยใหเ้รำมีชยัชนะเนือ
ควำมผดิบำปเท่ำนั้น หำกแต่ยงัทรงท ำใหเ้รำ (ก) เป็นท่ีสถิตของพระเยซูคริสต ์ (ค ำน้ีมีควำมหมำยหนกั
แน่นมำกหมำยควำมวำ่ ตวัของเรำจะเป็นท่ีสถิตของพระเยซูคริสตเ์ป็นนิตยนิ์รันดร์) (ข) วำงรำกฐำนอนั
มัน่คง ในควำมรัก และ (ค) มีสติปัญญำ ควำมสำมำรถท่ีจะรู้พร้อมกบัสิทธิชนทั้งปวงของพระองคว์ำ่ 
อะไรเป็นควำมยำว อะไรเป็นควำมสูง และอะไรเป็นควำมลึก และทรงใหรู้้ถึงควำมรักของพระคริสตซ่ึ์ง
เกินควำมรู้ของเรำ และ (ง) ในท่ีสุดเรำก็จะไดรั้บรู้ ควำมสำมำรถทั้งหลำยเหล่ำน้ี อนัเป็น “ควำมบริบูรณ์
เตม็เป่ียมของพระเจำ้จำกพระองค์”  

(4) โรม 8:14- ดว้ยวำ่พระวญิญำณของพระเจำ้ไดท้รงน ำพำคนหน่ึงคนใดคนเหล่ำนั้นจึงเป็น
บุตรของพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าเราให้มีชีวิตท่ีบริสุธ์ิในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า คือชีวิตท่ี
พระองค์ทรงพอพระทัย 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ไม่เพียงแต่ประทำนฤทธ์ิอ ำนำจท่ีจะใหเ้รำด ำเนินชีวติท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงจะท ำ
ใหพ้ระเจำ้ทรงพอพระทยัเท่ำนั้น หำกแต่พระองคย์งัทรงจูงเรำและน ำเรำใหเ้ขำ้สู่ชีวตินั้นอีกดว้ย หนำ้ท่ี
ของเรำก็คือวำ่ จะตอ้งอ่อนนอ้มต่อพระองค ์ และมอบตวัของเรำไวก้บัพระองคเ์พื่อใหพ้ระองคท์รงน ำ
และป้ันเรำใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์ ผูท่ี้ปฏิบติัเช่นน้ีมิใช่เป็นเพียงผูท่ี้พระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนเท่ำนั้น 
(กิจกำร 17:28) เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยท์ั้งหลำยข้ึน หำกแต่เป็น “เช้ือสายของพระองค ์ 

(5)โรม 8:16 – ฝ่ำยพระวญิญำณนั้น เป็นพยำนร่วมกบัจิตใจของเรำทั้งหลำยวำ่เรำทั้งหลำยเป็น
บุตรของพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีห้่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยาน ร่วมกับจิตใจของผู้ ท่ีเช่ือว่า เขาเป็นบุตรของพระเจ้า 
พึงสังเกตวำ่อำจำรยเ์ปำโลมิไดก้ล่ำววำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิเป็นพยำนใหแ้ก่วญิญำณจิตของเรำ แต่ท่ำน
กล่ำววำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็น “พยานร่วมกับจิตใจของเรา” ซ่ึงเป็นควำมหมำยท่ีแทจ้ริงของค ำท่ี
ใชก้ล่ำวคือ มีหลกัฐำนสองประกำรท่ีเป็นพยำน เก่ียวกบักำรท่ีเรำเป็นบุตรของพระเจำ้ ประกำรแรกก็คือ 
วญิญำณจิตของเรำ ซ่ึงเป็นพยำนใหแ้ก่ตวัเรำเองวำ่ เรำเป็นบุตรของพระองค ์ประกำรท่ีสอง คือพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงเป็นพยำนร่วมกบัจิตใจของเรำวำ่ เรำเป็นบุตรของพระเจำ้ 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยำนในขอ้น้ีอยำ่งไร กำลำเทีย 4: 6 – “และเพรำะท่ำนทั้งหลำย
เป็นบุตรแลว้ พระเจำ้จึงทรงใชพ้ระวญิญำณแห่งพระบุตรของพระองค ์ เขำ้มำในใจท่ำนทั้งหลำยร้องวำ่ 
“อำบำ” คือ “พระบิดำ” 

แต่เหตุกำรณ์น้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ “กฎพระวญิญำณแห่งชีวติในพระคริสต”์ ไดป้ลดปล่อย
ขำ้พเจำ้ใหพ้น้จำกกฎของควำมผดิบำปและกฎของควำมตำยแลว้ (ขอ้ 2 ) ดงันั้น ควำมชอบธรรมแห่ง
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พระบญัญติันั้นจึงสัมฤทธ์ิผลในขำ้พเจำ้ “ซ่ึงไม่ไดด้ ำเนินตำมเน้ือหนงัแต่ด ำเนินตำมพระวญิญำณ” (ขอ้ 
4) และพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงท ำลำยกิจกำรฝ่ำยร่ำงกำยของขำ้พเจำ้ส้ินแลว้ (ขอ้ 13) และเม่ือขำ้พเจำ้
อ่อนนอ้มต่อกำรน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ (ขอ้ 14) ขำ้พเจำ้จึงจะมีควำมมัน่ใจไดว้ำ่ ขำ้พเจำ้เป็นบุตร
ของพระเจำ้ (ขอ้ 16) และพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะทรงเป็นพยำนร่วมกบัวญิญำจิตของขำ้พเจำ้วำ่ พระเจำ้
ไดรั้บขำ้พเจำ้เป็นบุตรแลว้ มีหลำยคนท่ีแสวงหำค ำพยำนของพระวิญญำณบริสุทธ์ิน้ีโดยกำรอ่อนนอ้ม
ต่อพระเจำ้และยอมรับวำ่ พระเยซูผูท้รงถูกตรึงไว ้ และไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้นั้น ทรงเป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อด และเป็นพระผูเ้ป็นเจำ้ของเขำ แต่ทั้งหมดเหล่ำน้ีก็ยงัไม่เพียงพอ 

(6) กำลำเทีย 5:22,23 – ฝ่ำยผลของพระวญิญำณนั้นคือควำมรัก ควำมยนิดีสันติสุข ควำมอด
กลั้นไวน้ำน ควำมปรำนี ควำมดี ควำมสัตยซ่ื์อ ควำมอ่อนสุภำพ กำรรู้จกับงัคบัตน กำรเช่นนั้นไม่มีพระ
บญัญติัหำ้มเลย 
ข้อเสนอทีห่ก พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงกระท าให้ผู้เช่ือมีลักษณะเหมือนพระคริสต์ 
(เทียบ โรม 14:17 – “เพรำะวำ่แผน่ดินของพระเจำ้ไม่ใช่กำรกินและกำรด่ืมแต่เป็นควำมชอบธรรมและ
ควำมสุข และควำมยนิดีในพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” โรม 15:13 – “ขอพระเจำ้ผูป้ระทำนควำมหวงั ทรง
โปรดใหท้่ำนทั้งหลำยอ่ิมใจ ดว้ยควำมยนิดีและควำมสุขในควำมเช่ือ เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้
ประกอบดว้ยควำมหวงัโดยเดชพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” โรม 5:4 – “และควำมหวงัใจนั้นมิไดก้ระท ำให้
เกิดควำมเสียใจเพรำะไม่สมหวงั เหตุวำ่ควำมรักของพระเจำ้ไดซึ้มซำบเขำ้ไปในใจของเรำ โดยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองคไ์ดป้ระทำนใหแ้ก่เรำทั้งหลำยแลว้”) 

นิสัยดีงำมอยำ่งแทจ้ริง ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนพระนิสัยของพระคริสตข์องเรำทั้งหมดน้ี เป็นผล
แห่งพระรำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระองคท์รงเป็นผูก้ระท ำใหบ้งัเกิดผล มิใช่ตวัเรำเอง แมว้ำ่ผล
ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิจะปรำกฏเป็นหลำยลกัษณะก็ตำม แต่ก็ร่วมเป็นผลอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ชีวิตท่ี
ส ำแดงผลน้ีเป็นชีวิตท่ีสวยงำมยิง่ ดงัจะเห็นไดจ้ำกขอ้พระธรรมต่ำง ๆ ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ ซ่ึงทุกถอ้ยค ำ
ลว้นควรคำ่แก่กำรพิจำรณำไตร่ตรองเป็นอยำ่งยิง่ เป็นตน้วำ่ “ควำมรัก” “ควำมยนิดี” “สันติสุข” “ควำม
อดหลั้นไวน้ำน” “ควำมปรำนี” “ควำมดี” “ควำมเช่ือ” “ควำมอ่อนสุภำพ” “กำรู้จกับงัคบัตนเอง” ชีวติ
แห่งพระคริสตน้ี์มิใช่หรือท่ีเรำทั้งหลำยปรำรถนำและแสวงหำ  

ชีวติน้ีมิใช่ชีวติปกติธรรมดำส ำหรับเรำ เพรำะมิใช่ชีวติท่ีไดม้ำดว้ยควำมพำกเพียรของกำรฝ่ำย
เน้ือหนงั ส่วนชีวติท่ีเป็นปกติธรรมดำส ำหรับเรำนั้นไดก้ล่ำวไวใ้น กำลำเทีย 5:19-21 แต่เม่ือพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิผูส้ถิตอยูภ่ำยในเรำ ทรงเป็นผูค้รอบครองตวัเรำอยำ่งหมดส้ินแลว้ พระองคก์็ทรงท ำให้
เรำตระหนกัซ้ึงถึงกำรของฝ่ำยเน้ือหนงัวำ่ ลว้นแต่ชัว่ร้ำยทั้งส้ิน และไม่สำมำรถก่อใหเ้กิดผลดีไดด้ว้ย
อ ำนำจของตวัเรำเองเลย ฉะนั้นเรำจ ำตอ้งหนัไปจำกกำรฝ่ำยเน้ือหนงัซ่ึงมีแต่ควำมหมดหวงัเสีย และ
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มอบภำรกิจทั้งหมดใหแ้ก่พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ผูส้ถิตอยูภ่ำยในเรำ โดยกำรปฏิบติัเช่นน้ีเท่ำนั้น ผลแห่ง
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ จึงจะบงัเกิดแก่ตวัเรำเอง ท่ำนมีควำมปรำรถนำท่ีจะส ำแดงพระคุณเหล่ำน้ี ในชีวติ
ของท่ำนมิใช่หรือ ถำ้เป็นเช่นนั้นก็จงปฏิเสธตนเอง และเลิกด้ินรนแสวงหำควำมบริสุทธ์ิเพื่อตวัของท่ำน
เสีย แลว้ขอใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิ ผูซ่ึ้งสถิตอยูใ่นตวัท่ำนทรงครอบครองตวัท่ำนอยำ่งเตม็บริบูรณ์ 
และใหเ้กิดผลท่ีเตม็ไปดว้ยสง่ำรำศีของพระองค ์(ควำมจริงน้ีอีกแง่หน่ึง อยูใ่น กำลำเทีย 2:20) 

จงตดัสินใจเสียใหแ้น่นอน ตั้งแต่บดัน้ีและตลอดไปวำ่ เน้ือหนงัไม่อำจก่อให้เกิดผลน้ีได ้ฉะนั้น
กำรท่ีจะพยำยำมใหเ้กิดผลดว้ยควำมสำมำรถของท่ำนเองนั้น ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ เพรำะผลเหล่ำน้ี “เป็น
ผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” ทุกวนัน้ีเรำมกัไดย้นิบ่อยคร้ังถึงค ำวำ่ “วฒันธรรม” ซ่ึงหมำยถึงวฒันธรรม
ของกำรฝ่ำยเน้ือหนงั เพื่อท ำใหเ้กิดผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ แต่กำรน้ียอ่มเป็นไปไม่ได ้ ตน้ไมท่ี้มี
หนำมจะออกผลเป็นมะเด่ือเทศ หรือตน้หญำ้ออกผลเป็นองุ่นไม่ไดฉ้นัใด กำรของฝ่ำยเน้ือหนงัก็จะท ำ
ใหเ้กิดผล ในฝ่ำยจิตวิญญำณไม่ไดฉ้นันั้น (ลูกำ 6:44, มทัธิว 12:33)  

ในสมยัน้ีเรำมกัจะไดย้นิถึง “กำรสร้ำงอุปนิสัย” อยูเ่สมอ หำกวำ่เรำยอมใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิ
เป็นผูส้ร้ำงแลว้จะเป็นกำรดียิ่ง แต่วำ่กำรงำนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิมิใช่อยูท่ี่กำรสร้ำง แต่อยูท่ี่กำร
ก่อใหเ้กิดผลมำกกวำ่ (ดู 2 เปโตร 3:5-7) 

และเรำมกัจะไดย้นิถึงกำรปรับปรุงอุปนิสัยเสียใหม่ ใหดี้ข้ึน แต่เรำก็ตอ้งจ ำไวเ้สมอวำ่ กำรท่ีจะ
ปรับปรุงนิสัยใหดี้ข้ึนนั้น มีอยูท่ำงเดียวเท่ำนั้น คือโดยกำรอ่อนนอ้มต่อพระวิญญำณบริสุทธ์ิทุกกรณี 
เพื่อใหพ้ระองคท์รงด ำเนินพระรำชกิจของพระเจำ้ภำยในตวัเรำ “น่ีคือกำรช ำระใหบ้ริสุทธ์ิ โดยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ” (ดู 1 เปโตร 1:2, 2 เธสะโลนิกำ 2:13) 

อยำ่งไรก็ตำมกำรปรับปรุงอุปนิสัยใหดี้ข้ึน ในทำงท่ีถูกตอ้งก็คือกำรมองดูพระเยซูคริสตว์ำ่ เรำ
ควรจะปฏิบติัอยำ่งไร แลว้มองดูพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เพื่อขอใหพ้ระองคท์รงน ำเรำใหป้ฏิบติัในทำงท่ี
ถูกท่ีควร 

(7) ยอห์น 16:13 – แต่เม่ือพระวญิญำณแห่งควำมจริงมำแลว้ พระองคจ์ะน ำท่ำนทั้งหลำยไปสู่
ควำมจริงทุกอยำ่ง เพรำะพระองคจ์ะไม่ตรัสโดยพระองคเ์อง แต่พระองคไ์ดย้นิส่ิงใด จะตรัสส่ิงนั้น และ
จะแจง้ใหท้่ำนทั้งหลำยรู้ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึน 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงน าผู้เช่ือไปสู่ความจริงทุกอย่าง 
พระเจำ้ไดป้ระทำนพระสัญญำน้ี ใหแ้ก่อคัรสำวกของพระองคเ์ป็นคร้ังแรก แต่บรรดำอคัรสำวกก็ได้
อธิบำยไวว้ำ่ พระสัญญำน้ีพระเจำ้ทรงโปรดประทำนให้แก่ผูเ้ช่ือทั้งปวงดว้ย (1 ยอห์น 2: 20,27) นบัเป็น
สิทธิพิเศษของเรำ ท่ีจะมีพระเจำ้เป็นครูผูส้อนเรำ เป็นรำยบุคคลเรำไม่จ  ำเป็นตอ้งพึ่งครูผูส้อน ซ่ึงเป็นแต่
เพียงมนุษยด์ว้ยกนัเท่ำนั้น “ท่ำนทั้งหลำยไม่ตอ้งกำรใหค้นใดสอนท่ำน” แต่ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ เรำ
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ไม่ควรเรียนอะไร จำกผูท่ี้ไดรั้บกำรสอนจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิเลย เพรำะถำ้ยอห์นคิดเช่นนั้นแลว้ 
ท่ำนคงไม่เขียนพระธรรมอนัสูงค่ำฉบบัน้ีเพื่อสั่งสอนผูอ่ื้น 

ผูใ้ดไดรั้บกำรสั่งสอนจำกพระเจำ้มำกท่ีสุด ผูน้ั้นก็ยอ่มพร้อมเสมอท่ีจะสดบัฟังวำ่ พระเจำ้ทรง
สั่งสอนผูอ่ื้นวำ่อยำ่งไรบำ้ง ขอใหส้ังเกตวำ่ ขอ้น้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ เม่ือเรำไดรั้บกำรสั่งสอนจำกพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ เรำจะไม่ตอ้งพึ่งพระวจนะของพระเจำ้เสียเลย เพรำะพระวจนะของพระเจำ้ เป็น
อุปกรณ์ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ท่ีพระองคท์รงใชใ้นกำรสั่งสอนสำนุศิษยข์องพระองค ์ (เอเฟซสั 6: 
17, ยอห์น 6:63, เอเฟซสั 5:18,19, เทียบ โคโลสี 3:16) ถึงแมว้ำ่เรำอำจจะรับควำมรู้จำกมนุษยแ์ต่เรำตอ้ง
ไม่พึ่งมนุษยใ์หเ้ป็นผูส้อนเรำ เพรำะวำ่เรำมีครูซ่ึงเป็นพระเจำ้ คือพระวิญญำณบริสุทธ์ินัน่เอง 

เรำจะไม่รู้จกัควำมจริงในเร่ืองน้ีเลย จนกวำ่จะไดรั้บกำรสั่งสอนจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ กำร
สั่งสอนของมนุษยน์ั้น ไม่วำ่เรำจะไดรั้บกำรสั่งสอนมำกมำยสักเพียงใด และไม่วำ่ครูผูส้อนเรำนั้นจะ
เป็นใครก็ตำมก็ไม่สำมำรถท ำใหเ้รำรู้ถึงควำมจริงอยำ่งถูกตอ้งไดเ้ลย แมว้ำ่เรำจะศึกษำพระวจนะของ
พระเจำ้อยำ่งขยนัขนัแขง็ จะเป็นภำษำองักฤษก็ดี หรือเป็นภำษำเดิมท่ีใชเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ดี 
หรือภำษำอ่ืนใดก็ดี ดงันั้นเรำจึงตอ้งไดรั้บกำรสั่งสอนจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเรำสำมำรถรับกำรสั่ง
สอนน้ีไดทุ้กคน ผูท่ี้ไดรั้บกำรสั่งสอนจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิยอ่มสำมำรถเขำ้ใจควำมจริงของพระเจำ้
ไดดี้กวำ่ผูท่ี้รู้ภำษำกรีก ภำษำฮีบรู คือภำษำเดิมท่ีใชเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัถีร์ แต่ไม่ไดรั้บกำรสอนจำก
พระวญิญำณบริสุทธ์ิเสียอีก 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะทรงน ำ ผูท่ี้พระองคท์รงสั่งสอนนั้น ใหรู้้ควำมจริงทั้งหมด แต่ทั้งน้ีมิใช่
วำ่พระองคจ์ะทรงท ำใหเ้รำรู้ทั้งหมดภำยในวนัเดียว เดือนเดียว หรือปีเดียว พระองคท์รงสอนให้เรำรู้ที
ละขั้นเป็นล ำดบัข้ึนไป ขอ้น้ีกล่ำวถึงกำรสั่งสอนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิไวส้องประกำรคือ (ก) 
พระองคจ์ะ “แจง้ใหท้่ำนทั้งหลำยรู้ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึน” มีหลำยคนกล่ำววำ่เรำไม่สำมำรถรู้อะไร
เก่ียวกบัอนำคตไดเ้ลยเป็นแต่เพียงกำรคำดคะเนเท่ำนั้น แต่แทท่ี้จริงแลว้ ผูท่ี้ไดรั้บกำรสั่งสอนจำกพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ยอ่มรู้ควำมจริงในเร่ืองน้ี (ข) “พระองคก์็จะใหเ้รำ (คือพระคริสต)์ มีเกียรติยศ เพรำะ
พระองคจ์ะเอำเร่ืองของเรำส ำแดงแก่ท่ำนทั้งหลำย” ขอ้น้ีเล็งถึงพระวิญญำณบริสุทธ์ิโดยตรงในกำร
เก่ียวขอ้งกบัทั้งผูท่ี้เช่ือและผูท่ี้ไม่เช่ือ เพื่อประกำศใหเ้ขำรู้ถึงเร่ืองรำวของพระคริสต ์ และเป็นกำรถวำย
พระเกียรติแด่พระเจำ้  

มีหลำยคน ไม่กลำ้เนน้ถึงควำมจริงเก่ียวกบัพระวญิญำณบริสุทธ์ิดว้ยเกรงวำ่จะเป็นกำรหลู่พระ
เกียรติของพระคริสต ์แต่ก็ไม่มีผูใ้ดเทิดทูนพระเกียรติของพระคริสต ์ เท่ำกบัพระวญิญำณบริสุทธ์ิเลย ถำ้
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ไม่ทรงเปิดเผยใหเ้รำแลว้ เรำจะไม่เขำ้ใจเร่ืองรำวของพระเยซูคริสต ์ หรือเห็นสง่ำ
รำศีของพระคริสตไ์ดเ้ลย กำรฟังค ำเทศนำฟังปำฐกถำ และกำรศึกษำเก่ียวกบัพระวจนะของพระเจำ้เท่
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นั้นจะไม่ท ำใหท้่ำนรู้แจง้ถึงเร่ืองรำวของพระคริสตไ์ดเ้ลย พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะตอ้งส ำแดงใหท้่ำน
ทรำบเสียก่อน แลว้ท่ำนจึงจะรู้และเขำ้ใจ และพระองคก์็ทรงเตม็พระทยั ทั้งทรงปรำรถนำท่ีจะท ำ
เช่นนั้น ขำ้พเจำ้คิดวำ่ควำมปรำรถนำท่ีใหญ่ยิง่สูงสุดของพระวญิญำณบริสุทธ์ิก็คือ กำรเปิดเผยใหม้นุษย์
ไดรู้้แจง้เห็นจริงเก่ียวกบัพระคริสตน์ัน่เอง ขอใหท้่ำนเปิดโอกำสใหพ้ระวิญญำณกระท ำเช่นนั้น เม่ือพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิทรงเปิดเผยใหท้่ำนเห็นสง่ำรำศีของพระคริสต ์ ก็จะท ำใหพ้ระคริสตท์รงเป็นผูป้ระเสริฐ
ยิง่ส ำหรับท่ำน 

(8) ยอห์น 14:26 – แต่พระองคผ์ูช่้วยนั้น คือพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ีพระบิดำจะทรงใชม้ำใน
นำมของเรำ พระองคน์ั้นจะสอนท่ำนทุกส่ิง และจะใหท้่ำนระลึกส่ิงท่ีเรำไดก้ล่ำวแก่ท่ำนแลว้ 

น่ีคือค ำสอนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นทั้งพระสัญญำของพระเจำ้ดว้ย 
ข้อเสนอทีแ่ปด พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงให้เราระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูคริสต์ 

พระเจำ้ไดป้ระทำนพระสัญญำน้ี ให้แก่บรรดำอคัรสำวกโดยตรงเพื่อเป็นกำรยนืยนัวำ่ รำยกำร
บนัทึกของเขำเหล่ำนั้น เก่ียวกบัพระด ำรัสของพระคริสตเ์ป็นควำมจริง พระวิญญำณบริสุทธ์ิก็ทรง
กระท ำพระรำชกิจท ำนองเดียวกนัน้ี ในผูเ้ช่ือแต่ละคน ซ่ึงเช่ือพึ่งในพระองค ์ และขอใหพ้ระองคท์รง
ช่วยเหลือ พระองคท์รงน ำใหทุ้กคนร ำลึกถึงค ำสั่งสอนของพระเยซูคริสต ์ และพระวจนะของพระองค ์
ในวำระท่ีเรำตอ้งกำรเม่ือถึงครำวจ ำเป็น ไม่วำ่จะเก่ียวกบัปัญหำชีวติประจ ำวนัหรือเก่ียวกบักำร
ปรนนิบติัพระเจำ้ของเรำก็ตำม ในพวกเรำน้ีมีคนเป็นจ ำนวนมำกท่ีสำมำรถเป็นพยำนถึงเร่ืองน้ี ในวำระ
ท่ีเรำตกอยูใ่นควำมทุกข ์หรือเม่ือมีปัญหำท่ีใหญ่ยิง่เก่ียวกบัหนำ้ท่ีกำรงำนของเรำ หรือเม่ือมีควำมยุง่ยำก
ใจ ในกำรชกัน ำผูห้น่ึงผูใ้ดใหเ้ขำ้หำพระคริสต ์ หรือในกำรช่วยเหลือเขำ หรือเม่ือเรำตอ้งกำรใชข้อ้พระ
คมัภีร์ขอ้หน่ึงขอ้ใด ท่ีไม่ไดใ้ชม้ำเป็นเวลำนำน พระวิญญำณบริสุทธ์ิจะทรงดลใจใหเ้รำระลึกข้ึนมำได้
และพระองคท์รงพร้อมท่ีจะช่วยเรำในทุกกรณี ในเม่ือเรำหวงัท่ีจะไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกพระองค ์
พระสัญญำของพระเยซูคริสตต่์อไปน้ีมีน ้ำหนกัมำก พระองคต์รัสวำ่ “เรำมอบควำมสุขไวแ้ก่ท่ำน
ทั้งหลำย ควำมสุขของเรำ เรำใหแ้ก่ท่ำน” ถำ้เรำจะมองดูพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ขอให้พระองคท์รงน ำเรำ 
ใหร้ะลึกถึงพระธรรมท่ีจ ำเป็นแก่เรำในวำระท่ีเรำตอ้งกำรแลว้ เรำก็จะไดรั้บควำมสุขจำกพระเจำ้อยำ่ง
แทจ้ริง 

(9) 1 โครินธ์ 2:9-14 – ดุจดงัมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ มีส่ิงท่ีตำไม่ไดเ้ห็น หูไม่ไดย้นิ และไม่เคยได้
เขำ้ไปในใจมนุษย ์ คือส่ิงท่ีพระเจำ้ไดท้รงจดัเตรียมไวส้ ำหรับคนท่ีรักพระองค ์ แต่พระเจำ้ไดท้รงส ำแดง
ส่ิงเหล่ำนั้นแก่เรำทั้งหลำยโดยพระวญิญำณ เพรำะวำ่พระวญิญำณนั้นไดท้รงหย ัง่รู้ทุกส่ิง แมเ้ป็นขอ้ลบั
ลึกของพระเจำ้ อนัควำมคิดของมนุษยผ์ูใ้ดอำจหยัง่รู้ได ้ เวน้แต่จิตวิญญำณของมนุษยผ์ูน้ั้นเอง ฉนัใดก็ดี
พระด ำริของพระเจำ้ก็ไม่มีผูใ้ดหย ัง่รู้ไดเ้วน้แต่พระวิญญำณของพระเจำ้ดุจกนั เรำทั้งหลำยไม่ไดรั้บ
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วญิญำณซ่ึงมำจำกพระเจำ้ เพื่อเรำทั้งหลำยจะไดรู้้ถึงส่ิงเหล่ำนั้น ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงโปรดประทำนแก่เรำ 
คือส่ิงเหล่ำนั้นท่ีเรำไดก้ล่ำวดว้ยถอ้ยค ำซ่ึงมิใช่ปัญญำของมนุษยส์อนไว ้ แต่ดว้ยถอ้ยค ำซ่ึงพระวญิญำณ
ไดท้รงสั่งสอน สมกบัส่ิงซ่ึงเป็นของวญิญำณแต่มนุษยธ์รรมดำจะรับส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นของพระ
วญิญำณแห่งพระเจำ้ไม่ได ้ดว้ยส่ิงเหล่ำนั้นเขำเห็นเป็นควำมโง่ และเขำเขำ้ใจไม่ได ้ เพรำะวำ่ซ่ึงจะเขำ้ใจ
ส่ิงเหล่ำนั้น ตอ้งสังเกตโดยวิญญำณ 

ข้อเสนอทีเ่ก้า ข้อพระธรรมเหล่านี ้ กล่าวถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิสองประการ 
คือ (ก) พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงส าแดงถึงความลึกลับของพระเจ้าท่ีได้ซ่อนเร้นไว้จากมนุษย์ และเป็น
ส่ิงโง่เขลาส าหรับปุถชุนท่ัวไป (พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเปิดเผยใหแ้ก่อคัรสำวกเป็นพวกแรก แต่ก็มิได้
จ  ำกดัเฉพำะอคัรสำวกเท่ำนั้น) (ข) พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงโปรดประทานดวงปัญญาและความเข้าใจ
ให้แก่มนุษย์ เพ่ือให้รู้จักคุณค่าแห่งค าส่ังสอนของพระองค์ 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ มิใช่แต่เพียงทรงเปิดเผยพระวจนะของพระเจำ้ ตำมท่ีไดบ้นัทึกไวเ้ท่ำนั้น 
พระองคย์งัทรงเป็นผูตี้ควำมหมำยของพระวจนะท่ีพระองคเ์ปิดเผยนั้นดว้ย หนงัสือท่ีมีควำมหมำยลึกซ้ึง 
ไม่วำ่จะเป็นเล่มใดก็ตำม หำกผูเ้ขียนหนงัสือเล่มนั้นอยูก่บัเรำ และคอยตีปัญหำให้เรำทรำบถึงควำม
ลึกซ้ึงนั้นอยูต่ลอดเวลำ หนงัสือเล่มนั้นยอ่มจะเป็นประโยชน์ต่อเรำมำกข้ึน กำรศึกษำพระคริสตธรรม
คมัภีร์ก็เช่นเดียวกนั กล่ำวคือ พระวิญญำณบริสุทธ์ิผูท้รงดลใจผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ทรงอยูก่บั
เรำ เพื่อตีปัญหำใหเ้รำทรำบอยูต่ลอดเวลำ กำรท่ีจะเขำ้ใจพระวจนะของพระองคไ์ดดี้นั้น เรำตอ้งมองดูท่ี
พระองค ์ แลว้ขอ้ควำมลึกลบัท่ีสุดจะปรำกฏออกมำอยำ่งชดัเจน ท ำใหเ้รำเขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้ เรำจ ำตอ้ง
อธิษฐำนอยูเ่สมอ เช่นเดียวกบัผูแ้ต่งบทเพลงสดุดีซ่ึงอธิษฐำนวำ่ “ขอทรงเปิดตำของขำ้พเจำ้ เพื่อใหแ้ล
เห็นควำมประเสริฐลึกซ้ึงในพระบญัญติัของพระองค”์ (สดุดี 119:18) กำรท่ีไดรั้บกำรเปิดเผยใหท้รำบ
ถึงพระวจนะของพระเจำ้เพียงอยำ่งเดียวนั้น ยงัไม่เป็นกำรเพียงพอ จิตวญิญำณของเรำจะตอ้งไดรั้บควำม
สวำ่ง จำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิอีกดว้ย เรำจึงจะเขำ้ใจพระวจนะของพระองคไ์ดอ้ยำ่งแจ่มแจง้ นบัเป็น
กำรผดิพลำดอยำ่งใหญ่หลวง ในกำรท่ีจะพยำยำมเขำ้ใจเร่ืองรำวฝ่ำยจิตวญิญำณ โดยอำศยัควำมเขำ้ใจ
ของมนุษยท์ัว่ ๆ ไป กำรกระท ำเช่นน้ี ท ำให้หลำยคนตอ้งตกอยูใ่นเหวแห่งกำรติเตียนพระคริสตธรรม
คมัภีร์ 

บุคคลท่ีไม่มีควำมสนใจหรือไม่มีใจรักศิลปะแลว้ ยอ่มไม่เห็นคุณค่ำของภำพเขียนท่ีสวยงำมได ้
แมว้ำ่เขำจะไม่ใช่คนตำบอดก็ตำม ท ำนองเดียวกนั ผูท่ี้ไม่มีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัฝ่ำยวิญญำณ ก็ยอ่มไม่
สำมำรถเขำ้ใจและเห็นคุณค่ำของพระคริสตธรรมคมัภีร์ได ้ กำรถือวำ่มีควำมรู้หลกัไวยำกรณ์ และภำษำ
เดิมท่ีใชเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ แลว้คิดวำ่จะเขำ้ใจพระคริสตธรรมคมัภีร์ เช่นเดียวกบักำรอ่ำน
หนงัสือทัว่ ๆ ไปนั้นหำไดไ้ม่ ถำ้จะเปรียบเร่ืองน้ีก็คงเช่นเดียวกบัเรำใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดสอนวชิำวำดเขียน 
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เพรำะถือวำ่เขำรู้เร่ืองเก่ียวกบัสีดี หรือถำ้ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดสอนพระคริสตธรรมคมัภีร์ เน่ืองจำกผูน้ั้นรู้ภำษำ
เดิมคือภำษำกรีก และฮีบรูดีนั้น ยอ่มไม่เกิดผล ผูท่ี้มีควำมรู้เพียงผวิเผนินั้นจะตีปัญหำท่ีลึกซ้ึงไดอ้ยำ่งไร 
เรำทุกคนควรตระหนกัถึงควำมชอบธรรมของเรำเองวำ่ ไม่มีคุณค่ำอะไรเฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้ 
บทเรียนน้ีอยูใ่นบทตน้ ๆ ของพระธรรมโรม นอกจำกนั้นสติปัญญำของเรำก็ยงัมีไม่เพียงพอท่ีจะเขำ้ใจ
ในเร่ืองรำวของพระเจำ้ได ้ ขอ้ควำมน้ี อยูใ่นพระธรรมโครินธ์ฉบบัตน้โดยเฉพำะบทท่ีหน่ึงถึงบทท่ีสำม 
(ดู 1 โครินธ์ 1:19-21,26,27) 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ไดท้รงเปิดเผยใหช้ำวยดูำสรู้ถึงเร่ืองรำวของพระเจำ้ แต่เขำเหล่ำนั้นกลบั
ผดิพลำดในกำรท่ีไม่ไดพ้ึ่งพระองค ์ ในกำรตีควำมหมำยของเร่ืองรำวนั้น ๆ ดงันั้นเขำจึงหลงทำงไป 
คริสตจกัรของพระเจำ้ยอ่มตระหนกัดีวำ่ ควำมชอบธรรมของมนุษยน์ั้นไม่เพียงพอแต่ประกำรใด ดงันั้น
คริสตจกัรจึงตอ้งไดรั้บกำรสั่งสอน เพื่อใหรู้้วำ่สติปัญญำของมนุษยน์ั้น ยงัไม่เพียงพอในกำรท่ีจะรู้ขอ้ลบั
ลึกของพระเจำ้ซ่ึงบำงทีบทเรียนน้ี อำจจะเป็นบทเรียนท่ีมนุษยผ์ูเ้ยอ่หยิง่อวดตวัในศตวรรษน้ี จ  ำเป็นตอ้ง
รับรู้มำกกวำ่บทเรียนใด ๆ ก็ได ้

กำรท่ีจะเขำ้ใจพระวจนะของพระเจำ้ไดน้ั้น เรำจะตอ้งไม่พึ่งสติปัญญำของเรำเลย ไม่วำ่ประกำร
ใด แมจ้ะเป็นเพียงเล็กนอ้ยก็ตำมและตอ้งพึ่งพระวิญญำณของพระองค ์ ใหตี้ควำมหมำยของพระวจนะ
นั้นใหเ้รำเขำ้ใจ (มทัธิว 11:25 – ขณะนั้นพระเยซูจึงทูลวำ่ “โอพระบิดำพระองคเ์ป็นเจำ้ของฟ้ำและ
แผน่ดิน ขำ้พเจำ้ขอบพระคุณพระองค ์ เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รงซ่อนส่ิงเหล่ำน้ีไว ้ จำกผูมี้ปัญญำและผู ้
ฉลำด แต่ไดส้ ำแดงใหลู้กอ่อนรู้”) 

เม่ือใดเรำละทิ้งควำมชอบธรรมของเรำเสีย เม่ือนั้นแหละเรำจะไดรั้บควำมชอบธรรมของพระ
เจำ้ (ฟิลิปปิ 3:4-7,9 – “เวน้แต่ขำ้พเจำ้มีเหตุท่ีจะไวใ้จเน้ือหนงัได ้คือถำ้ผูอ่ื้นคิดเห็นวำ่เขำมีท่ีจะไวใ้จเน้ือ
หนงัขำ้พเจำ้ยงัมีมำกกวำ่เขำ คือเม่ือขำ้พเจำ้เกิดมำไดแ้ปดวนั ก็ไดรั้บพิธีสุนตั ขำ้พเจำ้เป็นวงศอิ์สรำเอล 
อยูใ่นตระกลูเบนยำมิน เป็นชำติฮีบรูเกิดจำกชำวฮีบรู ถำ้วำ่ดว้ยพระบญัญติัก็อยูใ่นคณะฟำริสี ถำ้วำ่ดว้ย
กำรร้อนรนก็ไดข้่มเหงคริสตจกัร ถำ้วำ่ดว้ยกำรชอบธรรมซ่ึงมีอยูใ่นพระบญัญติั ขำ้พเจำ้ก็ไม่มีท่ีติได ้แต่
วำ่ส่ิงใด ๆ ท่ีเป็นคุณประโยชน์แก่ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ถือวำ่ส่ิงเหล่ำนั้นเป็นท่ีไร้ประโยชน์แลว้ เพรำะเห็นแก่
พระคริสต ์ และจะไดป้รำกฏอยูใ่นพระองค ์ คือควำมชอบธรรมท่ีขำ้พเจำ้มีอยูน่ั้นมิไดมี้โดยพระบญัญติั 
แต่มีโดยควำมเช่ือในพระคริสต ์ คือเป็นควำมชอบธรรม ซ่ึงมำแต่พระเจำ้โดยควำมเช่ือ” โรม 10:3 – 
“ดว้ยวำ่เขำไม่ไดรู้้จกัควำมชอบธรรมของพระเจำ้ แต่ไดอุ้ตส่ำห์ท่ีจะตั้งควำมชอบธรรมของตวัเองข้ึน 
เขำจึงมิไดย้อมตวัอยูใ่นควำมชอบธรรมของพระเจำ้”) 

เม่ือใดเรำละทิ้งสติปัญญำของเรำเองเสีย เม่ือนั้นแหละ เรำจะไดรั้บสติปัญญำจำกพระเจำ้ (1 โค
รินธ์ 3:18 – “อยำ่ใหผู้ใ้ดหลอกลวงตวัเองถำ้ผูใ้ดในพวกท่ำนคิดวำ่ตวัเป็นคนมีปัญญำในสมยัน้ี จงใหผู้ ้
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นั้นยอมเป็นคนโง่ จึงจะเป็นคนมีปัญญำได”้ มทัธิว 11:25 - “ขณะนั้นพระเยซูจึงทูลวำ่ “โอพระบิดำ 
พระองคเ์ป็นเจำ้ของฟ้ำและแผน่ดิน ขำ้พเจำ้ขอบพระคุณพระองค ์ เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รงซ่อนส่ิง
เหล่ำน้ีไวจ้ำกผูมี้ปัญญำและผูฉ้ลำด แต่ไดส้ ำแดงใหลู้กอ่อนรู้” “ดู 1 โครินธ์ 1:25-28 ดว้ย) 

เม่ือใดเรำละทิ้งเร่ียวแรงของเรำเสีย เม่ือนั้นแหละเรำจะไดรั้บเร่ียวแรงจำกพระเจำ้ (อิสยำห์ 
40:29 – “พระองคป์ระทำนแรงแก่ผูท่ี้อิดโรย ส่วนผูท่ี้อ่อนเปล้ีย พระองคป์ระทำนก ำลงัให”้ 2 โครินธ์ 
12:9 – “พระองคจึ์งตรัสแก่ขำ้พเจำ้วำ่ ควำมกรุณำคุณของเรำมีพอส ำหรับเจำ้แลว้ เพรำะโดยควำม
อ่อนแอของเจำ้ เดชของเรำจึงปรำกฏมีฤทธ์ิข้ึนเตม็ขนำด” เหตุฉะนั้น ขำ้พเจำ้จึงภูมิใจในควำมอ่อนแอ
ของขำ้พเจำ้ เพื่อฤทธ์ิเดชของพระคริสตจ์ะไดส้ถิตอยูใ่นขำ้พเจำ้” 1 โครินธ์ 1:27,28 – “แต่พระเจำ้ได้
ทรงเลือกส่ิงท่ีโลกถือวำ่อ่อนก ำลงั เพื่อจะใหค้นมีก ำลงัมำกอบัอำย พระเจำ้ไดท้รงเลือกส่ิงท่ีโลกถือวำ่ต ่ำ 
และส่ิงท่ีถูกดูหม่ิน ทั้งทรงเลือกส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงยงัมิไดเ้กิดเป็นตวัจริงดว้ย เพื่อจะไดท้  ำลำยส่ิงซ่ึงเป็นตวั
จริงอยูแ่ลว้”) 

กำรท่ีเรำยอมละทิ้งไม่พึ่งพำอำศยัสติปัญญำ ควำมสำมำรถ และพละก ำลงัของเรำเอง พระเจำ้จะ
ทรงโปรดประทำนสติปัญญำ ควำมสำมำรถ และก ำลงัของพระองค ์ใหแ้ก่เรำเป็นกำรทดแทน 

เรำจ ำเป็นตอ้งรับกำรสั่งสอนจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เป็นประจ ำทุก ๆ วนั เพื่อใหเ้ขำ้ใจพระ
วจนะของพระเจำ้ในแต่ละวนันั้น ๆ เรำจะถือวำ่เม่ือวำนน้ีเรำไดรั้บกำรสั่งสอนจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
พระองคท์รงตีควำมหมำยพระวจนะของพระเจำ้ใหเ้รำเขำ้ใจดีแลว้ เพรำะฉะนั้นวนัน้ี แมเ้รำจะไม่ไดรั้บ
กำรสั่งสอนจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ก็คงสำมำรถตีควำมหมำยของพระวจนะในวนัน้ีไดเ้ช่นเดียวกนั 
ควำมคิดเช่นน้ีเป็นควำมคิดท่ีผดิพลำด ทุกคร้ังท่ีเรำอ่ำนพระวจนะของพระเจำ้ เรำตอ้งพึ่งฤทธ์ิอ ำนำจ
ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เพรำะกำรท่ีพระวิญญำณทรงใหจิ้ตใจของเรำไดรั้บควำมสวำ่ง เพื่อให้เขำ้ใจ
ขอ้ควำมท่ีเรำอ่ำนในคร้ังก่อนนั้นยงัไม่เป็นกำรเพียงพอ พระองคต์อ้งประทำนฤทธ์ิใหเ้รำทุกคร้ังท่ีเรำ
อ่ำนพระวจนะของพระองค ์

แอนดรู เมอเรย ์ ไดก้ล่ำวถึงควำมจริงขอ้น้ีไวอ้ยำ่งถูกตอ้งน่ำชมเชยยิง่ ท่ำนกล่ำววำ่ “ทุกคร้ังท่ี
ท่ำนเปิดพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ เพื่อศึกษำพระวจนะของพระเจำ้ หรือทุกคร้ังท่ีท่ำนฟังค ำเทศนำ หรือ
อ่ำนหนงัสือคริสเตียน ท่ำนก็ควรจะปฏิเสธสติปัญญำของท่ำนเอง และยอมอ่อนนอ้มต่อพระวิญญำณ
โดยอำศยัควำมเช่ือทุกประกำร ขอให้พระวญิญำณบริสุทธ์ิ เป็นพระผูป้ระสำทสติปัญญำของพระเจำ้
ใหแ้ก่ท่ำน” (คดัจำกหนงัสือ “พระวญิญำณแห่งพระคริสต”์) 

(10) 1 โครินธ์ 2:1-5 – ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลำย ส่วนขำ้พเจำ้เม่ือขำ้พเจำ้ไดม้ำหำท่ำน ขำ้พเจำ้มิได้
เป็นพยำนของพระเจำ้ ให้แก่ท่ำนทั้งหลำยดว้ยถอ้ยค ำอนัไพเรำะ หรือดว้ยปัญญำ เพรำะขำ้พเจำ้ตั้งใจวำ่
จะไม่แสดงควำมรู้เร่ืองใด ๆ ในระหวำ่งพวกท่ำนเลย เวน้แต่เร่ืองพระเยซูคริสต ์ และกำรท่ีพระองคถู์ก
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ตรึงไวท่ี้กำงเขนนั้น ขณะเม่ือขำ้พเจำ้อยูก่บัท่ำนทั้งหลำย ขำ้พเจำ้ก็อ่อนก ำลงัมีควำมกลวัและหวัน่หวำด
มำก ค ำพดูและค ำเทศนำของขำ้พเจำ้ ไม่ใช่เป็นค ำเกล้ียกล่อมดว้ยสติปัญญำ แต่เป็นค ำซ่ึงไดแ้สดงพระ
วญิญำณและพระเดชำนุภำพ เพื่อควำมเช่ือของท่ำนทั้งหลำย จะไม่ไดอ้ำศยัดว้ยปัญญำมนุษย ์ แต่ดว้ย
ฤทธ์ิเดชของพระเจำ้ 

1 เธสะโลนิกำ 1:5 – คือวำ่กิติคุณของเรำมิไดม้ำถึงท่ำนดว้ยถอ้ยค ำเท่ำนั้น แต่ไดม้ำดว้ยฤทธ์ิเดช 
และดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และดว้ยควำมไวใ้จอนัเตม็เป่ียม ตำมท่ีท่ำนทั้งหลำยไดรู้้วำ่ เรำเป็นคน
อยำ่งไรท่ำมกลำงท่ำนเพรำะเห็นแก่ท่ำน 

กิจกำร 1:8 – แต่ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จ
มำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำในกรุงเยรูซำเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูำส มณฑลสะมำ
เรีย และจนถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก 
ข้อเสนอทีสิ่บ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าผู้เช่ือ ให้สามารถสอนผู้ อ่ืน ถึงความจริงท่ีพระองค์ทรงสอน
เขานั้น 

เรำทั้งหลำยจ ำเป็นตอ้งพึ่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ขอใหพ้ระองคท์รงเปิดเผยควำมจริงแก่เรำ
เสียก่อน และจ ำตอ้งพึ่งพระองค ์ ในกำรตีควำมหมำยแห่งควำมจริง ท่ีพระองคท์รงเปิดเผยใหแ้ก่เรำเป็น
รำยบุคคลนั้นนอกจำกนั้น เรำยงัตอ้งพึ่งพระองค ์ ในกำรท่ีจะสอนผูอ่ื้นให้รู้ถึงควำมจริงท่ีพระองคไ์ด้
ทรงเปิดเผยและตีควำมหมำยใหแ้ก่เรำแลว้ เรำจ ำเป็นตอ้งพึ่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยูต่ลอดเวลำ สำเหตุ
ส ำคญัขอ้หน่ึงท่ีท ำใหง้ำนของนกัเทศน์ หรือผูรั้บใชพ้ระเจำ้ ไม่วำ่จะเป็นชำยหรือหญิง ตอ้งประสบกบั
ควำมลม้เหลว ไม่เกิดผลเท่ำท่ีควร ก็เพรำะวำ่ เขำเหล่ำนั้นประกำศสั่งสอนดว้ยกำร “ใชค้  ำพดูดึงดูดจิตใจ
มนุษย ์ โดยปัญญำของมนุษย”์ คือพยำยำมใชค้วำมคิด เหตุผล และควำมสำมำรถของมนุษยเ์ท่ำนั้น เพื่อ
สอนมนุษยใ์นส่ิงท่ีพระวญิญำณสอนเขำ แต่ส่ิงท่ีเรำตอ้งกำรเพื่อใหก้ำรสอนเกิดผลนั้น ก็คือฤทธ์ิอ ำนำจ
ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นกำร “แสดงพระวญิญำณและพระเดชำนุภำพ” ของพระองค ์

มูลเหตุท่ีท ำใหก้ำรเทศนำไม่สัมฤทธ์ิผล มีดงัน้ีคือ 
ประการแรก นกัเทศน์มกัสอนเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ใช่พระวจนะของพระเจำ้ท่ีพระวญิญำณ

บริสุทธ์ิไดท้รงเปิดเผยใหเ้ขำ้ใจ กล่ำวคือ มกัสั่งสอนเก่ียวกบัหลกัวทิยำศำสตร์ ศิลปะศำสตร์ ปรัชญำ 
สังคมศำสตร์ ประวติัศำสตร์ ประสบกำรณ์ของตนเอง ฯลฯ แต่ไม่ไดส้อนพระวจนะของพระเจำ้ โดย
อำศยัพระวจนะของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ คือพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ประการทีส่อง นกัเทศน์พยำยำมท่ีจะศึกษำพระวจนะท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงสั่งสอนนั้น 
โดยใชค้วำมสำมำรถ ควำมเขำ้ใจ ของตนเอง โดยมิไดรั้บควำมสวำ่งจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ี



 47 

น่ำเสียดำยอยำ่งยิง่ เพรำะแมแ้ต่นกัศึกษำในวทิยำลยัพระคริสตธรรม ท่ีก ำลงัเตรียมตวัออกไปท ำกำรรับ
ใชพ้ระเจำ้ ก็ปฏิบติัเช่นเดียวกนัน้ี 

ประการทีส่าม นกัเทศน์ผูป้ระกำศ มกัศึกษำเร่ืองรำวจำกพระวจนะของพระเจำ้คือพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ตำมควำมสวำ่งท่ีพระวญิญำประทำนให้ แต่เวลำท่ีสอนบุคคลอ่ืนนั้น กลบัสอนดว้ยค ำเกล้ีย
กล่อม ชกัจูงดว้ยปัญญำของมนุษย”์ โดยไม่ได ้ “แสดงพระวญิญำณและพระเดชำนุภำพ” ของพระองค ์
ตำมท่ีพระองคท์รงสอนให้เลย  

เรำจ ำเป็นตอ้งพึ่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิอยูต่ลอดเวลำ ให้ทรงสอนเรำวำ่ควรจะพดูอยำ่งไร และ
ควรพดูเร่ืองอะไร พระองคต์อ้งประทำนฤทธ์ิอ ำนำจใหแ้ก่เรำ พร้อมทั้งเร่ืองรำวท่ีจะทรงมอบหมำยให้
เรำสอนดว้ย 

(11) ยดูำส 20 – ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยผูเ้ป็นท่ีรัก โดยกำรก่อสร้ำงตวัของท่ำนข้ึน บนควำมเช่ืออนั
บริสุทธ์ิยิง่ของท่ำน และโดยการอธิฐานในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

เอเฟซสั 6:18 – และโดยค าอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา จงระวงัตวั
ดว้ยควำมเพียรทุกอยำ่ง และอธิษฐำนเพื่อสิทธิชนทั้งหมด โรม 82:6, 27 – พระวญิญำณนั้น ก็ไดท้รงช่วย
เรำในส่วนท่ีเรำอ่อนก ำลงัดว้ย เพรำะวำ่เรำทั้งหลำยไม่รู้วำ่ เรำควรจะอธิษฐำนขอส่ิงใดอยำ่งไร แต่พระ
วญิญำณทรงช่วยขอแทนเรำดว้ยควำมคร ่ ำครวญ ซ่ึงเหลือท่ีจะอธิบำยไดแ้ละพระองคผ์ูท้รงชนัสูตรใจ
มนุษย ์ ก็ทรงทรำบควำมหมำยของพระวญิญำณเพรำะวำ่พระองคท์รงอธิษฐำนขอเพื่อสิทธิชน ตำมท่ี
ชอบพระทยัพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงช่วย ทรงน า และทรงโปรดประทานฤทธ์ิอ านาจ ให้แก่ผู้ เช่ือ
ในการอธิษฐาน  

อคัรสำวกของพระเยซูไม่ทรำบวำ่ ควรจะอธิษฐำนอยำ่งไรดี ดงันั้นเขำจึงทูลต่อพระองคว์ำ่ 
“พระองคเ์จำ้ขำ้ ขอสอนพวกขำ้พเจำ้ใหอ้ธิษฐำน” (ลูกำ 11:1) เรำทั้งหลำยไม่ทรำบวำ่ควรอธิษฐำน
อยำ่งไร แต่เรำก็มีพระผูช่้วยอีกผูห้น่ึง อยูข่ำ้ง ๆ เรำ ซ่ึงคอยช่วยเหลือเรำทุกขณะ (ยอห์น 14:16,17) 
“พระวญิญำณนั้นก็ไดท้รงช่วยสอนเรำ ในส่วนท่ีเรำอ่อนก ำลงั” (โรม 8:26) พระองคท์รงสอนเรำให้
อธิษฐำน กำรอธิษฐำนท่ีแทจ้ริงก็คือ กำรอธิษฐำนท่ีอำศยัพระวญิญำณบริสุทธ์ิ กล่ำวคือเป็นกำรอธิษฐำน
ท่ีพระวญิญำณทรงน ำ และทรงดลใจ เม่ือเรำเขำ้เฝ้ำจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ เรำตอ้งส ำนึกอยูเ่สมอวำ่ 
เรำเป็นคนอ่อนแอ เป็นคนโง่เขลำ ไร้สติปัญญำในกำรอธิษฐำน ไม่ทรำบวำ่จะอธิษฐำนอยำ่งไร และ
ตระหนกัดีวำ่ ไม่สำมำรถอธิษฐำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง จงมองดูท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และมอบตวัของเรำ
ไวแ้ก่พระองคทุ์กอยำ่ง เพื่อใหพ้ระองคท์รงน ำเรำในกำรอธิษฐำน ทั้งทรงดลใจใหเ้รำปรำรถนำในส่ิงท่ี
ถูกท่ีควร 
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กำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้อยำ่งรีบร้อน จะเป็นกำรร้องทุกขต่์อพระองคห์รือทูลขอส่ิงหน่ึงส่ิงใด ตำม
ควำมปรำรถนำของเรำเอง หรือเพรำะคนอ่ืนขอใหเ้รำอธิษฐำนเผื่อเขำ ถำ้เรำกระท ำโดยปรำศจำกกำรย ั้ง
คิด ก็ไม่จดัวำ่เป็นกำรอธิษฐำน “ในพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” และไม่ใช่กำรอธิษฐำนท่ีแทจ้ริง เรำตอ้งคอย
ท่ำพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และมอบตวัเรำไวแ้ก่พระองค ์กำรอธิษฐำนท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงดลใจนั้น 
คือกำรอธิษฐำนท่ีพระเจำ้พระบิดำทรงตอบ 

หมายเหตุข้อ 1 โรม 8:26,27 – “พระวิญญำณนั้น ก็ไดท้รงช่วยเรำในส่วนท่ีอ่อนก ำลงัดว้ย 
เพรำะวำ่เรำทั้งหลำยไม่รู้วำ่ เรำควรจะอธิษฐำนขอส่ิงใดอยำ่งไร แต่พระวญิญำณทรงช่วยขอแทนเรำดว้ย
ควำมคร ่ ำครวญ ซ่ึงเหลือท่ีจะอธิบำยได ้และพระองคผ์ูท้รงชนัสูตรใจมนุษย ์ก็ทรงทรำบควำมหมำยของ
พระวญิญำณ เพรำะวำ่พระองคท์รงอธิษฐำนขอเพื่อสิทธิชน ตำมท่ีชอบพระทยัพระเจำ้” ควำมปรำรถนำ
ท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงปลูกฝังไวใ้นจิตใจของเรำนั้น ลึกซ้ึงสุดท่ีจะพรรณนำได ้ ลึกซ้ึงเกินกวำ่ท่ีเรำ
จะเขำ้ใจไดอ้ยำ่งแจ่มแจง้ แมแ้ต่ผูเ้ช่ือซ่ึงมีพระวญิญำณบริสุทธ์ิท ำงำนอยูใ่นจิตใจของเขำเอง ก็ไม่อำจ
หย ัง่รู้ไดเ้ช่นเดียวกนั พระเจำ้เองก็ยงัทรงตอ้ง “ชนัสูตรใจ” ของผูเ้ช่ือเพื่อใหท้รำบ “ควำมหมำยของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ” ในกำรท่ีพระองคท์รงคร ่ ำครวญ และแสดงควำมปรำรถนำ ซ่ึงเป็นขอ้ลบัลึกเหลือท่ีเรำ
จะเขำ้ใจได ้ พระเจำ้ก็ทรงทรำบวำ่ควำมหมำยของพระวิญญำณบริสุทธ์ิคืออะไร พระองคท์รงทรำบวำ่ 
ควำมปรำรถนำท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิประทำนใหเ้รำนั้นคืออะไร และมีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร แมว้ำ่เรำ
จะไม่ทรำบก็ตำม เพรำะวำ่ควำมปรำรถนำท่ีลึกลบัเหล่ำน้ี เป็นไปตำม “น ้ำพระทยัของพระเจำ้” และ
พระองคก์็ประทำนให้เรำ ดงันั้น “พระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิ อำจจะกระท ำสำรพดัมำกยิง่กวำ่ท่ีเรำจะขอหรือ
คิดไดต้ำมฤทธ์ิเดชท่ีทรงกระท ำภำยในตวัเรำ” (เอเฟซสั 3:20) 

หมายเหตุข้อ 2 1 โครินธ์ 14:15 – “ถำ้เช่นนั้นแลว้จะเป็นอยำ่งไร ขำ้พเจำ้จะอธิษฐำนดว้ยจิต
วญิญำณ และจะอธิษฐำนให้เป็นท่ีเขำ้ใจไดด้ว้ย ถำ้ขำ้พเจำ้จะร้องเพลงดว้ยจิตวิญญำณ จะร้องเพลงให้
เป็นท่ีเขำ้ใจไดด้ว้ย” บำงคร้ังกำรน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิก็เป็นไปอยำ่งเด่นชดัมำก จนท ำใหเ้รำ
รู้สึกตวัไดว้ำ่ เรำก ำลงั “อธิษฐำนดว้ยจิตวิญญำณ........และอธิษฐำนใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจไดด้ว้ย” 

(12) เอเฟซสั 5:18-20 – และอยำ่เมำเหลำ้องุ่น อนัเป็นเหตุใหเ้สียคนไป แต่จงประกอบดว้ยพระ
วญิญำณ จงสนทนำดว้ยค ำไพเรำะอยำ่งเพลงสดุดี เพลงนมสักำร และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงและ
กล่ำวค ำสรรเสริญในใจของท่ำนทั้งหลำย ถวำยองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ จงขอบพระคุณพระเจำ้คือพระบิดำ
ส ำหรับส่ิงสำรพดัเสมอ ในพระนำมพระเยซูคริสตเ์จำ้ของเรำ  
ข้อเสนอทีสิ่บสอง พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจ และทรงน าผู้เช่ือให้สรรเสริญ และขอบพระคุณพระ
เจ้า 
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พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ไม่เพียงแต่ทรงสอนใหเ้รำอธิษฐำนเท่ำนั้นพระองคย์งัทรงสอนเรำให้
ขอบพระคุณพระเจำ้อีกดว้ย คุณลกัษณะท่ีเด่นชดัประกำรหน่ึง ของผูท่ี้มี “ชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณ” ก็คือ 
กำรขอบพระคุณ (เทียบ กิจกำร 2:4,11) กำรขอบพระคุณท่ีแทจ้ริงนั้น คือกำร “ขอบพระคุณพระเจำ้พระ
บิดำ.....”ใน “พระนำมพระเยซูคริสตเจำ้ของเรำ” โดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ขอ้น้ีเป็นควำมจริงในกำร
อธิษฐำนอีกดว้ย (เทียบ เอเฟซสั 2:18) 

(13) ฟิลิปปี 3:3 – เพรำะวำ่เรำทั้งหลำย เป็นพวกถือพิธีสุนตั คือเรำนมสักำรโดยพระวญิญำณ
ของพระเจำ้ และมีควำมยนิดีในพระเยซูคริสต ์และไม่ไดไ้วใ้จในเน้ือหนงั  
ข้อเสนอทีสิ่บสาม พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงดลใจผู้เช่ือให้นมสัการพระเจ้า 

กำรอธิษฐำนหรือกำรขอบพระคุณนั้นไม่ใช่กำรนมสักำร กำรนมสักำรเป็นท่ำทีของมนุษยท่ี์มี
ต่อพระเจำ้โดยเฉพำะ กำรนมสักำรคือกำรแสดงควำมอ่อนนอ้ม เคำรพย  ำเกรงต่อพระเจำ้ และกำร
ไตร่ตรองถึงพระองค ์ มีผูห้น่ึงกล่ำววำ่ “กำรอธิษฐำน คือกำรแสดงควำมปรำรถนำของเรำต่อพระเจำ้ 
กำรขอบพระคุณ คือกำรแสดงควำมรู้สึกตอบสนองต่อพระพรท่ีเรำไดรั้บ ส่วนกำรนมสักำรนั้น เป็นกำร
แสดงควำมเคำรพนบนอบท่ีเรำมีต่อพระเจำ้” 

นอกจำกกำรนมสักำร โดยกำรน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ ไม่มีกำรนมสักำรใดท่ีจะ
ถูกตอ้ง และเป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ไดเ้ลย “.......พระบิดำเจำ้ทรงแสวงหำคนอยำ่งนั้น นมสักำร
พระองค”์ (ยอห์น 4:23) กิจกำรของฝ่ำยเน้ือหนงั พยำยำมหำโอกำสท่ีจะแทรกซึมเขำ้สู่ชีวติของเรำอยู่
รอบดำ้น ฝ่ำยเน้ือหนงัก็มีกำรเคำรพบูชำเช่นเดียวกนัแต่กำรบูชำของเน้ือหนงัมิใช่กำรนมสักำรท่ีแทจ้ริง 
เพรำะไม่สำมำรถละทิ้งรำคะตณัหำไปได ้ ฉะนั้น กำรเคำรพบูชำของเน้ือหนงั จึงเป็นท่ีสะอิดสะเอียน
เฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้ (ในท่ีน้ี เรำจะเห็นวำ่ กำรท่ีบรรดำผูน้ ำศำสนำต่ำง ๆ จะรวมผูท่ี้ถือศำสนำ
เหล่ำนั้นไว ้เพื่อท่ีจะได ้นมสักำรดว้ยกนันั้น เป็นกำรไร้ประโยชน์) 

กำรนมสักำรดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ และดว้ยควำมจริงใจนั้น อำจไม่ใช่กำรนมสักำรโดยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิเสมอไป เรำอำจนมสักำรดว้ยควำมซ่ือสัตยแ์ละจริงใจก็ตำม แต่ถำ้ยงัไม่ยอมอ่อนนอ้ม
มอบตวัให้อยูภ่ำยใตก้ำรน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิทุกอยำ่ง กำรนมสักำรของเรำ ก็ยงัคงเป็นกำร
นมสักำรของฝ่ำยเน้ือหนงัอยูน่ัง่เอง กำรนมสักำรท่ีด ำเนินตำมพระวจนะของพระเจำ้อยำ่งเคร่งครัดนั้น 
อำจไม่ใช่เป็นกำรนมสักำร “โดยพระวิญญำณ” ก็ได ้ กล่ำวคืออำจไม่ใช่กำรนมสักำรโดยกำรดลใจ และ
โดยกำรน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ กำรนมสักำรท่ีถูกตอ้งนั้น เรำจะไวว้ำงใจในเน้ือหนงัไม่ไดเ้ลย 
ฉะนั้นจึงจ ำตอ้งตระหนกัวำ่ เน้ือหนงัของเรำนั้น ไม่สำมำรถนมสักำรพระเจำ้ไดเ้ลย เม่ือเปรียบเทียบกบั
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงสถิตอยูใ่นผูเ้ช่ือ ซ่ึงเป็นผูท้รงสร้ำงผูเ้ช่ือข้ึนใหม่ และทรงเตรียมผูเ้ช่ือไวใ้ห้
พร้อมทุกอยำ่ง กำรท่ีจะนมสักำรใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ไดน้ั้น เรำจะตอ้งค ำนึงถึงอนัตรำยของฝ่ำย
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เน้ือหนงั ซ่ึงพยำยำมแทรกซึมท ำลำยกำรนมสักำรของเรำอยูทุ่กขณะ ฉะนั้นเรำจ ำตอ้งปฏิเสธตนเอง และ
ละทิ้งกำรของฝ่ำยเน้ือหนงัทุกอยำ่ง และมอบตวัของเรำไวแ้ก่พระวญิญำณทุกกรณี แลว้พระองคจ์ะทรง
น ำเรำให้นมสักำรพระเจำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และเป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ 

เรำจ ำเป็นตอ้งปฏิเสธคุณควำมดีทุกอยำ่งของเรำ และอ่อนนอ้มมอบตวัของเรำไวใ้หแ้ก่พระ
คริสต ์ และใหพ้ระคริสตท์  ำพระรำชกิจของพระองคภ์ำยในตวัเรำ เพื่อพระองจ์ะทรงโปรดใหเ้รำเป็นผู ้
ชอบธรรม ดงันั้นเรำก็จ  ำเป็นตอ้งปฏิเสธควำมสำมำรถของตนเองทุกอยำ่ง และยอมอ่อนนอ้มมอบตวั
ใหแ้ก่พระวญิญำณบริสุทธ์ิ เพื่อท่ีพระองคจ์ะทรงน ำเรำใหมี้ชีวติท่ีบริสุทธ์ิ และประทำนสติปัญญำ
ควำมรู้ ตลอดจนทรงน ำเรำในกำรอธิษฐำน กำรขอบพระคุณ กำรนมสักำร และกิจกำรอ่ืน ๆ อีกทุกอยำ่ง
เพื่อเรำจะไดป้ฏิบติัในทำงท่ีถูกท่ีควร 

(14) กิจกำร 13:2,4 – เม่ือคนเหล่ำนั้นก ำลงันมสักำรพระเจำ้ และถือศีลอดอำหำร พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิไดต้รัสสั่งวำ่ “จงเลือกบำระนำบำกบัเซำโลตั้งไวส้ ำหรับกำรซ่ึง เราจะเรียกให้เขาท านั้น เหตุ
ฉะนั้นท่ำนทั้งสองท่ีไดรั้บใชจ้ำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จึงลงไปยงัเมืองเซลูเกีย และไดแ้ล่นเรือจำกท่ีนัน่
ไปยงัเกำะกุบโร” 
ข้อเสนอทีสิ่บส่ี พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเรียกมนุษย์ ให้ออกไปปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้พระเจ้า ตามท่ีพระ
เจ้าทรงมอบหมายให้ 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิไม่เพียงแต่ทรงเรียกมนุษย ์ ใหท้  ำกิจกำรงำนรับใชพ้ระเจำ้เท่ำนั้น หำกแต่
พระองคย์งัทรงเลือกและช้ีหมำยใหผู้รั้บใชเ้หล่ำนั้น ท ำงำนเฉพำะอยำ่ง ซ่ึงเหมำะสมและสอดคลอ้งกบั
สติปัญญำควำมสำมำรถท่ีพระองคไ์ดป้ระทำนให้อีกดว้ย 

มีหลำยคนถำมวำ่ “ขำ้พเจำ้ควรจะไปประกำศพระกิตติคุณท่ีประเทศจีน ท่ีอำฟริกำ หรืออินเดีย 
ดีหนอ” ซ่ึงคนอ่ืน ๆ อีกหลำยคนควรจะตั้งปัญหำถำมตวัเองเช่นเดียวกนั แต่อยำ่งไรก็ตำม ท่ำนจะ
ตดัสินใจต่อปัญหำน้ีอยำ่งถูกตอ้งดว้ยตวัของท่ำนเองนั้นหำไดไ้ม่ หรือจะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดตดัสินใหท้่ำน ก็
ไม่ไดเ้ช่นกนัเพรำะวำ่พระเจำ้มิไดท้รงเรียกคริสเตียนทุกคน ใหอ้อกไปท ำกำรรับใชพ้ระองคใ์น
ต่ำงประเทศ ในทวปีอำฟริกำทวปีเอเชีย หรือประเทศหน่ึงประเทศใดเฉพำะ พระองคผ์ูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ี
ทรงทรำบวำ่ พระองคมี์พระประสงคท่ี์จะใหท้่ำนท ำกำร ณ ท่ีใดและพระองคก์็ทรงยินดีท่ีจะส ำแดงน ้ำ
พระทยั ใหท้่ำนทรำบในเร่ืองน้ีอีกดว้ย  

ส่วนกำรเรียกของพระวิญญำณ จะเป็นอยำ่งไรนั้น ขอ้พระธรรมท่ีไดอ้ำ้งมำแลว้นั้น มิไดอ้ธิบำย
ใหเ้รำทรำบแต่อยำ่งใด บำงทีอำจจะเป็นพระประสงคข์องพระวญิญำณ ท่ีไม่ทรงเปิดเผยออกมำโดยตรง
ก็ได ้ เพรำะเรำมกัคิดวำ่พระองคจ์ะตอ้งทรงเรียกโดยวธีิทำงอยำ่งเดียวกนัทุกคร้ัง ไม่มีอะไรในขอ้น้ีท่ีจะ
ช้ีใหเ้รำทรำบวำ่ พระองคต์รัสออกมำดงั ๆ หรือทรงแสดงพระประสงคข์องพระองค ์ ดว้ยวธีิท่ีแปลก
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ประหลำดอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ซ่ึงบำงคนเขำ้ใจวำ่ เป็นกำรน ำของพระองค ์ เป็นตน้วำ่ เม่ือร่ำงกำยมีอำกำร
ผดิปกติเกิดข้ึน เช่นกำรเขม่น หรือเม่ือเรำเปิดพระคริสตธรรมคมัภีร์ และตดัสินใจวำ่ขอ้แรกท่ีอ่ำนนั้น 
เป็นกำรน ำของพระวญิญำณ ถำ้ท ำเช่นนั้นเรำอำจแปลควำมหมำยผดิไป แต่อยำ่งไรก็ตำมพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ ก็ทรงส ำแดงน ้ำพระทยัของพระองคใ์หป้รำกฏอยำ่งชดัเจน และทรงยนิดีจะส ำแดงน ้ำพระทยั
ของพระองคใ์ห้เรำทรำบในทุกวนัน้ีอีกดว้ย 

ควำมจ ำเป็นท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดประกำรหน่ึง ในกำรด ำเนินงำนของพระเจำ้ในปัจจุบนัน้ีก็คือ จ ำตอ้ง
มีผูรั้บใชพ้ระเจำ้ทั้งชำยและหญิง ท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเรียกและใชไ้ป อยำ่งแทจ้ริง ในปัจจุบนัน้ีมี
ผูท้  ำกำรรับใชพ้ระเจำ้ทั้งชำยและหญิงหลำยคน ท่ีท ำกำรโดยกำรเรียกร้องของมนุษยด์ว้ยกนั หรือโดย
ตนเอง (มีหลำยคนท่ีไม่ยอมใหม้นุษยด์ว้ยกนัใชเ้ขำไป ไม่วำ่จะเป็นผูใ้ดหรือองคก์ำรใด แต่เขำก็ออกไป
ท ำงำนพระเจำ้ โดยท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิมิไดท้รงเรียกหรือใชเ้ขำไปเลย กำรกระท ำเช่นน้ียอ่มเป็นภยั
อยำ่งยิง่) 

เรำจะรับกำรเรียกของพระวิญญำณไดอ้ยำ่งไร ก็โดยควำมปรำรถนำท่ีจะรับจริง ๆ โดยกำร
แสวงหำพระองค ์ โดยกำรคอยท่ำพระเจำ้ และโดยพึ่งหวงัวำ่ พระเจำ้จะทรงเรียกเรำ เหมือนดงัท่ีบนัทึก
ไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ “เม่ือเขำเหล่ำนั้น ก ำลงันมสักำรพระเจำ้และ ถือศีลอดอำหำร” 

มีหลำยคนซ่ึงมกัละเลยต่อกำรประกำศพระกิตติคุณ และไม่ยอมออกไปประกำศในต่ำงประเทศ 
โดยอำ้งวำ่ “พระเจำ้ไม่ไดท้รงเรียกขำ้พเจำ้เลย” ท่ำนทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่ พระเจำ้ไม่ไดท้รงเรียกท่ำน 
ท่ำนคอยฟังพระสุรเสียงของพระองคอ์ยูต่ลอดเวลำหรือ พระองคม์กัทรงเรียกเรำดว้ย “เสียงเบำ ๆ” เรำ
จะตอ้งตั้งใจฟังเป็นพิเศษ จึงจะไดย้นิค ำรับสั่งนั้น ท่ำนไดถ้วำยตวัเพื่อรับใชพ้ระเจำ้ตำมท่ีพระองคท์รง
พอพระทยัแลว้หรือยงั ไม่มีใครท่ีควรจะไปประกำศยงัต่ำงประเทศ เวน้ไวแ้ต่ พระเจำ้ทรงเรียกเขำ
โดยเฉพำะ แต่อยำ่งไรก็ตำม เรำทุกคนก็ควรจะเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมเพื่อท่ีจะรับใชพ้ระองค ์ และเพื่อรับ
กำรเรียกของพระองคทุ์กขณะ คริสเตียนชำยหญิงท่ีไดรั้บกำรศึกษำก็ไม่ควรคิดวำ่ พระเจำ้จะไม่ทรง
เรียกใหอ้อกไปประกำศพระกิตติคุณในต่ำงประเทศ จนกวำ่เขำไดถ้วำยตวัใหพ้ระองคเ์พื่อรับใช้
พระองคใ์นกำรงำนนั้น ๆ เสียก่อน และเขำไม่ไดรั้บกำรเรียกจำกพระเจำ้เลย กำรท่ีผูห้น่ึงผูใ้ด จะไปเป็น
ผูป้ระกำศในอำฟริกำ ในประเทศไทย ในเมืองชิคำโก หรือท่ีอ่ืนใดก็ตำม ตอ้งพึ่งอยูท่ี่กำรเลือกของพระ
เจำ้เท่ำนั้น 

(15) กิจกำร 8:27-29 – ฝ่ำยฟิลิบก็ลุกข้ึนไปและน่ีแน่ะ มีชำวอำยธิโอบคนหน่ึงเป็นขนัที มี
อ ำนำจมำกในแผน่ดินของพระนำงกนัดำเก นำงกษตัริยข์องชำวอำยธิโอบและเป็นนำยคลงัทรัพย์
ทั้งหมดของนำงกษตัริยน์ั้น ไดม้ำนมสักำรในกรุงเยรูซำเล็ม ขณะนัง่รถกลบัไป ท่ำนก ำลงัอ่ำนหนงัสือ
อิสยำห์ศำสดำพยำกรณ์อยู ่ฝ่ำยพระวญิญำณไดต้รัสสั่งฟิลิบวำ่ “จงเขำ้ไปใหชิ้ดกบัรถนั้นเถิด” 
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กิจกำร 16:6,7 – คร้ันท่ำนเหล่ำนั้นไดไ้ปทัว่เมืองฟรูเกียกบัเมืองกำลิลีแลว้ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงหำ้ม
มิใหก้ล่ำวค ำของพระเจำ้ในมณฑลอำเซีย เม่ือลงไปยงัเมืองมุเซียแลว้ ก็พยำยำมจะไปยงัเมืองบิตุเนีย แต่
พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไป 
ข้อเสนอทีสิ่บห้า พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าเราในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ตลอดจนการรับใช้พระ
เจ้าของเราอีกด้วย เป็นต้นว่า ท่ีใดควรไปและไม่ควรไป อะไรท่ีควรท า และไม่ควรท า  

เรำสำมำรถรับ กำรน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิทุก ๆ ดำ้นในชีวิตโดยไม่มีขอ้ผดิพลำดแต่
ประกำรใด เป็นตน้วำ่ เก่ียวกบัหนำ้ท่ีกำรงำนประจ ำวนัของเรำ พระเจำ้ไม่ทรงประสงคท่ี์จะใหเ้รำเป็น
พยำนแก่ทุก ๆ คนท่ีเรำพบ ขณะท่ีฟิลิปเดินทำงไปเมืองกำซำนั้น ไม่ตอ้งสงสัยเลยวำ่ ท่ำนคงพบกบัผูค้น
เป็นจ ำนวนมำก ก่อนท่ีไดพ้บบุคคลซ่ึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิตรัสสั่งวำ่ “จงเขำ้ไปใหชิ้ดกบัรถนั้นเถิด” 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงพร้อมท่ีจะน ำเรำ เช่นเดียวกนั ไม่วำ่จะเป็นภำรกิจกำรงำนก็ดี กำรศึกษำก็ดี ใน
ทุกส่ิงทุกอยำ่ง เรำสำมำรถรับสติปัญญำของพระเจำ้ได ้ ไม่มีพระสัญญำใดท่ีเด่นชดัเกินกวำ่ ยำกอบ 1:5 
ซ่ึงกล่ำววำ่ “ถำ้ผูใ้ดในพวกท่ำนขำดสติปัญญำ ก็ใหค้นนั้นขอแต่พระเจำ้ ผูท้รงโปรดประทำนใหแ้ก่คน
ทั้งปวงดว้ยเตม็พระทยั และมิไดท้รงติวำ่ แลว้ก็จะไดป้ระทำนใหแ้ก่ผูน้ั้น” 

เรำรับสติปัญญำน้ีไดอ้ยำ่งไร 
ยำกอบ 1:5-7 – แต่วำ่ถำ้ผูใ้ดในพวกท่ำนขำดสติปัญญำ ก็ใหค้นนั้นขอต่อพระเจำ้ผูท้รงโปรด

ประทำนใหแ้ก่คนทั้งปวง ดว้ยเตม็พระทยั และมิไดท้รงติวำ่ แลว้ก็จะไดป้ระทำนใหแ้ก่ผูน้ั้น แต่จงใหผู้ ้
นั้นของดว้ยใจเช่ือ อยำ่ใหมี้ใจสงสัยเลย เพรำะวำ่ผูท่ี้สงสัยนั้น เป็นเหมือนคล่ืนแห่งทะเลซ่ึงถูกลมพดัซดั
ไปซดัมำ อยำ่ใหค้นนั้นคิดวำ่ จะไดรั้บส่ิงใดจำกพระเจำ้เลย 

กำรท่ีจะรับสติปัญญำของพระเจำ้ไดน้ั้น เรำจ ำตอ้งด ำเนินเป็นขั้น ๆ ซ่ึงมีทั้งหมดหำ้ขั้น 
ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นแรก เรำตอ้งส ำนึกวำ่ เรำ “ขำดสติปัญญำ” และตอ้งตระหนกัวำ่ เรำไม่อำจตดัสินใจต่อ
ปัญหำใด ๆ อยำ่งถูกตอ้งไดโ้ดยพึ่งตนเอง เรำจะตอ้งทิ้งทั้งควำมผดิบำปของเรำเอง และสติปัญญำของ
ฝ่ำยเน้ือหนงั 

ขั้นทีส่อง เรำตอ้งมีควำมปรำรถนำท่ีจะรู้จกัวถีิทำงของพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง และเตม็ใจท่ีจะ
ปฏิบติัตำมน ้ำพระทยัของพระองคทุ์กประกำรและจะตอ้งทูลขอโดยใจสัตยซ่ื์อ ขอ้น้ีเป็นมูลฐำนท่ีส ำคญั
ยิง่ประกำรหน่ึงอนัเป็นเหตุผลท่ีวำ่ เหตุใดมนุษยจึ์งไม่ใคร่ทรำบถึงน ้ำพระทยัของพระเจำ้และไม่ไดรั้บ
กำรน ำจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ทั้งน้ีก็เพรำะบุคคลเหล่ำนั้น ไม่เตม็ใจท่ีจะกระท ำตำมท่ีพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิทรงน ำ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงน ำเฉพำะแต่ผูท่ี้ “มีใจถ่อมลง” ใหเ้ขำประพฤติตำมควำมชอบ
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ธรรม “พระองคจ์ะทรงฝึกสอนเขำให้รู้ทำงของพระองค์” (สดุดี 25:9) “ผูใ้ดตั้งใจปฏิบติัตำมน ้ำพระทยั
ของพระองค ์ผูน้ั้นก็จะรู้ถึงค ำสอน” ของพระองค ์(ยอห์น 7:17) 

ขั้นทีส่าม เรำตอ้งทูล “ขอ” กำรน ำ จำกพระองคโ์ดยตรง  
ขั้นทีส่ี่ เรำจะตอ้งเช่ือมัน่วำ่ จะไดรั้บกำรน ำจำกพระองค ์ “จงใหผู้น้ั้นขอดว้ยใจเช่ือ อยำ่ไดมี้ใจ

สงสัยเลย” (ยำกอบ 1:6) 
ขั้นที่ห้า เรำจะตอ้งเดินตำมพระองคที์ละขั้น ๆ สุดแต่พระองคจ์ะทรงน ำ พระวิญญำณบริสุทธ์ิ

จะทรงน ำเรำอยำ่งไรนั้น ไม่มีใครอำจล่วงรู้ไดแ้ต่พระองคท์รงส ำแดงใหเ้รำทรำบอยำ่งเด่นชดัทีละขั้น 
และกำรท่ีเรำรู้เพียงทีละขั้น ก็เป็นกำรเพียงพออยูแ่ลว้ มีหลำยคนท่ียงัคงอยูใ่นควำมมืดเก่ียวกบักำรน ำ
ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เพรำะเขำเหล่ำนั้นไม่ทรำบเลยวำ่ พระเจำ้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้ขำท ำอะไร 
ในสัปดำห์หนำ้ หรือในเดือนหนำ้ หรือในปีหนำ้ ท่ำนทรำบไหมวำ่ พระเจำ้ประสงคท่ี์จะน ำท่ำนอยำ่งไร
ต่อไป ถำ้ท่ำนทรำบก็นบัวำ่เป็นกำรเพียงพอแลว้ และหำกท่ำนท ำตำมพระประสงคข์องพระองค ์ เท่ำท่ี
ไดท้รงส ำแดงแก่ท่ำนแลว้ พระองคจ์ะทรงส ำแดงใหท้่ำนทรำบขั้นต่อไปอีกดว้ย (กนัดำรวถีิ 9:17-23  
“และเม่ือเมฆนั้นลอยข้ึนไปจำกพลบัพลำคร้ังนั้น พวกอิสรำเอลก็ไดเ้ดินไป และเมฆนั้นลอยไปหยดุอยู่
ท่ีไหน พวกอิสรำเอลก็ตั้งทบัอำศยัอยูท่ี่นั้น ตำมค ำพระเยโอวำห์ พวกอิสรำเอลก็ไดเ้ดินไป และตำมค ำ
พระเยโฮวำห์เขำก็หยุดย ั้งอยูแ่ละเมฆนั้นไดห้ยดุอยูเ่หนือพลบัพลำนำนเท่ำใด เขำไดห้ยดุย ั้งอยูน่ำน
เท่ำนั้น และเม่ือเมฆนั้นหยดุอยูเ่หนือพลบัพลำนำนหลำยวนั พวกอิสรำเอลก็ไดท้  ำตำมค ำสั่งของพระเย
โฮวำห์ ไม่ยกเดินไป เม่ือเมฆนั้นอยูเ่หนือพลบัพลำนอ้ยวนั เขำก็ไดท้  ำดงันั้นเหมือนกนั ตำมค ำพระเยโฮ
วำห์ เขำไดพ้กัอำศยัอยู ่ และตำมค ำพระเยโฮวำห์เขำก็ยกเดินไป คร้ันมำเม่ือเมฆนั้นย ั้งหยดุอยูต่ ั้งแต่เวลำ
เยน็จนถึงเวลำเชำ้ แลว้ลอยข้ึน เขำทั้งหลำยก็ไดย้กเดินไป เมฆนั้นลอยข้ึนเวลำวนัหรือกลำงคืนเม่ือไร 
เขำก็ไดเ้ดินไปเม่ือนั้น ถำ้เมฆนั้นหยุดเหนือพลบัพลำสองวนัก็ดี หรือเดือนหน่ึงก็ดี หรือปีหน่ึงก็ดี พวก
อิสรำเอลก็หยดุอยูน่ำนเท่ำนั้น มิไดย้กเดินไปแต่เมฆนั้นลอยข้ึนเม่ือไร เขำก็ไดย้กเดินเม่ือนั้น ตำมค ำ
พระเยโฮวำห์เขำก็หยุดย ั้งอยูใ่นทบัอำศยั และตำมค ำพระเยโฮวำห์เขำก็ยกเดินไปเขำทั้งหลำยไดก้ระท ำ
ตำมค ำพระเยโฮวำห์ ตรัสสั่งกบัเขำ โดยปำกของโมเสส”) 

กำรน ำของพระเจำ้เป็นกำรน ำท่ีชดัเจนยิง่ (1 ยอห์น 1: 5 – “พระเจำ้เป็นควำมสวำ่ง และควำมมืด
ในพระองค ์ไม่มีเลย”) 

มีหลำยคนรู้สึกกงัวลและเป็นทุกข ์ เพรำะบุคคลเหล่ำนั้นไม่ทรำบวำ่ พระเจำ้เป็นผูท้รงน ำเขำ
หรือไม่ แต่ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นบุตรของพระเจำ้ท่ำนยอ่มมีสิทธ์ิท่ีจะทรำบอยำ่งแน่นอน จงเขำ้เฝ้ำพระเจำ้
และทูลแก่พระองคว์ำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ ขำ้พระองคอ์ยูท่ี่น่ี พระเจำ้ขำ้ ขำ้พระองคพ์ร้อมท่ีจะปฏิบติัตำมน ้ำ
พระทยัของพระองคทุ์กประกำร แต่ขอพระองคท์รงโปรดส ำแดงน ้ำพระทยัของพระองคใ์หแ้ก่ขำ้
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พระองคใ์หช้ดัเจนดว้ยเถิด ถำ้พระองคท์รงประสงคท่ี์จะใหข้ำ้พระองคก์ระท ำเช่นน้ีแลว้ ขำ้พระองคจ์ะ
ปฏิบติัตำมน ้ำพระทยัพระองค ์ ขอทรงโปรดใหข้ำ้พระองคมี์ควำมมัน่ใจวำ่ กำรท่ีขำ้พระองคจ์ะกระท ำ
เช่นน้ี เป็นน ้ำพระทยัของพระองคโ์ดยแทจ้ริง” หำกวำ่เป็นน ้ำพระทยัของพระเจำ้ และท่ำนเตม็ใจท่ีจะ
ปฏิบติัตำมแลว้พระองคก์็จะทรงส ำแดงใหท้่ำนทรำบ แต่ทั้งน้ีท่ำนไม่ควรกระท ำส่ิงนั้นจนกวำ่พระองค์
จะส ำแดงใหท้่ำนทรำบอยำ่งชดัเจนเสียก่อน เรำไม่มีสิทธิท่ีจะแนะน ำหรือสั่งพระเจำ้วำ่ ควรน ำเรำใหท้ ำ
อยำ่งนั้น อยำ่งน้ี ไม่วำ่เป็นโดยกำรขอใหพ้ระองคเ์ปิดหนทำงอ่ืน ๆ ทุก ๆ ดำ้น หรือโดยกำรขอ
เคร่ืองหมำยสัญญำ หรือขอใหพ้ระองคท์รงบนัดำลใหเ้รำเอำน้ิวมือแตะท่ีขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีจะช้ี
ทำงใหเ้รำ ขณะท่ีเรำหลบัตำอธิษฐำนหรือกระท ำอยำ่งอ่ืนท ำนองน้ี เป็นหนำ้ท่ีของเรำท่ีจะตอ้งแสวงหำ
และขอสติปัญญำจำกพระเจำ้ แต่ทั้งน้ีมิใช่วำ่ เรำจะทูลขอโดยประสงคจ์ะใหพ้ระองคป์ระทำนใหต้ำมใจ
ชอบของเรำ (1 โครินธ์ 12:11 – “แต่วำ่สำรพดักำรณ์เหล่ำนั้น พระวญิญำณองคเ์ดียวไดป้ระทำนแก่ทุก
คน ใหก้ระท ำตามชอบพระทัยพระองค์”) 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวถึงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ในจิตใจผูเ้ช่ือดงัท่ีอธิบำยมำแลว้ มีควำม
จริงสองอยำ่งท่ีปรำกฏอยำ่งเด่นท่ีสุดกล่ำวคือ  
ประการแรก เรำตอ้งพึ่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิทุก ๆ ดำ้น ทั้งในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียน และในกำร
ปรนนิบติัพระเจำ้ 
ประการทีส่อง พระเจำ้ไดท้รงจดัเตรียมทุกอยำ่งไวพ้ร้อมส ำหรับกำรด ำเนินชีวติของเรำและกำร
ปรนนิบติัพระองค ์โดยพระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ แมผู้เ้ช่ือท่ีต ่ำตอ้ยท่ีสุด ก็มีสิทธิพิเศษในกำร
น้ีอยำ่งครบบริบูรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมดีของเรำ ไม่วำ่จะเป็นดำ้นสติปัญญำ ควำม
ปรำชญเ์ปร่ือง หรือดำ้นจรรยำมำรยำท จิตวิญญำณหรือพลำนำมยัก็ตำม ไม่ใช่ปัญหำท่ีส ำคญัอะไรมำก
นกั แต่ท่ีส ำคญัท่ีสุดซ่ึงเรำควรใส่ใจใหม้ำกท่ีสุด ก็คือวำ่ เรำยมิยอมใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงท ำอะไร
เพื่อเรำ และเรำเตม็ใจท่ีจะท ำตำมกำรน ำของพระองคห์รือไม่  

พระวญิญำณบริสุทธ์ิมกัทรงใช ้ ผูท่ี้มีพรสวรรค ์ หรือควำมสำมำรถนอ้ยท่ีสุด ในกำรด ำเนิน
กิจกำรงำนของพระองค ์ และก็ปรำกฏวำ่ไดรั้บผลส ำเร็จเกินกวำ่ ท่ีจะทรงใชผู้ท่ี้มีพรสวรรคห์รือมี
ควำมสำมำรถมำกท่ีสุดเสียอีก เรำไม่ควรด ำรงชีวติคริสเตียน ดว้ยกำรปล่อยตวัเองใหต้กเป็นทำสของ
อำรมณ์ และกำรรับใชพ้ระเจำ้ของเรำนั้น เรำก็ไม่ควรกระท ำโดยเพียงแต่อำศยั พลงัควำมสำมำรถท่ีเรำมี
อยูเ่ท่ำนั้น แต่จงด ำเนินชีวติคริสเตียน ตลอดจนกำรปรนนิบติัรับใชพ้ระเจำ้ทุกอยำ่งโดยพึ่งพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงยนิดี และทรงร้อนพระทยั ท่ีจะทรงกระท ำพระรำชกิจของพระองคทุ์ก
อยำ่ง ภำยในจิตใจของเรำแต่ละคน พระองคจ์ะทรงกระท ำเท่ำท่ีเรำยอมใหพ้ระองคก์ระท ำ 
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(16) โรม 8:11 – แต่ถำ้พระวญิญำณของพระองค ์ ผูท้รงบนัดำลใหพ้ระเยซูเป็นข้ึนมำจำกควำม
ตำยสถิตอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย พระองคผ์ูท้รงบนัดำลใหพ้ระคริสต ์ เป็นข้ึนมำจำกควำมตำยนั้นแลว้ จะ
ทรงกระท าให้กายท่ีตายแล้วของท่านท้ังหลาย เป็นขึน้มาใหม่โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ซ่ึงอยู่ใน
ท่านท้ังหลาย 
ข้อเสนอทีสิ่บหก พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงกระท าให้ร่างกายของผู้เช่ือ ฟ้ืนขึน้มาจากความตาย 
ขอ้น้ีหมำยถึง กำรฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำยของร่ำงกำยในอนำคตน่ีแหละคือพระรำชกิจของพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิ ร่ำงกำยท่ีประกอบดว้ยสง่ำรำศีนั้นมำจำกพระองค ์เป็นร่ำงกำยฝ่ำยวิญญำณจิต บดัน้ีเรำไดรั้บผล
แรกของพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ และเรำก ำลงัคอยท่ำเพื่อรับผลอนับริบูรณ์จำกพระองคอ์ยู ่ คือกำรไถ่
ร่ำงกำยของเรำ (โรม 8:23 – “และมิใช่เท่ำนั้นแต่เรำทั้งหลำยเองดว้ย ผูไ้ดรั้บพระวญิญำณเป็นผลแรก ตวั
เรำเองก็ยงัคร ่ ำครวญคอยจะเป็นอยำ่งบุตร คือท่ีจะใหก้ำยของเรำทั้งหลำยรอดตำย”) 

หมายเหตุ ในทุกวนัน้ี พระวญิญำณบริสุทธ์ิก็ยงัทรงกระท ำใหร่้ำงกำยของเรำฟ้ืนข้ึนมำใหม่
เช่นเดียวกนั ดงัขอ้พระธรรมต่อไปน้ี มทัธิว 12:28 – “แต่ถำ้เรำขบัผีออกดว้ยพระวิญญำณของพระเจำ้ 
แผน่ดินของพระเจำ้ก็มำถึงท่ำนแลว้” กิจกำร 10:38 – “เม่ือภำยหลงับพัติศมำท่ียอห์นไดป้ระกำศนั้น คือ
เร่ืองพระเยซูชำวนำซำเร็ธ วำ่พระเจำ้ไดท้รงชโลมพระองคโ์ดยพระวิญญำณบริสุทธ์ิและโดยฤทธำนุ
ภำพอยำ่งไร และพระเยซูไดเ้สด็จไปกระท ำคุณและรักษำบรรดำคนซ่ึงถูกมำรเบียดเบียน เพรำะวำ่พระ
เจำ้ไดส้ถิตอยูก่บัพระองค”์ ยำกอบ 5:14 – “ในพวกท่ำนมีผูใ้ดป่วยหรือ ก็ใหผู้น้ั้นเชิญพวกผูป้กครองใน
คริสตจกัร มำอธิษฐำนเพื่อเขำและชโลมทำเขำดว้ยน ้ำมนัในพระนำมขององคผ์ูเ้ป็นเจำ้” พระเจำ้ทรง
โปรดประทำนสุขภำพพลำนำมยัท่ีสมบูรณ์ และเร่ียวแรง ใหแ้ก่ร่ำงกำยของเรำในชีวิตปัจจุบนั โดยทำง
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ (เทียบ สดุดี 104:29,30) 
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บทที ่7 การรับบพัติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. การรับบัพติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คืออะไร? 

(1) กิจกำร 1:5 – เพรำะวำ่ยอห์ใหรั้บบพัติศมำดว้ยน ้ำ แต่ไม่ชำ้ไม่นำนท่ำนทั้งหลำยจะรับบัพติศ
มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เทียบ กิจกำร 2:4, 34 – เขำเหล่ำนั้นก็ประกอบดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จึง
ตั้งตน้พดูภำษำต่ำง ๆ ตำมท่ีพระวญิญำณไดท้รงโปรดให้พดู ฝ่ำยเปโตรจึงกล่ำวแก่เขำวำ่ “จงกลบัใจเสีย
ใหม่ และรับบติัศมำในนำมแห่งพระเยซูคริสตส้ิ์นทุกคน เพื่อควำมผดิบำปของท่ำนจะทรงยกเสีย แลว้
ท่ำนจะไดรั้บพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

กิจกำร 4:8 – ขณะนั้นเปโตร ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จึงกล่ำวแก่เขำวำ่ “ดูก่อนท่ำนผู ้
ครอบครองพลเมืองและผูเ้ฒ่ำทั้งหลำย” 

กิจกำร 10:44-45 – เม่ือเปโตรก ำลงักล่ำวค ำเหล่ำนั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงเสดจ็ลงมาสถิตอยู่
กบัคนทั้งปวงท่ีฟังนั้น ฝ่ำยพวกท่ีไดรั้บพิธีสุนตัซ่ึงเช่ือถือในพระเยซูเจำ้ คือคนทุกคนท่ีมำดว้ยกนักบัเป
โตร ก็ประหลำดใจ เพรำะวำ่พระเจำ้ไดป้ระทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใหล้งมำสวมทบัคนต่ำงชำติ ดว้ย
เหตุวำ่เขำไดย้นิคนเหล่ำนั้นพูดภำษำต่ำง ๆ และยกยอสรรเสริญพระเจำ้ 

เทียบ กิจกำร 11:15-17 – เม่ือขำ้พเจำ้ตั้งตน้กล่ำวขอ้ควำมนั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ิกเ็สดจ็ลงมา
สถิตบนเขาท้ังหลาย เหมือนไดเ้สด็จลงมำบนพวกเรำเม่ือเดิมนั้น แลว้ขำ้พเจำ้ไดร้ะลึกถึงค ำของพระเจำ้
ซ่ึงพระองคต์รัสไวว้ำ่ยอห์นไดใ้หรั้บบติัศมำดว้ยน ้ำก็จริง แต่ท่ำนทั้งหลำยจะรับบติัศมำดว้ยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ เหตุฉะนั้นถำ้พระเจำ้ไดท้รงโปรดประทำนแก่เขำเหมือนแก่เรำทั้งหลำย เม่ือเรำไดเ้ช่ือ
ในพระเยซูคริสตเจำ้ ขำ้พเจำ้เป็นผูใ้ดเล่ำท่ีจะขดัขืนพระเจำ้ได ้

กิจกำร 19:2-6 – จึงถำมเขำวำ่ “เม่ือท่ำนทั้งหลำยเช่ือนั้น ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือ
เปล่า” เขำตอบวำ่ “เปล่ำ แมพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิเรำก็ยงัไม่เคยไดย้นิวำ่มีเลย” เปำโลจึงถำมเขำวำ่ “ถำ้
อยำ่งนั้นท่ำนไดรั้บบพัติศมำอยำ่งไรเล่ำ” เขำตอบวำ่ “บพัติศมำของยอห์น” เปำโลจึงวำ่ “ยอห์นให้รับ
บพัติศมำใหก้ลบัใจเสียใหม่ แลว้ไดบ้อกคนทั้งปวงให้เช่ือในพระองคผ์ูจ้ะเสด็จมำภำยหลงั คือพระเยซู” 
เม่ือเขำไดย้นิอยำ่งนั้น เขำจึงรับบพัติศมำในนำมของพระเยซูเจำ้ เม่ือเปำโลไดว้ำงมือบนเขำแลว้ พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิกเ็สดจ็มาบนเขา เขำจึงพดูเป็นส ำเนียงต่ำง ๆ และไดท้  ำนำยดว้ย 

ฮีบรู 2:4 – พระเจำ้ก็ยงัทรงเป็นพยำนกบัเขำดว้ย โดยนิมิตและโดยกำรอศัจรรยแ์ละโดย
อิทธิฤทธ์ิต่ำง ๆ และโดยของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตำมน ้ำพระทยัของพระองคเ์อง 
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1 โครินธ์ 12:4,11,13 – ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ และพระวญิญำณนั้นมีองคเ์ดียว แต่วำ่สำรพดั
กำรณ์เหล่ำนั้น พระวญิญำณองคเ์ดียวไดป้ระทำนแก่ทุกคนใหก้ระท ำตำมชอบพระทยัพระองค ์ เพรำะวำ่
ถึงเรำเป็นพวกยดูำสก็ดี เป็นพวกเฮเลนก็ดี เป็นทำสก็ดีหรือมิใช่ทำสก็ดี เรำทั้งหลำย ได้รับบัพติศมาแต่
พระวิญญาณองค์เดียว เขำ้เป็นกำยอนัเดียว........... 

ลูกำ 24:49 – และน่ีแน่ะ เรำจะอ ำนวยให ้ ค าสัญญาแห่งพระบิดาของเราส ำเร็จท่ีท่ำนทั้งหลำย 
แต่ท่ำนทั้งหลำยจงคอยอยูท่ี่กรุงเยรูซำเล็ม กวำ่ท่ำนจะไดป้ระกอบด้วยฤทธ์ิเดชท่ีมาแต่เบือ้งบน 
ข้อเสนอทีห่น่ึง ในพระคริสตธรรมใหม่ มีข้อความหลายอย่าง ท่ีอธิบายถึงประสพการณ์เดียวกัน เช่น 
“รับบีพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” “ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” “พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็
เสดจ็ลงมาสถิตอยู่กับเราท้ังหลาย” “ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิให้ลงมา” “ได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ” “พระวิญญาณบริสุทธ์ิกเ็สดจ็ลงมาบนเขา” “ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” “เราจะ
อ านวยให้ค าสัญญาแห่งพระบิดาของเรา ส าเร็จท่ีท่านท้ังหลาย” “ประกอบด้วยฤทธ์ิเดชท่ีมาแต่เบือ้ง
บน” 

(2) กิจกำร 19:2 จึงถำมเขำวำ่ “เม่ือท่ำนทั้งหลำยเช่ือนั้น ท่ำนไดรั้บพระวิญญำณบริสุทธ์ิหรือ
เปล่ำ” เขำตอบวำ่ “เปล่ำ แมพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิ เรำก็ยงัไม่เคยไดย้นิวำ่มีเลย” 
ข้อเสนอทีส่อง การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นประสบการณ์ท่ีเราท้ังหลายควรจะรู้ และ
สามารถรู้ได้ว่า เราได้รับหรือไม่ 

(เทียบ กิจกำร 8:15,16 – “คร้ันเปโตรกบัยอห์นไปถึง ก็อธิษฐำนเผื่อเขำ เพื่อใหเ้ขำไดรั้บพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัไม่ได้ลงมาสถิตอยู่กับผู้ใด เป็นแต่ไดรั้บบพัติศมำใน
นำมแห่งพระเยซูเจำ้เท่ำนั้น” กำลำเทีย 3:2 – “ขำ้พเจำ้ใคร่รู้ส่ิงน้ีส่ิงเดียวจำกท่ำนวำ่ ท่านท้ังหลายได้รับ
พระวิญญาณนั้น โดยกำรประพฤติตำมพระบญัญติัหรือ หรือไดรั้บโดยควำมเช่ือ”) 

(3) กิจกำร 1:5....... ยอห์นใหรั้บบพัติศมำดว้ยน ้ำ แต่ไม่ช้าไม่นานท่านท้ังหลายจะรับบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

ในท่ีน้ีหมำยถึงบุคคลหมู่หน่ึง ซ่ึงพระคริสตพ์ระองคเ์องประกำศวำ่ เขำเหล่ำนั้นไดก้ลบัใจใหม่
แลว้ (เทียบ ยอห์น 35:3 – “บัดนีท่้านท้ังหลายถกูลิดช าระให้สะอาด โดยค ำท่ีเรำไดก้ล่ำวแก่ท่ำนแลว้” 
ยอห์น 13:10 – พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “ผูท่ี้อำบน ้ำแลว้ ไม่ตอ้งกำรลำ้งตวัอีกเวน้แต่เทำ้ เพรำะสะอำด
ทั้งตวัแลว้ ท่ำนทั้งหลำยก็สะอำดแต่ไม่ใช่ทุกคน”) แต่อยำ่งไรก็ตำม กำรับบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ ก็ยงัเป็นประสบกำรณ์ท่ีเรำจะไดรั้บในอนำคตอยู ่

กิจกำร 8:12 – แต่เม่ือคนทั้งหลำยไดเ้ช่ือค ำท่ีฟิลิปไดป้ระกำศกิตติคุณ วำ่ดว้ยแผน่ดินของพระ
เจำ้ และพระนำมแห่งพระเยซูคริสตแ์ลว้ ชำยหญิงทั้งหลำยก็ไดรั้บบพัติศมำ  
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แน่นอนทีเดียว ในบรรดำผูเ้ช่ือท่ีรับบติัศมำเหล่ำน้ี ยอ่มเป็นผูท่ี้ไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ ขอใหอ่้ำนขอ้ 
15 และขอ้ 16 ดว้ย ซ่ึงวำ่ 

คร้ันเปโตรกบัยอห์นไปถึงก็อธิษฐำนเผื่อเขำ เพื่อใหเ้ขำไดรั้บพระวิญญำณบริสุทธ์ิ (ด้วยว่าพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิยงัไม่ได้ลงมาสถิตอยู่กับผู้ใด เป็นแต่ได้รับบัพติศมาในนามแห่งพระเยซูเท่านั้น) 

บุคคลเหล่ำน้ีไดรั้บกำรบงัเกิดใหม่แลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บบพัติศมำดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เรำจะ
พบเร่ืองรำวท ำนองเดียวกนัน้ีอีกใน กิจกำร 19:1,2 –  

ขณะเม่ืออะเปำโลยงัอยูใ่นเมืองโครินธ์นั้น เปำโลจึงไปตำมแวน่แควน้ฝ่ำยเหนือ แลว้มำยงัเมือง
เอเฟซสัและไดพ้บสำวกบำงคน จึงถำมเขำวำ่ “เม่ือท่ำนทั้งหลำยเช่ือนั้น ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
หรือเปล่า” เขำตอบวำ่ “เปล่ำ แมพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิเรำก็ยงัไม่เคยไดย้นิวำ่มีเลย” เทียบ ขอ้ 6- “เม่ือ
เปำโลไดว้ำงมือบนเขำแลว้ พระวญิญำณบริสุทธ์ิก็เสด็จลงมำบนเขำเขำจึงพดูเป็นส ำเนียงต่ำง ๆ และได้
ท ำนำยดว้ย” 
ข้อเสนอทีส่าม การให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นการกระท าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ซ่ึงแตกต่างไปจากพระราชกิจของพระองค์ในการท าให้เราเป็นผู้บังเกิดใหม่ ซ่ึงพระองค์ทรงกระท าภาย
หลังจากท่ีเราเป็นผู้บังเกิดใหม่แล้ว 

บำงคนอำจบงัเกิดใหม่โดยเดชพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บบพัติศมำดว้ยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ กำรบงัเกิดใหม่เป็นกำรประทำนชีวิต และผูท่ี้ไดรั้บชีวตินั้นก็จะไดรั้บควำมรอด ส่วน
ในกำรรับบพัติศมำดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ินั้น เป็นกำรประทำนอ ำนำจซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บบพัติศมำน้ีก็คือผูท่ี้
พระองคท์รงเตรียมไว ้เพื่อท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้นัน่เอง 

ผูเ้ช่ือท่ีแทจ้ริงทุกคน ยอ่มมีพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยูใ่นจิตใจ 
โรม 8:9 – ถำ้แมพ้ระวญิญำณของพระเจำ้สถิตอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำยจึงมิไดอ้ยูฝ่่ำย

เน้ือหนงั แต่อยูฝ่่ำยพระวญิญำณ แต่ถำ้ผูห้น่ึงผูใ้ดไม่มีพระวญิญำณของพระคริสต ์ ผูน้ั้นมิไดอ้ยูฝ่่ำยพระ
คริสต ์(ดู 1 โครินธ์ 6:19 ดว้ย) 

ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ ผูเ้ช่ือทุกคนจะไดรั้บบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ตำมท่ีเขำควร
จะไดรั้บ กำรรับบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ อำจไดรั้บในทนัทีหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรบงัเกิดใหม่
แลว้ เช่นครอบครัวของโกระเนเลียว โดยปกติแลว้ในคริสตจกัรแต่ละแห่งนั้น ผูเ้ช่ือจะไดรั้บบพัติศมำ
ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิดว้ยกนัทุกคน เช่นเดียวกบัในคริสตจกัรเมืองโครินธ์ (1 โครินธ์ 12:13 – 
“เพรำะวำ่ถึงเรำเป็นพวกยดูำสก็ดี เป็นพวกเฮเลนก็ดี เป็นทำงก็ดี หรือมิใช่ทำสก็ดี เราท้ังหลายได้รับบัพ
ติศมาแต่พระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียว และพระวญิญำณองคเ์ดียวนั้นซำบซ่ำนอยู”่) 
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ในสภำพปกติของคริสตจกัรดงักล่ำว ผูเ้ช่ือจะไดรั้บบติัศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ภำยหลงั
จำกท่ีไดก้ลบัใจใหม่ และรับบพัติศมำในพระนำมของพระเยซูคริสต ์ เพื่อใหพ้ระองคท์รงยกควำมผดิ
บำปแลว้ (กิจกำร 2:38) แต่หลกัค ำสอนเร่ืองกำรรับบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิน้ีถูกทอดทิ้ง จึง
ไม่ค่อยมีผูใ้ดสั่งสอนเผยแพร่ใหค้ริสเตียนรู้ ดงันั้นควำมหวงัของคริสตจกัร ในกำรท่ีจะไดรั้บบพัติศมำ 
ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิจึงมีนอ้ยมำก จึงท ำใหส้มำชิกส่วนใหญ่ของคริสตจกัรตอ้งตกอยูใ่นสภำพ
เช่นเดียวกบัสมำชิกคริสตจกัรในเมืองสะมำเรีย และเมืองเอเฟซสั ซ่ึงจ ำตอ้งมีคนมำสั่งสอนใหค้ ำแนะน ำ
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี เพื่อใหผู้เ้ช่ือไดเ้อำใจใส่และรู้ถึงสิทธิพิเษศของตน ในพระคริสตเจำ้ ผูท้รงฟ้ืนคืนพระ
ชมน์และชกัชวนเขำเหล่ำนั้นใหรั้บเอำสิทธินั้น 

(4) กิจกำร 1:5,8 – คือพระองคต์รัสวำ่ “ตำมท่ีท่ำนทั้งหลำยไดย้นิจำกเรำนัน่แหละเพรำะวำ่
ยอนห์ให้รับบพัติศมำดว้ยน ้ำ แต่ไม่ชำ้ไม่นำน ท่ำนทั้งหลำยจะรับบพัติศมำดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ แต่
ท่านท้ังหลายจะได้รับพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำน
ทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำในกรุงเยรูซำเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูำสห์ มณฑลสะมำเรียและจนถึงท่ีสุด
ปลำยแผน่ดินโลก” ลูกำ 24:49 – และน่ีแน่ะ เรำจะอ ำนวยใหค้  ำสัญญำแห่งพระบิดำของเรำ ส ำเร็จท่ีท่ำน
ทั้งหลำย แต่ท่ำนทั้งหลำยจงคอยอยูท่ี่กรุงเยรูซำเล็ม กวำ่ท่ำนจะไดป้ระกอบด้วยฤทธ์ิเดช ท่ีมาแต่เบือ้ง
บน 

กิจกำร 2:4 – เขำเหล่ำนั้นก็ประกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ จึงตั้งตน้พดูภำษำต่ำง ๆ ตำมท่ี
พระวญิญำณไดท้รงโปรดให้พดู 

กิจกำร 9:17,20 – แลว้อะนำเนียก็ไป และเขำ้ไปในตึกวำงมือบนเซำโลกล่ำววำ่ “พี่เซำโลเอ๋ย 
พระเจำ้คือพระเยซูไดป้รำกฏแก่ท่ำนกลำงทำงท่ีท่ำนมำนั้น ไดท้รงใชข้ำ้พเจำ้มำ เพื่อจะใหท้่ำนเห็นได้
อีก และเพื่อใหท้่ำนไดรั้บพระวญิญำณบริสุทธ์ิเตม็บริบูรณ์” ในเวลำนั้น ท่านได้เทศนาในธรรมศาลา
ประกาศกล่าวด้วยพระเยซูว่า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า 

1 โครินธ์ 12:4-14 – ของประทานนั้นมีต่าง ๆ แต่พระวญิญำณนั้นมีองคเ์ดียวกำรปรนนิบติัมีต่ำง 
ๆ แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้มีองคเ์ดียว อำกำรท่ีกระท ำไปนั้นมีต่ำง ๆ แต่เน่ืองจำกพระเจำ้องคเ์ดียว ท่ีทรง
กระท ำสำรพดัในทุกคนกำรปรำกฏของพระวิญญำณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์แก่เขำ ดว้ยพระ
วญิญำณทรงโปรดประทำนแก่คนหน่ึงใหมี้ถ้อยค าประกอบด้วยสติปัญญาและทรงโปรดประทำนแก่อีก
คนหน่ึงใหมี้ถ้อยค าประกอบด้วยวิชาความรู้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียว และทรงโปรดประทำนแก่
อีกคนหน่ึงใหมี้ควำมเช่ือ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหมี้
ความสามารถรักษาคนป่วย แต่เป็นพระวญิญำณองคเ์ดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหท้  ำ
กำรอิทธิฤทธ์ิต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึง ให้พยากรณ์ได้ และทรงโปรดประทำนแก่อีก
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คนหน่ึง ให้รู้จกัสังเกตวิญญาณต่าง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหพ้ดูภำษำแปลก ๆ และ
ทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหแ้ปลภำษำนั้น ๆ ได ้ แต่วำ่สำรพดักำรณ์เหล่ำนั้น พระวญิญำณองค์
เดียวไดป้ระทำนแก่ทุกคนให้กระท ำตำมชอบพระทยัพระองค ์ ดว้ยกำยนั้นเป็นกำยเดียว แต่ยงัมีอวยัวะ
หลำยส่วน และอวยัวะทั้งปวงนั้นหำกมีหลำยส่วน ยงัเป็นกำยอนัเดียวฉนัใด พระคริสตก์็เป็นฉนันั้น 
เพรำะวำ่ถึงเรำเป็นพวกยดูำสห์ก็ดี เป็นพวกเฮเลนก็ดี เป็นทำสก็ดี หรือมิใช่ทำสก็ดี เรำทั้งหลำยไดรั้บบพั
ติศมำแต่พระวญิญำณองคเ์ดียว เขำ้เป็นกำยอนัเดียว....... 
ข้อเสนอทีส่ี่ การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง และเป็นรากฐาน
ของการรับใช้พระเจ้า 

กำรรับบพัติศมำดว้ยพระวิญญำณ มิใช่เพียงเพื่อท ำใหผู้เ้ช่ือมีควำมช่ืนชมยนิดี และไดรั้บกำร
ช ำระใหเ้ป็นผูบ้ริสุทธ์ิโดยเฉพำะเท่ำนั้นแต่เพื่อเป็นกำรเตรียมผูเ้ช่ือเหล่ำนั้นใหพ้ร้อมท่ีจะปฏิบติัพระเจำ้ 
ขอ้พระธรรมทุกขอ้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ีกล่ำวถึงผลแห่งกำรรับบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ ลว้นแต่เก่ียวเน่ืองกบักำรเป็นพยำน และกำรรับใชพ้ระเจำ้ทั้งส้ิน กำรรับบพัติศมำดว้ยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ินั้นไม่ไดห้มำยถึงกำรช ำระใหพ้น้จำกควำมผดิบำปโดยตรง หำกแต่หมำยถึงของ
ประทำนเพื่อท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้ มำกกวำ่ท่ีจะหมำยถึงกำรสร้ำงใหมี้บุคลิกลกัษณะดีข้ึน กำรรับบพัติศมำ
ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิท ำใหผู้เ้ช่ือรู้สึกตวัวำ่ พระเจำ้ไดส้ถิตอยูก่บัเขำจริง ๆ ดงันั้นจึงท ำใหเ้กิดกำร
เปล่ียนแปลงอยำ่งน่ำประหลำดในตวัผูเ้ช่ือ กำรรับบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ มิใช่เป็นกำรลบ
ลำ้งอุปนิสัยหรือสันดำนเดิมของมนุษยห์รือกำรช ำระจิตใจท่ีไม่สะอำด หำกแต่เป็นกำรประทำนอ ำนำจ
และพระพรในกำรปฏิบติัพระเจำ้ บำงคร้ังเรำอำจจะไดรั้บของประทำนโดยเดชพระวิญญำณ ท่ีนอ้ยคน
นกัจะไดรั้บ แต่อำจขำดอุปนิสัยท่ีดีอยูบ่ำ้ง (เทียบ 1 โครินธ์ 13:1-3 – “แมข้ำ้พเจำ้พดูภำษำแปลก ๆ ได ้
เป็นภำษำมนุษยก์็ดี เป็นภำษำทูตสวรรคก์็ดี แต่ไม่มีควำมรัก ขำ้พเจำ้เป็นเหมือนฉำบหรือฉ่ิงท่ีก ำลงัส่ง
เสียง แมข้ำ้พเจำ้จะพยำกรณ์ได ้และเขำ้ใจในขอ้ลบัลึกทั้งปวง และมีควำมรู้ทั้งส้ิน และมีควำมเช่ือมำกยิง่
ท่ีสุด พอจะยกภูเขำไปได ้ แต่ไม่มีควำมรัก ขำ้พเจำ้ก็ไม่มีค่ำอะไรเลย แมข้ำ้พเจำ้จะบริจำคของสำรพดั
เพื่อเล้ียงคนจน หรือยอมเอำตวัเผำไฟเสีย แต่ไม่มีควำมรัก จะหำเป็นประยชน์แก่ขำ้พเจำ้ไม่” และมทัธิว 
7:22,23 – “ในวนันั้นจะมีคนเป็นอนัมำกร้องแก่เรำวำ่ พระองคเ์จำ้ขำ้ พระองคเ์จำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้ไดส่ั้งสอน
ในพระนามของพระองค์ และไดข้บัผอีอกดว้ยพระนำมของพระองค์และไดก้ระท ำกำรอศัจรรย ์มำกดว้ย
ออกพระนำมของพระองคมิ์ใช่หรือ ขณะนั้นเรำจะกล่ำวแก่เขำวำ่ เรำไม่รู้จกัเจำ้เลย เจำ้ทั้งหลำยผู ้
ประพฤติล่วงพระบญัญติั จงถอยไปจำกเรำ”) 

กำรช ำระใหพ้น้จำกควำมผดิบำป และกำรประทำนอ ำนำจใหแ้ก่ผูเ้ช่ือและน ำเขำไปสู่ชีวติแห่ง
ควำมมีชยั เหนือโลก เน้ือหนงัและพญำมำรนั้น เป็นพระรำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิก็จริง แต่กำร
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กระท ำเหล่ำน้ีมิใช่กำรรับบพัติศมำดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ แต่ก็เป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัยิง่อยำ่งหน่ึง เป็น
กำรดีท่ีเรำระลึกถึงพระสัญญำของพระเยซูซ่ึงพระองคท์รงสัญญำวำ่ จะทรงโปรดใหเ้รำรับบติัศมำสอง
อยำ่งคือ รับบพัติศมำ “ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และดว้ยไฟ”ขอ้น้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ เป็นกำรรับบพัติศ
มำท่ีกลบักนัสองประกำร คือประกำรท่ีหน่ึงหมำยถึงพระพร และอีกประกำรหน่ึงหมำยถึงกำรพิพำกษำ 
รำกศพัทเ์ดิมของค ำน้ีในภำษำกรีก มิไดมี้ควำมหมำยเช่นนั้น แต่หมำยถึงกำรรับพพัติศมำคร้ังเดียวกนั 
ซ่ึงมีสองประกำร แต่บำงคนก็ดูเหมือนวำ่ไดรั้บเพียงประกำรเดียวเท่ำนั้น คือรับบพัติศมำ “ดว้ยพระ
วญิญำณ” ซ่ึงควำมจริงแลว้กำรรับบพัศมำดว้ย “ไฟ” นั้น ก็จะเป็นของเรำดว้ย ถำ้เรำร้องขอสิทธิน้ี ไฟ
เป็นส่วนท่ีคน้ดู หลอม เผำ ผลำญ ส่องสวำ่ง ท ำใหรุ่้งโรจน์ ใหพ้ลงัและแผซ่่ำนไป “ไฟ” เป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็น
ส ำหรับเรำมำกในทุกวนัน้ี และเป็นของเรำดว้ย ถำ้เรำยอมรับเอำ 

2. ผลการรับบัพติศมา ด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

(1) 1 โครินธ์ 12:4-10 – ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่พระวญิญำณนั้นมีองคเ์ดียวกำรปรนนิบติัมี
ต่ำง ๆ แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้มีองคเ์ดียว อำกำรท่ีกระท ำไปนั้นมีต่ำง ๆ แต่เน่ืองมำจำกพระเจำ้องคเ์ดียวท่ี
ทรงกระท ำสำรพดัในทุกคนกำรปรำกฏของพระวญิญำณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์แก่เขำ ดว้ย
พระวญิญำณทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึง ใหมี้ถอ้ยค ำประกอบดว้ยสติปัญญำ และทรงโปรด
ประทำนแก่อีกคนหน่ึง ให้มีถอ้ยค ำประกอบดว้ยวชิำควำมรู้ แต่เป็นพระวิญญำณองคเ์ดียว และทรง
โปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหมี้ควำมเช่ือ แต่เป็นพระวิญญำณองคเ์ดียว ทรงโปรดประทำนแก่อีกคน
หน่ึง ใหมี้ควำมสำมำรถรักษำคนป่วย แต่เป็นพระวญิญำณองคเ์ดียวและทรงโปรดประทำนแก่อีกคน
หน่ึง ใหท้  ำกำรเป็นอิทธิฤทธ์ิต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหพ้ยำกรณ์ได ้และทรงโปรด
ประทำนแก่อีกคนคนหน่ึงให้รู้จกัสังเกตวิญญำณต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหพู้ด
ภำษำแปลก ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึง ใหแ้ปลภำษำนั้น ๆ ได ้
ข้อเสนอทีห่น่ึง ลักษณะท่าทาง หรือการส าแดงออก ของผู้ ท่ีรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ แต่ละ
คนนั้น ย่อมไม่เหมือนกัน 

“ของประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิมีต่ำง ๆ แต่เป็นพระวญิญำณองคเ์ดียว” ของประทำน
นั้นมีหลำยอยำ่ง แต่แตกต่ำงกนัไปตำมควำมเหมำะสมกบักำรงำนแต่ละอยำ่ง ท่ีพระเจำ้ทรงเรียกใหแ้ต่
ละคนกระท ำ คริสตจกัรเปรียบเสมือนร่ำงกำย ดงันั้น อวยัวะต่ำง ๆ ของร่ำงกำยจึงมีหนำ้ท่ีแตกต่ำงกนั
ไป พระวญิญำณบริสุทธ์ิประทำนของประทำน ให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ตำม
ควำมเหมำะสมกบักำรงำนท่ีพระองคท์รงเรียกใหเ้ขำกระท ำ ดงัจะเห็นตวัอยำ่งไดจ้ำกคนในคริสตจกัร
สมยัแรก ท่ีไดรั้บบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิมกัพดูภำษำแปลก ๆ (กิจกำร 10:46,19:6) แต่ไม่ใช่
ทุกคน (1 โครินธ์ 12:27-30) ดงันั้นในปัจจุบนั พระวญิญำณบริสุทธ์ิจึงทรงโปรดใหบ้ำงคนเป็นผู ้
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ประกำศ บำงคนเป็นศิษยำภิบำล และบำงคนเป็นครูอำจำรย ์ และบำงคนเป็น “ผูช่้วย” ในกำรบริหำร
กิจกำรของพระองค ์

(2) 1 โครินธ์ 12:7 – กำรปรำกฏของพระวญิญำณนั้นมีแก่ทุกคน เพื่อเป็นประโยชน์แก่เขำ 
ข้อเสนอทีส่อง พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะประทานของประทาน ให้แก่ทุกคนท่ีรับบัพติศมาด้วยพระองค์ 

(3) 1 โครินธ์ 12:11 – แต่วำ่สำรพดักำรณ์เหล่ำนั้น พระวญิญำณองคเ์ดียวไดป้ระทำนแก่ทุกคน 
ใหก้ระท ำตำมชอบพระทยัของพระองค์ 
ข้อเสนอทีส่าม พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงโปรดให้ของประทานแก่แต่ละคน ตามท่ีพระองค์ทรงพอ
พระทัย พระองค์ทรงมีอ านาจสิทธ์ิขาดในการให้ของประทานพิเศษ อ านาจในการรับใช้พระเจ้า และ
กิจการงาน ให้แก่แต่ละบุคคล ตามความเห็นชอบของพระองค์ 

กำรเลือกสถำนท่ีท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้ และกำรท่ีจะขอใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิ เตรียมเรำไวใ้ห้
พร้อม เพื่อท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้ท่ีนั้น ไม่ใช่หนำ้ท่ีของเรำ ไม่ใช่หนำ้ท่ีของเรำท่ีจะเลือกขอเอำของประทำน
จำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และขอใหพ้ระองคป์ระทำนของประทำนนั้น ๆ ใหแ้ก่เรำ หนำ้ท่ีของเรำก็คือ 
มอบตวัของเรำเองใหแ้ก่พระองคทุ์กอยำ่ง และปฏิบติัตำมน ้ำพระทยัของพระองคทุ์กกรณี ไม่วำ่พระองค์
ทรงตอ้งกำรใหเ้รำท ำอะไร และอยูแ่ห่งใด และไม่วำ่เรำจะไดรั้บของประทำนอะไรก็สุดแลว้แต่พระองค์
จะเห็นสมควร พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงมีอ ำนำจสิทธ์ิขำด และหนำ้ท่ีของเรำก็อยูท่ี่กำรมอบตวัไวก้บั
พระองค ์ เพื่อจดักำรกบัเรำตำมควำมเห็นชอบของพระองค ์ขำ้พเจำ้รู้สึกยนิดีอยำ่งยิง่ท่ีเป็นเช่นนั้น คือวำ่ 
พระองคผ์ูมี้สติปัญญำและควำมรักซ่ึงไม่มีท่ีส้ินสุด ทรงเป็นผูเ้ลือกสถำนท่ี หนำ้ท่ีท่ีจะปฏิบติั และของ
ประทำนท่ีจะใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ มิใช่ขำ้พเจำ้เป็นคนเลือกเอง เพรำะวำ่ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถมองเห็นเหตุกำรณ์
ไกล ไม่อำจทรำบอนำคตของตนเอง นอกจำกนั้นยงัเป็นคนโง่เขลำอีกดว้ยกำรผิดพลำดในกำรท่ีไม่รู้วำ่ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีสิทธิอ ำนำจเด็ดขำดในเร่ืองน้ี ท ำใหค้นเป็นจ ำนวนมำกขำดพระพร และตอ้ง
ประสบควำมผดิหวงั ทั้งน้ีก็เพรำะเขำเหล่ำนั้นพยำยำมท่ีจะเลือกของประทำนเอำเอง ดงันั้นเขำจึงไม่ได้
รับอะไรเลย แน่นอนเหลือเกิน พระคริสตธรรมคมัภีร์สนบัสนุนในกำรท่ีเรำจะ “แสวงหำของประทำน
อนัใหญ่ยิง่” (1 โครินธ์ 12:31) และรู้ถึงกำรท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ทรงมีอ ำนำจเด็ดขำดในเร่ืองน้ี 

(4) กิจกำร 1:5,8 – คือพระองคต์รัสวำ่ “ตำมท่ีท่ำนทั้งหลำยไดย้นิจำกเรำนัน่แหละ เพรำะวำ่
ยอห์นให้รับบพัติศมำดว้ยน ้ำแต่ไม่ชำ้ไม่นำนท่ำนทั้งหลำยจะรับบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ แต่
ท่านท้ังหลายจะได้รับพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำน
ทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำในกรุงเยรูซำเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูำสห์ มณฑลสะมำเรีย และจนถึงท่ีสุด
ปลำยแผน่ดินโลก” 
ข้อเสอนทีส่ี่ การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นการรับอ านาจในการรับใช้พระเจ้า 
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ฤทธ์ิอ ำนำจแต่ละอยำ่งท่ีพระเจำ้ประทำนใหผู้เ้ช่ือแต่ละคนนั้นอำจแตกต่ำงกนัไป แต่จะเป็น
อยำ่งไหน ก็ลว้นมีฤทธ์ิอ ำนำจดว้ยกนัทั้งส้ิน และเป็นฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง ฉะนั้นผูท่ี้
ศึกษำหนงัสือเล่มน้ี ผูใ้ดท่ียงัไม่ไดรั้บบพัติศมำพระวิญญำณบริสุทธ์ิ หำกจะแสวงหำตำมวถีิทำงของพระ
เจำ้แลว้ ก็จะไดรั้บฤทธ์ิอ ำนำจในกำรปฏิบติัพระเจำ้ อยำ่งท่ีไม่เคยมีมำก่อนเลย กล่ำวคือ จะไดรั้บฤทธ์ิ
อ ำนำจในกำรด ำเนินกิจกำรงำน ท่ีพระเจำ้ไดท้รงเลือกสรรไวใ้ห้โดยเฉพำะ แต่ผลของกำรรับฤทธ์ิ
อ ำนำจน้ี อำจไม่ปรำกฏในทนัที ระหวำ่งน ำผูอ่ื้นใหรั้บควำมรอดก็ได ้(กิจกำร 7: 55-60) 

(5) กิจกำร 4:29,31 – บดัน้ีพระองคเ์จำ้ขำ้ ขอโปรดทอดพระเนตรกำรขู่ของเขำ และโปรด
ประทำนใหผู้ท้ำสของพระองค ์ กล่ำวถอ้ยค ำของพระองคด์ว้ยใจกลำ้ เม่ือเขำอธิษฐำนแลว้ ท่ีซ่ึงเขำ
ประชุมอยูน่ั้นไดห้ว ัน่ไหว และชนทั้งหลำยประกอบดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ได้กล่าวค าของพระเจ้า
ด้วยใจกล้าหาญ 
ข้อเสนอทีห้่า การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท าให้มีใจกล้าในการเป็นพยาน และในการรับ
ใช้พระเจ้า  

กำรรับบพัติศมำดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เปล่ียนคนขลำดใหเ้ป็นคนกลำ้หำญ(เทียบ กิจกำร 4: 
8-12) 

(6) กิจกำร 2:4,7,8,11 – เขำเหล่ำนั้นก็ประกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ จึงตั้งตน้พดูภำษำต่ำง 
ๆ ตำมท่ีพระวญิญำณไดท้รงโปรดใหพ้ดู คนทั้งปวงจึงพำกนัประหลำดและอศัจรรยใ์จพดูวำ่ “ดูแน่ะคน
ทั้งหลำยท่ีพดูกนันั้น เป็นชำวกำลิลีทุกคนไม่ใช่หรือ เหตุไฉนเรำทุกคนไดย้นิเขำพดูภำษำของบำ้นเกิด
เมืองนอนของเรำ ชำวเกำะเกรเตและชำวประเทศอำรเบีย เรำทั้งหลำยก็ไดย้นิชนเหล่ำน้ี กล่าวถึงการ
อิทธิฤทธ์ิของพระเจ้าในภาษาของเราเอง” 

กิจกำร 4:31,33,8-10 – เม่ือเขำอธิษฐำนแลว้ ท่ีซ่ึงเขำประชุมอยูน่ั้นไดห้ว ัน่ไหว และชนทั้งหลำย
ประกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ไดก้ล่ำวค ำของพระเจำ้ดว้ยใจกลำ้หำญ อคัรสำวกจึงประกอบดว้ย
ฤทธ์ิเดชใหญ่ยิง่ และไดเ้ป็นพยำนวำ่พระเยซูเจำ้ไดท้รงคืนพระชนมแ์ลว้ และพระคุณอนัใหญ่ยิง่ไดอ้ยู่
กบัเขำทุกคน ขณะนั้นเปโตรประกอบดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จึงกล่ำวแก่เขำวำ่ “ดูก่อนท่ำนผู ้
ครอบครองพลเมืองและผูเ้ฒ่ำทั้งหลำย วนัน้ีถำ้ท่ำนทั้งหลำยจะถำมขำ้พเจำ้ ถึงกำรคุณซ่ึงไดก้ระท ำแก่
คนป่วยน้ีวำ่ เขำหำยเป็นปกติโดยเหตุอะไร ก็ใหท้่ำนทั้งหลำยกบับรรดำพลอิสรำเอลทรำบเถิดวำ่โดย 
พระนำมของพระเยซูคริสตช์ำวนำซำเร็ธ ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยไดต้รึงไวท่ี้กำงเขน และซ่ึงพระเจำ้ไดท้รง
โปรดใหคื้นพระชนม ์โดยพระองคน์ั้นคนป่วยน้ีท่ียนือยูต่่อหนำ้ทั้งหลำย ไดห้ำยเป็นปกติ” 

กิจกำร 9:17,20 – แลว้อะนำเนียก็ไป และเขำ้ไปในตึกวำงมือบนเซำโล กล่ำววำ่ “พี่เซำโลเอ๋ย 
พระเจำ้คือพระเยซูผูไ้ดป้รำกฏแก่ท่ำนกลำงทำง ท่ีท่ำนมำนั้น ไดท้รงใชข้ำ้พเจำ้มำเพื่อจะใหท้่ำนเห็นได้
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อีก และเพื่อใหท้ำ่นได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเตม็บริบูรณ์” ในเวลำนั้นท่ำนไดเ้ทศนำในธรรมศำลำ
ประกำศกล่ำวดว้ยพระเยซูวำ่ พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจำ้ 

กิจกำร 10:44-46 – เม่ือเปโตรก ำลงักล่ำวค ำเหล่ำนั้น พระวญิญำณบริสุทธ์ิจึงเสด็จลงมำสถิตอยู่
กบัคนทั้งปวงท่ีฟังนั้น ฝ่ำยพวกท่ีไดรั้บพิธีสุนตั ซ่ึงเช่ือถือในพระเยซูเจำ้ คือคนทุกคนท่ีมำดว้ยกนักบัเป
โตร ก็ประหลำดใจเพรำะวำ่ พระเจำ้ไดป้ระทำนพระวญิญำณบริสุทธ์ิใหล้งมำสวมทบัคนต่ำงชำติดว้ย 
เหตุวำ่เขำไดย้นิคนเหล่ำนั้นพูดภำษำต่ำง ๆ และยกยอสรรเสริญพระเจ้า 

เอเฟซสั 5:18,19 – และอยำ่เมำเหลำ้องุ่น อนัเป็นเหตุใหเ้สียคนไป แต่จงประกอบดว้ยพระ
วญิญำณ จงสนทนำกนัดว้ยค ำไพเรำะอยำ่งเพลงสดุดี เพลงนมสักำร และเพลงสรรเสริญคือร้องเพลง 
และกล่าวค าสรรเสริญในใจของท่านท้ังหลายถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 
ข้อเสนอทีห่ก การรับบัพติมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิท าให้ผู้ ท่ีรับนั้นอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า และพระ
คริสต์ และท าให้สนใจในส่ิงของฝ่ายจิตวิญญาณ 

บุคคลท่ีเตม็ลน้ไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ จะไม่ลุ่มหลงต่อกำรร้องร ำท ำเพลง และกำร
สนุกสนำนของชำวโลก ในเม่ือฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยูใ่นตวัเขำ หำกพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิสวมทบัคนหน่ึงคนใด ขณะท่ีเขำก ำลงัฟังเพลงของชำวโลก จะท ำใหเ้ขำไม่รู้สึกสนใจต่อเพลง
นั้น แต่จะท ำใหเ้ขำกระตือรือร้น สนใจท่ีจะฟังเร่ืองรำวเก่ียวกบัพระคริสตเ์พิ่มข้ึน 
สรุปข้อเสนอ การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คือการท่ีพระวิญญาณของพระเจ้าเสดจ็มาสวม
ทับผู้เช่ือ และทรงเติมจิตใจของเขาให้เตม็ล้นด้วยความเข้าใจเก่ียวกับความจริง พระองค์ทรงครอบครอง
อวยัวะทุกส่วนของร่างกายของเขา และทรงให้ของประทานแก่เขา ซ่ึงเขาไม่เคยมีมาก่อนเลย เพ่ือเตรียม
เขาให้พร้อม ท่ีจะปฏิบัติพระเจ้า ในงานท่ีพระองค์ทรงเรียกให้เขากระท า 

3. ความจ าเป็นทีจ่ะต้องรับบัพติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

(1) ลูกำ 24:48,49 – ท่ำนทั้งหลำยเป็นพยำนดว้ยขอ้ควำมเหล่ำนั้น และน่ีแน่ะเรำจะอ ำนวยใหค้  ำ
สัญญำณแห่งพระบิดำของเรำส ำเร็จท่ีท่ำนทั้งหลำย แต่ท่ำนทั้งหลำยจงคอยอยูท่ี่กรุงเยรูซำเล็ม กวำ่ท่ำน
จะไดป้ระกอบดว้ยฤทธ์ิเดชท่ีมำแค่เบ้ืองบน  

กิจกำร 1:4,5,8 – เม่ือพระองคไ์ดท้รงประชุมกบัอคัรสำวกพร้อมกนั จึงก ำชบัเขำมิให้ออกไป
จำกกรุงเยรูซำเล็ม แต่ใหค้อยรับตำมสัญญำณของพระบิดำ คือพระองคต์รัสวำ่ “ตำมท่ีท่ำนทั้งหลำยได้
ยนิจำกเรำนัน่แหละ......” “.......แต่ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
จะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำในกรุงเยรูซำเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูำสห์ 
มณฑลซะมำเรีย และจนถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก” 
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ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูทรงห้ามอัครสาวกมิให้ลงมือท างาน ซ่ึงพระองค์ทรงเรียกให้เขากระท านั้น 
จนกว่าจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เสียก่อน 

หมายเหตุข้อที ่ 1 แมว้ำ่อคัรสำวกของพระเยซูคริสต ์ จะมีประสบกำรณ์ในกำรรับใชพ้ระเจำ้
มำแลว้ นอกจำกนั้นยงัมีควำมสนิทสนมกบัพระเยซูคริสตอ์ยำ่งใกลชิ้ด และไดรั้บกำรสั่งสอนอบรมจำก
พระองคม์ำเป็นเวลำนั้น แต่ประสบกำรณ์เหล่ำนั้น ก็ไม่ไดท้  ำใหอ้คัรสำวกเตรียมตวั ให้พร้อมท่ีจะรับใช้
พระเจำ้ ในงำนท่ีพระองคท์รงเรียกใหท้ ำเขำเหล่ำนั้นจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บบพัติศมำ ดว้ยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ เสียก่อน จึงจะเป็นกำรเตรียมพร้อมท่ีสมบูรณ์ 

หมายเหตุข้อ 2 เม่ือไดรั้บบพัติศมำดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิแลว้ ก็จ  ำจะตอ้งรีบด ำเนินงำนนั้น
ใหเ้สร็จโดยเร็ว ประชำกรทั้งโลกก ำลงัพินำศ และบรรดำอคัรสำวกเท่ำนั้นท่ีรู้ควำมจริงเก่ียวกบัควำม
รอด กระนั้นพระเยซูคริสตก์็ยงัตรัสสั่งไวอ้ยำ่งเด็ดขำดวำ่ “จงคอยท่ำ” จนกวำ่จะถึงเวลำน่ี ยอ่มยนืยนัให้
เห็นถึงควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งรับบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นกำรเตรียมตวั
ไวใ้หพ้ร้อมเพื่อรับใชพ้ระเจำ้ ตำมท่ีพระองคท์รงพอพระทยั  

(2) กิจกำร 10:38 – คือเร่ืองพระเยซูชำวนำซำเร็ธวำ่ พระเจำ้ไดท้รงชโลมพระองคโ์ดยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ และโดยฤทธำนุภำพอยำ่งไร และพระเยซูไดเ้สด็จไปกระท ำคุณ และรักษำบรรดำคน
ซ่ึงถูกมำรเบียดเบียน เพรำะวำ่พระเจำ้ไดส้ถิตอยูก่บัพระองค ์ (เทียบ ลูกำ 3:22, 4:1,17,18 - และพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงรูปสัณฐานเหมือนนกพิราบได้ลงมาบนพระองค์ และมีพระสุรเสียงมำจำกฟ้ำวำ่ 
“ท่ำนเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำนมำก” พระเยซูประกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ไดก้ลบัไป
จำกแม่น ้ำยำระเด็น และพระวญิญำณไดน้ ำพระองคไ์ปในป่ำ........ พระเยซูไดเ้สด็จกลบัมำดว้ยเดชพระ
วิญญาณยงัมณฑลกาลิลี และกิตติศพัทเ์ล่ืองลือไปทัว่ต ำบลท่ีอยูร่อบนั้น.......เขำจึงส่งพระคมัภีร์อิสยำห์
ศำสดำพยำกรณ์ใหแ้ก่พระองค ์ เม่ือพระองคท์รงคล่ีหนงัสือนั้นออกก็คน้พบขอ้ท่ีเขียนไวว้ำ่ พระ
วิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รงชโลมตั้งขำ้พเจำ้ไว ้ใหป้ระกำศกิตติคุณ
แก่คนยำกจน พระองคไ์ดท้รงใชข้ำ้พเจำ้ใหบ้อกแก่พวกเชลยวำ่ เขำจะไดก้ลบัเป็นไท ใหบ้อกแก่คนตำ
บอดวำ่จะไดเ้ห็นอีก ใหบ้อกแก่คนท่ีถูกกดข่ีข่มเหงวำ่จะไดพ้น้ทุกข)์ 
ข้อเสนอทีส่อง แม้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า พระองค์กมิ็ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกิจของพระองค์ จนกระท่ังพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจ้า ได้เสดจ็ลงมาประทับอยู่กับ
พระองค์อันเป็นการ “ชโลมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และฤทธานุภาพ” 

(3) กิจกำร 8:14-16 – เม่ืออคัรสำวกซ่ึงอยูใ่นกรุงเยรูซำเล็ม ไดย้นิวำ่ชำวสะมำเรียไดรั้บค ำของ
พระเจำ้แลว้ จึงใหเ้ปโตรกบัยอห์นไปหำเขำ คร้ันเปโตรกบัยอห์นไปถึงก็อธิษฐานเผ่ือเขา เพ่ือให้เขา
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ได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ดว้ยวำ่พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ยงัไม่ไดล้งมำสถิตอยูก่บัผูใ้ด เป็นแต่ไดรั้บบพั
ติศมำในนำมแห่งพระเยซูคริสตเ์จำ้เท่ำนั้น 

กิจกำร 19:1,2 – ขณะเม่ืออะเปำโลยงัอยูใ่นเมืองโครินธ์นั้น เปำโลจึงไปตำมแวน่แควน้ฝ่ำย
เหนือแลว้มำยงัเมืองเอเฟซสั และไดพ้บสำวกบำงคน จึงถำมเขำวำ่ “เม่ือท่ำนทั้งหลำยเช่ือนั้น ท่ำนไดรั้บ
พระวญิญำณบริสุทธ์ิหรือเปล่ำ” เขำตอบวำ่ “เปล่ำ แมพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิ เรำก็ยงัไม่เคยไดย้นิวำ่มีเลย” 
ข้อเสนอทีส่าม เม่ืออัครสาวกได้พบผู้เช่ือถือพระคริสต์ กไ็ด้ถามเขาในทันทีว่า เขาได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ แล้วหรือยงั ถ้าคนเหล่านั้นยงัไม่ได้รับ อัครสาวกกอ็ธิบาย และแนะน าให้เขารู้ถึงพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ และให้รับเอาไว้ 
สรุปข้อเสนอ การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับคริสเตียนทุกคน 
เพ่ือเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามท่ีพระเจ้าทรงเรียกและมอบหมายให้กระท า 

4. ผู้ใดบ้างทีส่ามารถรับบัพติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  

กิจกำร 2:38,39 – ฝ่ำยเปโตรจึงกล่ำวแก่เขำวำ่ “จงกลบัใจเสียใหม่ และรับบติัศมำในนำมแห่ง
พระเยซูคริสตส้ิ์นทุกคน เพื่อควำมผดิบำปของท่ำนจะทรงยกเสีย แลว้ท่านจะได้รับพระราชทานพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ ด้วยว่าค าท่ีตรัสสัญญานั้น ได้แก่ท่านท้ังหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คน
ท้ังหลายท่ีอยู่ไกล คือ ทุกคนท่ีพระเจ้าของเราจะทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์ 

(พระสัญญำในขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีคือ “กำรรับบพัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” หรือ “กำร
รับพระรำชทำนพระวิญญำณบริสุทธ์ิ” เทียบ กิจกำร 1:4, 2:33 และขอ้อ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียง) 
ข้อเสนอ การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ มิใช่มีไว้ส าหรับอัครสาวก หรือผู้ ท่ีอยู่ในสมยัของ
อัครสาวกโดยเฉพาะเท่านั้น แต่มีไว้ส าหรับ “ทุกคนท่ีอยู่ไกล คือ ทุกคนท่ีพระเจ้าของเราทรงเรียก....” 
กล่าวคือ หมายถึงผู้ ท่ีเช่ือถือพระเจ้าทุกคนทุกยคุทุกสมยั ถ้าผู้เช่ือผู้ใด ในสมยัใด ไม่ได้รับบัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริสุทธ์ิกเ็ป็นเพราะผู้นั้นมิได้อ้างสิทธิของตน ซ่ึงมีอยู่ในพระคริสต์ 

5. การประกอบหรือเป่ียมด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

กิจกำร 2:4 – เขำเหล่ำนั้นก็ประกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ จึงตั้งตน้พดูภำษำต่ำง ๆ ตำมท่ี
พระวญิญำณไดท้รงโปรดให้พดู 

กิจกำร 4:8,31 – ขณะนั้นเปโตรประกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ จึงกล่ำวแกเขำวำ่ “ดูก่อน
ท่ำนผูค้รอบครองพลเมืองและผูเ้ฒ่ำทั้งหลำย......” เม่ือเขำอธิษฐำนแลว้ ท่ีซ่ึงเขำประชุมอยูน่ั้นได้
หว ัน่ไหวและชนทั้งหลำยประกอบดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ไดก้ล่ำวค ำของพระเจำ้ดว้ยใจกลำ้หำญ 
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ข้อเสนอ พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงเปโตรสามคร้ังว่า เปโตรเป็นผู้  “ประกอบด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ” 

กำรรับพระวญิญำณบริสุทธ์ิเพียงคร้ังเดียว ยงัไม่เป็นกำรเพียงพอในกำรรับใชพ้ระเจำ้ เรำจ ำเป็น
ท่ีจะตอ้งไดรั้บพระวิญญำณบริสุทธ์ิเพิ่มเติมทุกคร้ังท่ีเรำปฏิบติังำนใหม่  

6. เง่ือนไขในการรับบัพติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

(1) กิจกำร 2:38 - ... จงกลับใจเสียใหม่ และรับบัพติศมาในนามแห่งพระเยซูคริสต์ส้ินทุกคน 
เพื่อควำมผิดบำปของท่ำนจะทรงยกเสีย แลว้ท่ำนจะไดรั้บพระรำชทำนพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
กิจกำร 10:44 – เม่ือเปโตรก ำลงักล่ำวค ำเหล่ำนั้น พระวญิญำณบริสุทธ์ิจึงเสด็จลงมำสถิตอยูก่บัคนทั้ง
ปวงท่ีฟังนั้น เทียบ กิจกำร 15:8,9 – พระเจำ้ผูท้รงทรำบในใจมนุษยไ์ดท้รงรับรองคนต่ำงชำตินั้น และได้
ประทำนพระวิญญำณบริสุทธ์ิแก่เขำเหมือนไดป้ระทำนแก่พวกเรำ พระองคไ์ม่ทรงถือวำ่เรำกบัเขำผดิ
กนัอยำ่งไร แต่ทรงช ำระใจเขำใหบ้ริสุทธ์ิโดยความเช่ือ 

กำลำเทีย 3:2 - ........ท่ำนทั้งหลำยไดรั้บพระวิญญำณนั้น โดยกำรประพฤติตำมพระบญัญติัหรือ 
หรือไดรั้บโดยควำมเช่ือ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ขึน้อยู่กับเง่ือนไขดังต่อไปนีคื้อ การกลับใจ
ใหม่ การเช่ือพ่ึงในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (โดยไม่ได้อาศัยการประพฤติ
ตามพระบัญญติั) และการรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพ่ือรับการช าระให้พ้นจาก
ความผิดบาป 

(2) กิจกำร 16:2,6 – จึงถำมเขำวำ่ “เม่ือท่ำนทั้งหลำยเช่ือนั้น ท่ำนไดรั้บพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
หรือเปล่ำ” เขำตอบวำ่ “เปล่ำ แม้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ เรากย็งัไม่เคยได้ยินว่ามีเลย” เม่ือเปำโลไดว้ำงมือ
บนเขำแลว้ พระวิญญำณบริสุทธ์ิก็เสด็จลงมำบนเขำ เขำจึงพดูเป็นส ำเนียงต่ำง ๆ และไดท้  ำนำยดว้ย 
ข้อเสนอทีส่อง ส าหรับผู้ ท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต์ บางคร้ังการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ก็
ขึน้อยู่กับการท่ีผู้เช่ือรู้ว่า มีพระพรเช่นนีซ่ึ้งเขาขอรับได้ และพระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะให้เขาได้รับไว้แม้
ในทุกวนันี ้

(3) กิจกำร 5:32 - ....... พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระเจำ้ไดป้ระทำนใหทุ้กคนท่ีเช่ือฟังพระองค์ 
ข้อเสนอทีส่าม พระเจ้าทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ แก่ผู้ ท่ีเช่ือฟังพระองค์ 
กำรเช่ือฟังในท่ีน้ี หมำยถึงกำรอ่อนนอ้มถวำยตวัแก่พระเจำ้ โดยปรำศจำกขอ้แม ้ กำรเช่ือฟังเช่นน้ี
หมำยถึงกำรกลบัใจใหม่ และเช่ือฟังพระเยซูคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง ซ่ึงเป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัยิง่ ท่ีจะน ำไปสู่
กำรรับพระพร และเป็นจุดส ำคญัท่ีคนนบัพนั ๆ มกัผดิพลำดในทุกวนัน้ี  
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(4) กิจกำร 8:15,16 – คร้ันเปโตรกบัยอห์นไปถึง ก็อธิษฐำนเผือ่เขำ เพื่อใหเ้ขำไดรั้บพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ดว้ยวำ่พระวญิญำณบริสุทธ์ิยงัไม่ไดล้งมำสถิตอยูก่บัผูใ้ด......(ดูขอ้ 17 ดว้ย) 
ข้อเสนอทีส่ี่ การให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้น พระเจ้าประทานให้แก่ผู้ ท่ีเช่ือในพระเยซู
คริสต์ ท่ีได้รับบัพติศมาด้วยน า้แล้ว (ข้อ 12) เป็นการตอบค าอธิษฐาน (เทียบ ลูกา 11: 13) บางคนอาจ
อธิษฐานมากมาย ด้วยใจร้อนรน แต่เขากมิ็ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเลย ท้ังนีก้เ็พราะเขา
มิได้อธิษฐานด้วยใจเช่ือ (ยากอบ 1:6, 7) ความเช่ือท่ีจะให้ได้รับบัพติศมาดว้ยพระวิญญาณนั้นก็
เช่นเดียวกับการรับพระพรทุกอย่าง คือว่าเป็นความเช่ือท่ียอมนับว่าพระพรนีเ้ป็นของตนเองแล้ว (มะระ
โก 11:24, 1 ยอห์น 5:14, 15) 
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บทที ่8 พระราชกจิทีพ่ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงกระท าในศาสดา

พยากรณ์ และอคัรสาวก 

1. ลกัษณะพเิศษของพระราชกจิ ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก 

(1) 1 โครินธ์ 12:4,8-11,28,29 – ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่พระวญิญำณนั้นมีองคเ์ดียว ดว้ย
พระวญิญำณทรงโปรดประทำนแก่คนหน่ึง ใหมี้ถอ้ยค ำประกอบดว้ยสติปัญญำ และทรงโปรดประทำน
แก่อีกคนหน่ึง ใหมี้ถอ้ยค ำประกอบดว้ยวชิำควำมรู้แต่เป็นพระวญิญำณองคเ์ดียว และทรงโปรด
ประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหมี้ควำมเช่ือแต่เป็นพระวิญญำณองคเ์ดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคน
หน่ึง ใหมี้ควำมสำมำรถรักษำคนป่วย แต่เป็นพระวิญญำณองคเ์ดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคน
หน่ึงใหท้  ำกำรเป็นอิทธิฤทธ์ิต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหพ้ยำกรณ์ได ้ และทรงโปรด
ประทำนแก่อีกคนหน่ึงให้รู้จกัสังเกตวญิญำณต่ำง ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหพ้ดูภำษำ
แปลก ๆ และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหแ้ปลภำษำนั้น ๆ ไดแ้ต่วำ่สำรพดักำรณ์เหล่ำนั้น พระ
วญิญำณองคเ์ดียวไดป้ระทำนแก่ทุกคน ใหก้ระท ำตำมชอบพระทยัพระองค ์ ฝ่ำยพระเจำ้ทรงโปรดตั้ง
บำงคนไวใ้นคริสตจกัร คืออัครสาวกเป็นช้ันนอก ศาสดาพยากรณ์เป็นช้ันโท อำจำรยเ์ป็นชั้นตรี แลว้ต่อ
นั้นมำ ก็มีผูก้ระท ำอิธิฤทธ์ิต่ำง ๆ ผูรั้กษำโรคต่ำง ๆ ผูอุ้ปกำระและผูค้รอบครอง และผูรู้้ภำษำแปลก ๆ 
คนเหล่ำนั้นเป็นอัครสาวกทุกคนหรือเป็นศาสดาพยากรณ์ทุกคนหรือ เป็นครูทุกคนหรือ กระท ำกำร
อิทธิฤทธ์ิไดทุ้กคนหรือ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในอัครสาวกและในศาสดาพยากรณ์ แตกต่างจาก
พระราชกิจของพระองค์ ในผู้ เช่ืออ่ืน ๆ พระองค์ทรงโปรดประทานของประทานพิเศษให้แก่สาวกและ
ศาสดาพยากรณ์ เพ่ือจุดมุ่งหมายพิเศษของพระองค์ 

หลกัค ำสอนซ่ึงเป็นท่ีแพร่หลำยและเป็นท่ีรู้จกักนัดีในสมยัปัจจุบนัคือหลกัค ำสอนท่ีวำ่ กำรงำน
ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ในตวัของนกัเทศน์ ครู อำจำรย ์และผูเ้ช่ือทั้งหลำย คือกำรประทำนควำมสวำ่ง
ใหแ้ก่เขำเหล่ำนั้น และกำรน ำเขำใหรู้้ซ้ึงถึงควำมจริง และเขำ้ใจในพระวจนะของพระเจำ้นั้น เป็นกำร
งำนชนิดเดียวกนักบักำรงำนของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ในตวัศำสดำพยำกรณ์ และบรรดำอคัรสำวก 
เพียงแต่แตกต่ำงกนัเล็กนอ้ยเท่ำนั้น หลกัค ำสอนน้ีไม่ตรงกบัหลกัค ำสอนของพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ 
และไม่เป็นควำมจริง เพรำะเป็นกำรมองขำ้ม โดยละเลยหลกัควำมจริงซ่ึงกล่ำวไวอ้ยำ่งละเอียดชดัเจน 
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ “ของประทำนนั้นมีต่ำง ๆ แต่พระวญิญำณนั้นมีองคเ์ดียว” กำรปรนนิบติั
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นั้นมีต่ำง ๆ” และ “อำกำรท่ีท ำไปนั้นมีต่ำง ๆ” (1 โครินธ์ 62:4,6) และคนเหล่ำนั้นก็ใช่วำ่เป็นศำสดำ
พยำกรณ์ หรือเป็นอคัรสำวกกนัทุกคนก็หำไม่ (1 โครินธ์ 12:29)  

หมายเหตุ ผูท่ี้ไม่เอำใจใส่ต่อควำมแตกต่ำง ระหวำ่งพระรำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ใน
บรรดำอคัรสำวกและศำสดำพยำกรณ์ และพระรำชกิจของพระองคใ์นผูอ่ื้น มกัอำ้งถึงขอ้พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ซ่ึงกล่ำวไวว้ำ่ บะซำเล็ล “ประกอบดว้ยพระวญิญำณของพระเจำ้” เพื่อสร้ำงพลบัพลำของ
พระเจำ้(อพยพ 31:1-11) และยดึถือเป็นกำรพิสูจน์วำ่ กำรดลใจท่ีศำสดำพยำกรณ์ไดรั้บจำกพระเจำ้นั้น ก็
มิไดแ้ตกต่ำงไปจำกกำรดลใจท่ีพวกจิตรกรและสถำปนิกไดรั้บ แต่เขำเหล่ำนั้นอำจไม่ทรำบ หรือลืม
ควำมจริงวำ่ พลบัพลำนั้นจะตอ้งสร้ำงข้ึนตำมแบบท่ีพระเจำ้ไดส้ ำแดงใหแ้ก่โมเสสบนภูเขำ (อพยพ 
25:9,40) พลบพลำนั้นเอง จึงเป็นกำรพยำกรณ์ และเป็นกำรเปิดเผยควำมจริงของพระเจำ้ เพรำะไม ้
ทองค ำ เงิน ทองแดง ผำ้ หนงัสัตว ์และอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกำรสร้ำงพลบัพลำ กลำยเป็นพระด ำรัสของพระเจำ้ 

ในปัจจุบนัน้ีมีผูใ้หเ้หตุผล เก่ียวกบักำรดลใจของพระเจำ้ไวห้ลำยประกำร ซ่ึงหำกพิจำรณำแต่
เพียงผวิเผนิแลว้ ก็ดูเหมือนวำ่เป็นกำรแสดงควำมรู้สูงมำก แต่ถำ้พิจำรณำใหถ่้องแท ้ หรือน ำไป
เปรียบเทียบกบัพระวจนะของพระเจำ้แลว้ ขอ้คิดเห็นเหล่ำน้ีจะกลำยเป็นควำมคิดเห็นท่ีไม่มีคุณค่ำอะไร
เลยในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไม่มีคร้ังใดท่ีพระเจำ้จะทรงดลใจมนุษยม์ำกเท่ำกบักำรสร้ำงพลบัพลำ หำก
บรรดำบุคคลท่ีชอบติเตียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดศึ้กษำถึงพลบัพลำใหม้ำกยิง่ข้ึนแลว้ เขำคงตอ้งละ
ทิ้ง ทฤษฎีท่ีใชไ้ม่ไดข้องเขำอยำ่งแน่นอน 

2.ผลแห่งการปฏิบัติพระราชกจิ ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก 

(1) เอเฟซสั 3:5 – ซ่ึงในสมยัก่อน ๆ ไม่ไดท้รงโปรดส ำแดงแก่มนุษย ์ เหมือนอย่างบัดนีท้รง
โปรดส าแดงแก่พวกอัครสาวกอันบริสุทธ์ิ และแก่พวกศาสดาพยากรณ์ทางพระวิญญาณ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง ความจริงซ่ึงพระเจ้าได้ทรงซ่อนไว้ ไม่ส าแดงให้มนุษย์รู้ และกไ็ม่มีผู้ใดค้นพบ และไม่
อาจค้นพบได้ด้วยการใช้เหตุผลของมนุษย์ มาเป็นเวลาหลายยคุหลายสมยัแล้วนั้น พระเจ้าได้ทรงส าแดง
แก่อัครสาวก และศาสดาพยากรณ์ โดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีควำมจริงอยูม่ำกมำยหลำยประกำรท่ีมนุษยย์งัไม่เคยคน้พบมำก่อน
เลย และไม่อำจคน้พบไดด้ว้ยตนเอง แต่โดยพระกรุณำธิคุณอนัใหญ่หลวงของพระบิดำเจำ้ พระองคไ์ด้
ทรงส ำแดงใหแ้ก่บุตรของพระองค ์ โดยทำงผูรั้บใชข้องพระองค ์ คือศำสดำพยำกรณ์และอคัสำวก ทั้งน้ี
ท ำใหเ้รำทรำบถึงควำมโง่เขลำของมนุษยใ์นกำรพิสูจน์ขอ้ควำมในพระคริสตธรรมคมัภีร์ โดยอำศยั
เหตุผลของตนเอง ควำมจริงแห่งพระเจำ้ก็สูงกวำ่ควำมนึกคิดของมนุษย ์ ควำมรู้สึกนึกคิดแบบคริสเตียน
ท่ีแทจ้ริง เป็นผลแห่งกำรศึกษำคน้ควำ้ควำมจริงแห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ และใหค้วำมจริงนั้นซึมซำบ
เขำ้ไปในจิตใจ หำกวำ่ควำมรู้สึกของเรำแตกต่ำงจำกพระวจนะของพระเจำ้ ก็แสดงวำ่ควำมรู้สึกนึกคิด
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ของเรำ มิใช่ควำมรู้สึกตำมแบบคริสเตียนอยำ่งแทจ้ริง ดงันั้นเรำไม่ควรโนม้นำ้วกำรส ำแดงของพระเจำ้ 
ใหล้งมำสู่ระดบัควำมรู้สึกนึกคิดของเรำ แต่ควรท ำใหค้วำมรู้สึกของเรำสูงข้ึน สู่ระดบัเดียวกนักบัพระ
วจนะของพระเจำ้ 

(2) 1 เปโตร 1:10-12 – พวกผูพ้ยำกรณ์ก็ไดอุ้ตส่ำห์สืบคน้หำ ในควำมรอดนั้นและไดพ้ยำกรณ์
ถึงพระคุณซ่ึงจะบงัเกิดแก่ท่ำนทั้งหลำย และสืบค้นหาเวลาซ่ึงพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้สถิตอยู่ใน
เขา ได้ทรงส าแดงนั้น จะเป็นเม่ือใดหรือเวลาอย่างไร เม่ือพระวิญญำณนั้นไดต้รัสพยำกรณ์ถึงควำมทุกข์
ทรมำนของพระคริสต ์ และถึงสง่ำรำศีท่ีจะมำภำยหลงัควำมทนทุกขท์รมำนนั้น ก็ทรงโปรดส ำแดงให้
พวกพยำกรณ์นั้นทรำบวำ่ ท่ีท่ำนเหล่ำนั้นไดป้รนนิบติัในเหตุกำรณ์ทั้งปวงนั้นก็ไม่ใช่ส ำหรับพวกเขำเอง 
แต่ส ำหรับเรำทั้งหลำย บดัน้ีคนเหล่ำนั้นท่ีประกำศกิตติคุณแก่ท่ำนทั้งหลำย ก็ไดก้ล่ำวส่ิงเหล่ำนั้นแก่
ท่ำนแลว้ โดยพระวิญญำณบริสุทธ์ิท่ีทรงโปรดประทำนลงมำจำกสวรรคแ์ละพวกทูตสวรรคก์็มีควำม
ปรำรถนำจะพิจำรณำดูในเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น 
ข้อเสนอทีส่อง ความจริงท่ีพระเจ้าทรงส าแดงแก่บรรดาศาสดาพยากรณ์นั้น ไม่ได้ขึน้อยู่กับความนึกคิด
ของเขาเองเลย พระวิญญาณของพระคริสต์ ซ่ึงสถิตอยู่ในเขาเหล่านั้นต่างหาก ทรงส าแดงให้เขาทราบ
ศาสดาพยากรณ์เหล่านั้น จึงได้ใคร่ครวญหาความหมายของส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงไม่ได้มาจากความนึกคิดของ
เขาเอง หากแต่มาจากพระเจ้า  

(3) 2 เปโตร 1:21 – ดว้ยวำ่ค ำพยำกรณ์นั้น เม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมำตำมน ้ำใจมนุษย ์แต่วำ่มนุษยไ์ด้
กล่ำวค ำซ่ึงมำจำกพระเจำ้ ตำมท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดท้รงดลใจใหก้ล่ำวนั้น 
ข้อเสนอทีส่าม ไม่มีค าพยากรณ์ใด ๆ ท่ีศาสดาพยากรณ์ พยากรณ์ขึน้ตามใจตนเอง เขาเหล่านั้นได้
พยากรณ์ไว้ตามท่ีพระเจ้าทรงน าโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นผู้ดลใจ 

(4) ฮีบรู 3:7 – เหตุฉะนั้นตำมท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิตรัสวำ่ “วนัน้ีถำ้ท่ำนทั้งหลำยจะไดย้นิพระ
สุรเสียงของพระองค.์.......” 

ฮีบรู 10:15,16 – และพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยานฝ่ายเราด้วย เพรำะวำ่คร้ันไดต้รัสไว้
แลว้วำ่ “น่ีแน่ะเป็นค ำสัญญำไมตรี ซ่ึงเรำจะท ำไวก้บัเขำทั้งหลำย เม่ือวนัเหล่ำนั้นล่วงไปแลว้” องคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจำ้ไดต้รัสวำ่ “บญัญติัของเรำ เรำจะใส่ไวใ้นใจเขำทั้งหลำย และจะจำรึกไวใ้นจิตใจของเขำดว้ย” 
กิจกำร 28:25 – เม่ือเขำไม่เห็นพอ้งดว้ย เขำก็จะลำไป เปำโลก็ไดก้ล่ำวขอ้ควำมแถมทำ้ยวำ่ พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิตรัสแก่บรรพบุรุษของท่านท้ังหลาย โดยอิสยำห์ผูพ้ยำกรณ์ถูกตอ้งดีแลว้ 

2 ซำมูเอล 23:2 – พระวญิญำณของพระเยโอวำห์ตรัสแก่ขำ้พเจำ้ และพระด ำรัสของพระองคอ์ยู่
ท่ีล้ินของขำ้พเจำ้ 
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ข้อเสนอทีส่ี่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นผู้ตรัสค าพยำกรณ์เหล่านั้น ให้แก่ศาสดาพยากรณ์ ดังนั้นค า
พยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์ กคื็อพระด ารัสของพระวิญญาณบริสุทธ์ินั่นเอง 

ศำสดำพยำกรณ์เป็นเพียงปำก ซ่ึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงใชใ้นกำรตรัส ในฐำนะท่ีศำสดำ
พยำกรณ์เป็นเพียงมนุษย ์ ฉะนั้นจึงอำจท ำผดิพลำดไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ๆ แต่พระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ทรงสอนทรงใช ้ และสวมทบัเขำทั้งหลำย เม่ือพระองคท์รงน ำเขำ ทรงดลใจเขำ เขำยอ่มไม่ผดิพลำดใน
ค ำสอน ค ำสอนนั้นมิใช่ของเขำเหล่ำนั้น แต่เป็นของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เป็นค ำตรัสของพระเจำ้ มิใช่
ถอ้ยค ำของศำสดำพยำกรณ์เอง ตวัอยำ่งเช่น อคัรสำวกเปำโล เม่ือก่อนนั้นท่ำนไดก้ระท ำผดิอยูห่ลำย
ประกำรแต่เม่ือท่ำนเป็นอคัรสำวกแลว้ ท่ำนไดรั้บกำรสั่งสอนโดยฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
และเม่ือเปำโลท ำกำรสั่งสอนโดยกำรน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ท่ำนก็มิไดส้อนอะไรผดิพลำดไปเลย 
หรือกล่ำวอีกอยำ่งหน่ึงก็คือวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงสอนโดยทำงอคัรสำวกเปำโล ฉะนั้นค ำสั่งสอน
ของท่ำนจึงไม่ผิดพลำดเช่นเดียวกบัพระเจำ้ผูไ้ม่ผดิพลำดนัน่เอง ขอให้เรำสังเกตดูควำมแตกต่ำง 
ระหวำ่งควำมคิดเห็นของเปำโล ในฐำนะเป็นเพียงปุถุชนคนหน่ึง กบัค ำสั่งสอนของท่ำนในฐำนะท่ีเป็น
อคัรสำวก พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้นัทึกเอำค ำสั่งสอนของท่ำนในฐำนะท่ีเป็นอคัรสำวกเอำไว ้ ยกเวน้
ขอ้ควำมใน 1 โครินธ์ 7:6,25 ท่ีวำ่ “ซ่ึงขำ้พเจำ้กล่ำวเช่นน้ี ขำ้พเจำ้กล่ำวตำมอตัโนมติั มิใช่ตำมพระ
บญัชำ....เร่ืองพวกสำวกพรหมจำรีนั้น ขำ้พเจำ้มิไดรั้บพระบญัชำจำกองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ถึงกระนั้น
ขำ้พเจำ้ขอเตือนสติตำมควำมเห็นชอบของขำ้พเจำ้ ดงัผูท่ี้ไดรั้บพระคุณจำกองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ให้เป็นผูท่ี้
วำงใจได.้......” ในท่ีน้ีดูเหมือนวำ่อำจำรยเ์ปำโลไม่แน่ใจวำ่ ขอ้ควำมดงักล่ำวเป็นพระบญัชำของพระเจำ้ 
ฉะนั้นทำ่นจึงบอกใหผู้อ่้ำนรับทรำบไว ้ ทั้งน้ียอ่มจะใหเ้รำมีควำมแน่ใจในค ำสอนอ่ืน ๆ ของท่ำนไดว้ำ่ 
เป็นพระบญัชำของพระเจำ้ 

มีบำงคนกล่ำววำ่ เปำโลไดส้อนไวใ้นจดหมำยฝำกฉบบัตน้ ๆ ของท่ำนวำ่ พระเยซูคริสตเจำ้จะ
เสด็จกลบัมำในสมยัของท่ำนนั้น เป็นกำรสอนท่ีผดิพลำด แต่แทท่ี้จริงแลว้ เปำโลมิไดส้อนเช่นนั้นเลย 
ใน 1 เธสะโลนิกำ 4:17 – (“ภำยหลงันั้นเรำผูย้งัเป็นอยูแ่ละคอยอยู ่ จะถูกรับข้ึนไปในเมฆ พร้อมกบัคน
เหล่ำนั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในทอ้งฟ้ำอยำ่งนั้นแหละเรำจึงจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เป็น
นิตย”์) ขณะท่ีอำจำรยเ์ปำโลยงัมีชีวติอยู ่ ก็เป็นธรรมดำอยูเ่องท่ีท่ำนยอ่มไม่นบัตวัท่ำน รวมอยูใ่นกลุ่ม
ของบรรดำผูล่้วงลบัไปแลว้ เม่ือท่ำนกล่ำวถึงกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์แต่ท่ำนอำจเช่ือวำ่ ท่ำน
คงยงัมีชีวติอยูใ่นวนัเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ กำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเสด็จกลบัมำของพระ
เยซูนั้น นบัเป็นสภำพท่ีเหมำะสมอยำ่งยิง่ ส ำหรับผูเ้ช่ือทุกยคุทุกสมยั เปำโลอำจจะเช่ือมัน่วำ่ ท่ำนคงมี
ชีวติอยูใ่นวนัเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสตเ์จำ้ แต่ท่ำนมิไดส้อนอยำ่งนั้น พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรง
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ป้องกนั มิใหท้่ำนสอนผิดพลำดในเร่ืองน้ี เช่นเดียวกบัท่ีทรงป้องกนัท่ำน มิใหส้อนผิดพลำดในค ำสอน
อ่ืน ๆ 

(5) 1 โครินธ์ 2:31 – คือส่ิงเหล่ำนั้นท่ีเรำไดก้ล่ำวดว้ยถอ้ยค ำ ซ่ึงมิใช่ปัญญำของมนุษยส์อนไว ้
แต่ดว้ยถอ้ยค ำซ่ึงพระวิญญำณไดท้รงสั่งสอน สมกบัส่ิงซ่ึงเป็นพระวิญญำณ 
ข้อเสนอทีห้่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผู้สถิตอยู่ในอัครสาวก ไม่เพียงแต่สอนให้เกิดความนึกคิด หรือ “เนือ้
เร่ือง” เท่านั้น แต่ยงัทรงสอนให้ใช้ถ้อยค าในการอธิบายความนึกคิดนั้นอีกด้วย 

เร่ืองน้ีมิใช่เพียงแต่อำ้งจำกควำมจริงท่ีวำ่ ควำมนึกคิดยอ่มถ่ำยทอดจำกจิตใจของบุคคลหน่ึง 
ไปสู่อีกบุคคลหน่ึงดว้ยถอ้ยค ำเท่ำนั้นแต่หำกกำรใชถ้อ้ยค ำผดิพลำด ก็จะท ำใหค้วำมนึกคิดนั้นตอ้ง
ผดิพลำดไปดว้ย พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่ำวถึงขอ้น้ีอยำ่งชดัเจน ไม่มีตอนใดท่ีจะชดัเจน เท่ำกบั
ค ำพดูของอคัรสำวกเปำโลท่ีวำ่ “โดยถอ้ยค ำ ซ่ึงพระวญิญำณไดท้รงสั่งสอน” พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรง
ทรำบล่วงหนำ้วำ่ มนุษยใ์นสมยัน้ีจะมีควำมคิดเห็นผดิไปจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ และมีทฤษฎีท่ี
ผดิพลำดเก่ียวกบักำรงำนของพระองค ์ในชีวิตจิตใจของอคัรสำวก 

ผูใ้ดยิง่ศึกษำพระวจนะของพระองคอ์ยำ่งพินิจพิเครำะห์ ละเอียดถ่ีถว้นมำกเท่ำใด ผูน้ั้นก็จะยิง่
ตระหนกัในควำมถูกตอ้งของถอ้ยค ำท่ีใชใ้นกำรอธิบำยมำกข้ึนเท่ำนั้น ส่วนผูท่ี้ศึกษำหลกัค ำสอน
เก่ียวกบักำรดลใจของพระเจำ้อยำ่งผวิเผินก็อำจเห็นเป็นเร่ืองน่ำขบขนั และไม่น่ำเช่ือ แต่ส ำหรับผูท่ี้ได้
กลบัใจใหม่ และรับกำรสั่งสอนโดยพระวิญญำณบริสุทธ์ิและไดไ้ตร่ตรองถึงถอ้ยค ำ ท่ีใชใ้นพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ทุก ๆ วนัทุก ๆ ปียอ่มรู้วำ่พระสติปัญญำของพระเจำ้มีอยูใ่นทุก ๆ ค ำท่ีใชใ้นพระคริสตธรรม
คมัภีร์ เท่ำ ๆ กบัท่ีมีอยูใ่นควำมหมำย ท่ีอำ้งดว้ยถอ้ยค ำเหล่ำนั้น ควำมยุง่ยำกต่ำง ๆ ในกำรเขำ้ใจพระ
คริสตธรรมคมัภีร์จะหมดส้ินไป หำกวำ่เรำไดส้ังเกตดูถอ้ยค ำท่ีใชน้ั้น กำรเปล่ียนแปลงถอ้ยค ำ จะท ำให้
เรำเขำ้ใจควำมหมำยของพระคริสตธรรมคมัภีร์ผดิพลำดไป แต่กำรยอมรับเอำถอ้ยค ำตำมท่ีบนัทึกไว้
แลว้นั้น ก็จะท ำใหค้วำมยุง่ยำกหำยไป และควำมจริงก็จะปรำกฏข้ึนอยำ่งเด่นชดั 

กำรเนรมิตสร้ำงของพระเจำ้ จะปรำกฏแก่เรำอยำ่งชดัเจน หำกเรำศึกษำพิจำรณำดว้ยกำรพินิจ
พิเครำะห์อยำ่งละเอียดถ่ีถว้น เช่นโดยกำรใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ส่องดูวตัถุเล็ก ๆ เรำก็จะเห็นภำพขยำยของ
วตัถุนั้นไดอ้ยำ่งชดัเจนข้ึน ท ำนองเดียวกนั กำรดลใจของพระเจำ้ในกำรเขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์จะ
ปรำกฏออกมำอยำ่งชดัเจน หำกวำ่เรำศึกษำถึงควำมดีรอบคอบของกำรใชถ้อ้ยค ำ ซ่ึงส ำแดงควำมหมำยท่ี
แทจ้ริงของพระเจำ้ใหถ่้องแท ้ดุจตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

ถาม หำกวำ่พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูป้ระพนัธ์ หรือเป็นผูท้รงดลใจถอ้ยค ำในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์แลว้ เหตุใดกำรใช้ภำษำและวธีิกำรเขียนของผูบ้นัทึกพระคริสตธรรมคมัภีร์แต่ละคน จึง
แตกต่ำงกนั เป็นตน้วำ่ เปำโล ยอห์น และบุคคลอ่ืน ๆ ต่ำงก็เขียนไปตำมทรรศนะของตน 
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ตอบ แมว้ำ่เรำไม่สำมำรถใหค้  ำอธิบำยในขอ้น้ีได ้ ก็ยงัไม่มีน ้ำหนกัพอท่ีจะน ำไปเปรียบเทียบ 
กบัถอ้ยค ำในพระวจนะของพระเจำ้ส ำหรับผูท่ี้ถ่อมตวัและมีสติปัญญำพอท่ีจะรู้วำ่ ยงัมีหลำยส่ิงหลำย
อยำ่งท่ีใหญ่ยิง่ ซ่ึงเขำไม่เขำ้ใจ แต่ถำ้เขำมีควำมรู้มำกข้ึนก็จะเขำ้ใจไดอ้ยำ่งชดัเจน แต่อยำ่งไรก็ตำม เรำก็
สำมำรถอธิบำยขอ้แตกต่ำงเหล่ำน้ีไดอ้ยำ่งชดัเจน แต่อยำ่งไรก็ตำม เรำก็สำมำรถอธิบำยขอ้แตกต่ำง
เหล่ำน้ีไดอ้ยำ่งง่ำย ๆ ดงัน้ีคือ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีสติปัญญำ ทรงสำมำรถใชภ้ำษำต่ำง ๆ ในกำร
เปิดเผยควำมจริงของพระเจำ้ โดยใชบุ้คคลใด ๆ ก็ไดโ้ดยกำรใชถ้อ้ยค ำ วลี วธีิพดู วธีิเขียน ควำมคิด และ
ภำษำของผูน้ั้นซ่ึงเป็นส่วนของบุคลิกลกัษณะของเขำโดยตรง ซ่ึงยอ่มแตกต่ำงไปจำกบุคคลอ่ืน ๆ น่ีเป็น
เคร่ืองหมำยแสดงถึงพระสติปัญญำของพระเจำ้ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ คือวำ่ ควำมจริงของพระเจำ้
นั้น สำมำรถอธิบำยไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง แมจ้ะใชค้  ำพดูแตกต่ำงกนัก็ตำม 

(6) มะระโก 7:13 – เจำ้ทั้งหลำยจึงท ำลำยพระบัญญติัของพระเจ้า ดว้ยค ำสอนของพวกเจำ้และ
ส่ิงอ่ืน ๆ เช่นน้ีอีกหลำยส่ิง เจำ้ทั้งหลำยก็ท ำอยู ่ 

2 ซำมูเอล 23:2 – พระวญิญำของพระเยโฮวำห์ตรัสแก่ขำ้พเจำ้ และพระด ารัสของพระองค์ อยูท่ี่
ล้ินของขำ้พเจำ้ 

1 เธสะโลนิกำ 2:13 - เพรำะเหตุน้ีเรำจึงขอบพระคุณพระเจำ้ไม่หยดุหยอ่นเพรำะวำ่เม่ือท่ำน
ทั้งหลำยไดรั้บค ำของพระเจ้าซ่ึงท่านได้ยินจากเรา ท่ำนไม่ไดรั้บไวอ้ยำ่งเป็นค ำของมนุษย ์ แต่ได้รับไว้
อย่างเป็นค าของพระเจ้า แล้วกเ็ป็นค าอย่างนั้นจริง ๆ ดว้ย ซ่ึงก ำลงักระท ำกิจอยูภ่ำยในท่ำนทั้งหลำยท่ี
เช่ือ 
ข้อเสนอทีห่ก ถ้อยค าของอัครสาวก และบรรดาศาสดาพยากรณ์ล้วนเป็นพระวจนะของพระเจ้า เม่ือเรา
อ่านถ้อยค าเหล่านี ้เราไม่ได้ฟังส าเนียงของมนุษย์ แต่เราก าลังฟังพระวจนะของพระเจ้า 
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บทที ่9 พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในพระเยซูคริสต์ 

1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงปฏิบัติพระราชกจิในพระเยซูคริสต์อย่างไร 

(1) ลูกำ 1:35 – ทูตสวรรคจึ์งตอบนำงวำ่ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสดจ็ลงมาบนเธอ และฤทธ์ิ
เดชของผูสู้งสุดจะสวมทบัเธอ เหตุฉะนั้นองคบ์ริสุทธ์ิท่ีจะบงัเกิดนั้นจะไดน้ำมวำ่ เป็นพระบุตรของพระ
เจำ้” 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเยซูคริสต์ทรงปฏิสนธิ ในครรภ์ของหญิงสาวพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ 

ในกำรบงัเกิดใหม่ ผูเ้ช่ือก็เกิดใหม่โดยเดชของพระเจำ้ พระเจำ้เป็นผูส่้งพระเยซูคริสตพ์ระบุตร
องคเ์ดียวของพระองค ์ ใหเ้สด็จลงมำบงัเกิดในโลก (ยอห์น 3: 16 – “เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลกจนได้
ประทำนพระบุตรองค์เดียว ของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวิตนิ
รันดร์”) ผูท่ี้ไดรั้บกำรบงัเกิดใหม่ทุกคนมีสันดำนเดิมสืบมำแต่บิดำมำรดำซ่ึงเป็นมนุษย ์ แต่ไดรั้บนิสัย
ใหม่จำกพระเจำ้ ส่วนพระเยซูคริสตน์ั้น แมว้ำ่พระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิแต่พระองคก์็ทรงเป็นมนุษย์
อยำ่งแทจ้ริง เพรำะวำ่ทรงมีมำรดำเป็นมนุษย ์ 

(2) ฮีบรู 9:14 – มำกยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำไร พระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ ผู้ประกอบด้วยพระ
วิญญาณนิรันดร์ ได้ทรงถวายพระองค์เองแก่พระเจ้า เป็นเคร่ืองบูชำอนัปรำศจำกต ำหนิ จะไดท้รงช ำระ
ใจวนิิจฉยัผดิและชอบของท่ำนทั้งหลำย ใหพ้น้จำกกำรประพฤติท่ีตำยแลว้ เพื่อจะไดป้ฏิบติัพระเจำ้ผู ้
ทรงพระชนมอ์ยู ่
ข้อเสนอทีส่อง พระเยซูทรงด ารงพระชนม์อยู่อย่างบริสุทธ์ิ ปราศจากต าหนิ และได้ทรงถวายพระองค์
เองแก่พระเจ้า โดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

(3) กิจกำร 10:38 – เม่ือภำยหลงับพัติศมำท่ียอห์นไดป้ระกำศนั้น คือเร่ืองพระเยซูชำวนำซำเร็ธ
วำ่ พระเจำ้ไดท้รงชโลมพระองค ์ โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและโดยฤทธานุภาพอยำ่งไร และพระเยซูได้
เสด็จไปกระท ำคุณ และรักษำบรรดำคนซ่ึงถูกมำรเบียดเบียน เพรำะวำ่พระเจำ้ไดส้ถิตอยูก่บัพระองค ์
อิสยำห์ 61:1 – พระจิตของพระเยโอวาห์เจ้า สถิตอยู่บนข้าพเจ้า พระเยโฮวำห์ไดท้รงเจิมขำ้พเจำ้ไว ้
พระองคท์รงใชข้ำ้พเจำ้ ใหน้ ำข่ำวดีไปบอกแก่ผูท่ี้ถ่อมใจ เพื่อสมำนจิตใจท่ีฟกช ้ำ เพื่อประกำศควำมเป็น
ไทใหเ้ชลยฟัง และปลดปล่อยผูถู้กจ ำจอง  

ลูกำ 4:14,18 – พระเยซูไดเ้สด็จกลบัมำดว้ยเดชพระวิญญาณยงัมณฑลกำลิลีและกิตติศพัทเ์ล่ือง
ลือไปทัว่ต ำบลท่ีอยูร่อบนั้น พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รงชโลม
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ตั้งขำ้พเจำ้ไว ้ ใหป้ระกำศกิตติคุณแก่คนยำกจน พระองคไ์ดท้รงใชข้ำ้พเจำ้ใหบ้อกแก่พวกเชลยวำ่ เขำจะ
ไดก้ลบัเป็นไท ใหบ้อกแก่คนตำบอดวำ่จะไดเ้ห็นอีก ใหบ้อกแก่คนท่ีถูกกดข่ีข่มเหงวำ่ จะไดพ้น้ทุกข ์
ข้อเสนอทีส่าม พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงชโลมพระเยซูคริสต์ไว้ เพ่ือปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ 
(เทียบ ลูกำ 3:21,22 – อยูม่ำเม่ือคนทั้งปวงไดรั้บบพัติศมำแลว้ พระเยซูทรงรับบพัติศมำดว้ย ขณะเม่ือ
ก ำลงัอธิษฐำนอยู ่ทอ้งฟ้ำก็แหวกออกเป็นช่องและพระวิญญำบริสุทธ์ิทรงรูปสัณฐำนเหมือนนกพิรำบได้
ลงมำบนพระองคแ์ละมีพระสุรเสียงมำจำกฟ้ำวำ่ “ท่ำนเป็นบุตรท่ีรักของเรำ เรำชอบใจท่ำนมำก” และ ลู
กำ 4:1,14 พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ไดก้ลบัไปจำกแม่น ้ำยำระเดน และพระวญิญำณ
ไดน้ ำพระองคไ์ปในป่ำ พระเยซูได้เสดจ็กลับมาด้วยเดชพระวิญญาณ ยงัมณฑลกำลิลี และกิตติศพัท์
เล่ืองลือไปทัว่ต ำบลท่ีอยูร่อบนั้น) 

(4) ลูกำ 4:1 – พระเยซูประกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ไดก้ลบัไปจำกแม่น ้ำยำระเดน และ
พระวิญญาณได้น าพระองค์ไปในป่า 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าพระเยซูคริสต์ ในการปฏิบัติพระรำชกิจของพระองค์ 

(5) อิสยำห์ 11:2 – และพระจิตแห่งพระเยโฮวำห์จะสถิตอยูก่บัท่ำนผูน้ั้น คือดวงปัญญำ และ
ดวงควำมเขำ้ใจ ดวงวนิิฉยั และดวงอำนุภำพ ดวงควำมรอบรู้ และควำมย  ำเกรงพระเยโฮวำห์ 

(เทียบ มทัธิว 12:17, 18 – เพื่อค ำของอิสยำห์ศำสดำพยำกรณ์จะส ำเร็จซ่ึงวำ่น่ีแน่ะ บุตรของเรำ
ซ่ึงไดเ้ลือกไวเ้ป็นท่ีรักและท่ีชอบใจของเรำ เรำจะตั้งวิญญำณของเรำสวมทบัท่ำน แลว้ท่ำนจะกล่ำว
พพิำกษำชนต่ำงประเทศ) 
ข้อเสนอทีห้่า ขณะท่ีพระเยซูคริสต์ ทรงมีสภาพเป็นมนุษย์ในโลกนีพ้ระองค์ได้รับการส่ังสอนจากพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิผู้สถิตอยู่บนพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นแหล่งก าเนิด แห่งพระสติปัญญา
ของพระองค์  

หมายเหตุ ยอห์น 1:33 – เรำเองหำไดรู้้จกัพระองคไ์ม่ แต่พระองคผ์ูไ้ดท้รงใชเ้รำมำไดใ้หบ้พัติศ
มำดว้ยน ้ำ พระองคน์ั้นตรัสแก่เรำวำ่ เม่ือเห็นพระวิญญาณเสดจ็มาสถิตอยู่บนผู้ใด ผูน้ั้นแหละเป็นผูท่ี้จะ
ใหบ้พัติศมำดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

(6) ยอห์น 3:34 เหตุวำ่พระองคท่ี์พระเจำ้ไดท้รงใชม้ำนั้น ก็ทรงกล่ำวค ำของพระเจำ้ เพรำะวำ่
พระเจำ้ประทำนพระวิญญำณแก่พระองค ์โดยไม่จ  ำกดั 

ข้อเสนอทีห่ก พระวิญญาณบริสุทธ์ิ สถิตอยู่กับพระเยซูคริสต์อย่างเตม็บริบูรณ์ ถ้อยค าท่ีพระ
เยซูคริสต์ตรัสนั้น กเ็ป็นถ้อยค าของพระเจ้าโดยตรง  

(7) กิจกำร 1:2 – จนถึงวนัท่ีพระองคไ์ดต้รัสสั่งโดยเดชพระวญิญำณบริสุทธ์ิแก่อคัรสำวก ซ่ึง
พระองคท์รงเลือกไวน้ั้น แลว้พระองคจึ์งถูกรับข้ึนไป 
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ข้อเสนอทีเ่จ็ด พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาและส่ังสอนอัครสาวกของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงได้เลือกสรร
ไว้ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

(8) มทัธิว 12:28 – แต่ถำ้เรำขบัผอีอกดว้ยพระวญิญำณของพระเจำ้ แผน่ดินของพระเจำ้ก็มำถึง
ท่ำนแลว้ 
ข้อเสนอทีแ่ปด พระเยซูคริสต์ทรงกระท าการอัศจรรย์ ด้วยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
เทียบ 1 โครินธ์ 12:9-10 – และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหมี้ควำมเช่ือแต่เป็นพระวญิญำณองค์
เดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหมี้ควำมสำมำรถรักษำคนป่วย แต่เป็นพระวญิญำณองค์
เดียว และทรงโปรดประทำนแก่อีกคนหน่ึงใหท้  ำกำรเป็นอิทธิฤทธ์ิต่ำง ๆ.......... 

(9) โรม 8:11 – แต่ถำ้พระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเป็นขึน้มาจากความ
ตำยสถิตอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย พระองคผ์ูท้รงบนัดำลใหพ้ระคริสตเ์ป็นข้ึนมำจำกควำมตำยนั้นแลว้ จะทรง
กระท ำใหก้ำยท่ีตำยแลว้ของท่ำนทั้งหลำย เป็นข้ึนมำใหม่ โดยเดชพระวญิญำณของพระองค ์ ซ่ึงอยูใ่น
ท่ำนทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีเ่ก้า พระเยซูคริสต์ทรงฟ้ืนขึน้จากความตาย โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

2. ข้อสังเกตเกีย่วกบัการปฏิบัติพระราชกจิ ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ในพระเยซูคริสต์ 

ในกำรศึกษำเร่ืองกำรงำนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ในพระเยซูคริสต ์มีขอ้สังเกตท่ีเด่นชดัหลำย
ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

(1) พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง พระเยซูทรงมีชีวติพระองคท์รงคิด ทรงท ำงำน 
ทรงสั่งสอน ทรงมีชยัชนะต่อควำมผดิบำป ทรงมีชยัชนะเพื่อพระเจำ้ โดยอำศยัอ ำนำจของพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิ ซ่ึงเรำทั้งหลำยก็อำจรับไดเ้ช่นเดียวกนั 

(2) เรำตอ้งพึ่งอำศยั พระวิญญาณบริสุทธ์ิตลอดเวลา ถำ้พระเยซูคริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียวของ
พระเจำ้ยงัตอ้งทรงด ำเนินชีวิต ด ำเนินกิจกำรงำน และตอ้งไดรั้บชยัชนะ ดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ เรำซ่ึงเป็นมนุษย ์ จ ำเป็นตอ้งพึ่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิทุกกรณีในชีวติ ในกำรรับใช้
พระเจำ้ และในกำรต่อสู้กบัพญำมำรและควำมบำปยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำใด 

(3) สิทธิพิเศษ ชัยชนะ และพระพรอันเหลือล้น คอยท่าเราอยู่แล้ว พระวิญญำณบริสุทธ์ิ ผูซ่ึ้งได้
ทรงกระท ำใหพ้ระเยซูบงัเกิดในโลกน้ี พระองคเ์ดียวกนัน้ีแหละทรงพร้อมท่ีจะใหเ้รำเกิดใหม่โดยเดช
พระองค ์ พระวิญญำณบริสุทธ์ิองคเ์ดียวกนัน้ีแหละท่ีพระเยซูคริสตไ์ดอ้ำศยัในกำรถวำยพระองคเ์องแก่
พระเจำ้ โดยปรำศจำกต ำหนิ ทรงพร้อมท่ีจะช่วยเรำดว้ยในกำรถวำยตวัเรำเอง ใหแ้ก่พระเจำ้โดย
ปรำศจำกต ำหนิพระวิญญำณองคเ์ดียวกนั ซ่ึงไดท้รงชโลมพระเยซูไว ้เพื่อใหป้รนนิบติัพระเจำ้ ทรงยนิดี
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ท่ีจะเจิมเรำไว ้ เพื่อรับใชพ้ระองคเ์ช่นเดียวกนั เรำก็สำมำรถพึ่งอำศยัพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดทุ้กกรณี 
เช่นเดียวกบัท่ีพระเยซูคริสตท์รงอำศยัพระวิญญำณดงักล่ำวมำแลว้ 

พระเยซูทรงเป็นแบบอยำ่งท่ีประเสริฐของเรำ (1 ยอห์น 2:6) พระองคท์รงเป็นบุตรหวัปี 
ท่ำมกลำงญำติพี่นอ้งเป็นอนัมำก พระเยซูทรงอำศยัพึ่งพิงพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดเ้ช่นไร เรำก็สำมำรถ
อำศยัพึ่งพิงพระองคไ์ดเ้ช่นนั้น 
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 บทที ่1 ลกัษณะ ต าแหน่ง จ านวน และทีอ่ยู่ ของทูตสวรรค์ 

1. ลกัษณะและต าแหน่งของทูตสวรรค์ 

(1) โคโลสี 1:16 – เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รงสร้ำงสรรพส่ิงในทอ้งฟ้ำก็ดีท่ีแผน่ดินโลกก็ดี ส่ิงซ่ึง
ประจกัษแ์ก่ตำและซ่ึงไม่ประจกัษแ์ก่ตำ จะเป็นพระท่ีนัง่หรือเป็นอำนุภำพ หรือเป็นผูมี้บรรดำศกัด์ิ หรือ
ผูมี้ฤทธ์ิก็ดี พระองคไ์ดท้รงสร้ำงสรรพส่ิงนั้น และทรงสร้ำงไวส้ ำหรับพระองค ์
ข้อเสนอทีห่น่ึง พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ไว้ ส าหรับพระองค์เอง 

(2) 2 เปโตร 2:11 – แต่ฝ่ำยพวกทูตสวรรค ์ ท่ีมีฤทธ์ิและมีก ำลงัมำกกวำ่ ก็ยงัไม่ไดเ้อำขอ้ควำม
หยำบหยำมของเขำ มำฟ้องจ ำเพำะพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่อง ทูตสวรรค์มีฤทธ์ิและพละก าลัง มากย่ิงกว่ามนุษย์ (เทียบ สดุดี 6:4,5) 

(3) 2 เธสะโลนิกำ 1:7 – และจะทรงบนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำย ท่ีถูกควำมยำกล ำบำกไดรั้บควำม
บรรเทำดว้ยกนักบัเรำ เม่ือพระเยซูเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรคป์รำกฏพร้อมกบัหมู่ทูตสวรรคข์องพระองค์
ผูมี้ฤทธ์ิดงัเปลวเพลิง 
ข้อเสนอทีส่าม ทูตสวรรค์ มีฤทธ์ิดุจดังเปลวเพลิง 

เทียบ กิจกำร 5:19 – แต่ในเวลำกลำงคืนทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้ ไดม้ำเปิดประตูคุกพำอคัร
สำวกออกไป...... กิจกำร 12:7 – น่ีแน่ะ มีทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้มำยนือยูข่ำ้งท่ำน และมีแสงสวำ่งส่อง
เขำ้มำในหอ้งจ ำ ทูตองคน์ั้นจึงกระตุน้เปโตรท่ีสีขำ้งใหต่ื้นข้ึน แลว้วำ่ “จงลุกข้ึนโดยเร็ว” “โซ่นั้นก็หลุด
ตกจำกมือของเปโตร........ กิจกำร 12:23 – บดัเด๋ียวนั้น ทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้ บนัดำลใหเ้กิดโรคร้ำย
แก่ท่ำนเพรำะท่ำนมิไดถ้วำยเกียรติยศแก่พระเจำ้ แลว้ก็มีตวัหนอนเกิด กินร่ำงกำยของท่ำนจนถึงพิรำลยั 

(4) มทัธิว 22:30 – เพรำะวำ่เม่ือเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยนั้น จะไม่มีกำรสมรส หรือยกใหเ้ป็น
สำมีภรรยำกนัอีก แต่เป็นเหมือนทูตสวรรค ์

ลูกำ 20:35,36 - .......... แต่เขำเหล่ำนั้นท่ีสมควรจะลุถึงโลกหนำ้ กบัไดเ้ป็นข้ึนมำจำกตำย เพรำะ
ไม่ไดส้มรสกนั ไม่ไดม้อบใหเ้ป็นสำมีภรรยำกนั เพรำะวำ่เขำจะตำยอีกไม่ได ้ เพรำะเป็นเหมือนทูต
สวรรค ์เป็นบุตรของพระเจำ้ และเป็นลูกแห่งควำมเป็นข้ึนมำจำกตำย 
ข้อเสนอทีส่ี่ ทูตสวรรค์ไม่มีการสมรสซ่ึงกันและกัน และมีสภาพเป็นอมตะ 

(5) มะระโก 13:32 – แต่วนันั้น โมงนั้นก็ไม่มีผูใ้ดรู้ ถึงทูตสวรรคห์รือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระ
บิดำองคเ์ดียว 
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ข้อเสนอทีห้่า ทูตสวรรค์มีความรู้มากย่ิง แต่กไ็ม่ใช่ว่าจะหยัง่รู้ทุกส่ิงทุกอย่าง (เทียบ เอเฟซสั 3: 10, 11: 1 
เปโตร 1:12) 

(6) ววิรณ์ 22:8, 9 – ขำ้พเจำ้คือยอห์นไดเ้ห็นและไดย้นิเหตุกำรณ์เหล่ำน้ี และคร้ันขำ้พเจำ้ไดย้นิ
และเห็นแลว้ ขำ้พเจำ้จึงนอ้มตวัลงจะกรำบไหวแ้ทบเทำ้ทูตสวรรค ์ ท่ีไดส้ ำแดงเหตุกำรณ์เหล่ำน้ีแก่
ขำ้พเจำ้ ท่ำนจึงหำ้มขำ้พเจำ้วำ่ “อยำ่ไหวเ้ลย ขำ้พเจำ้กบัท่ำนเป็นเพื่อนทำสดว้ยกนั และขำ้พเจำ้เป็นแต่
พวกพี่นอ้งของท่ำน คือพวกผูพ้ยำกรณ์และแต่พวกท่ีถือรักษำถอ้ยค ำในหนงัสือเล่มน้ี จงนมสักำรพระ
เจำ้เถิด” 
ข้อเสนอทีห่ก เป็นการไม่สมควร ท่ีจะกราบไหว้ทูตสวรรค์ 

ในท่ีน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งพระเยซู กบัทูตสวรรคไ์วอ้ยำ่งชดัเจน 
(7) ยดูำห์ 9 – ฝ่ำยอคัรเทวทูตำธิบดีมิคำเอล คร้ังเม่ือท่ำนต่อตำ้นกบัมำร และโตเ้ถียงเร่ืองกำย

ของโมเสส ท่ำนเองก็ยงัไม่บงัอำจวำ่กล่ำวจำบจว้งต่อมำรเลยเป็นแต่เพียงกล่ำววำ่ “ใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้
ทรงหำ้มเจำ้เถิด” 

1 เธสะโลนิกำ 4:16 – ดว้ยวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรค ์ ดว้ยเสียงกู่กอ้งดว้ย
ส ำเนียงของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจำ้ และคนทั้งหลำยท่ีตำยแลว้ในพระคริสตจ์ะเป็น
ข้ึนมำก่อน 

1 เปโตร 3:22 – พระองคไ์ดเ้สด็จเขำ้ในสวรรคแ์ลว้ และสถิตอยูเ่บ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ 
พวกทูตสวรรค์และผู้มีอ านาจ และผูมี้ฤทธ์ิเดชทั้งหลำยทรงมอบไวใ้หอ้ยูใ่ตอ้  ำนำจของพระองคแ์ลว้ 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด (ก) ทูตสวรรค์มีต าแหน่งเป็นล าดับช้ัน ตามท่ีพระเจ้าทรงตั้งให้ (ข) ทูตสวรรค์ทุก
ต าแหน่งล้วนอยู่ใต้อ านาจของพระเยซูคริสตเจ้าท้ังส้ิน 

(8) ฮีบรู 1:6 – และอีกคร้ังหน่ึงเม่ือพระองคท์รงน ำพระบุตรหวัปีนั้น เขำ้มำในโลกก็ตรัสวำ่ “ให้
บรรดำพวกทูตทั้งส้ินของพระเจำ้กรำบไหวท้่ำน” 
ข้อเสนอทีแ่ปด ทูตสวรรค์ท้ังหลาย ได้รับพระบัญชาให้นมัสการพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า 

(9) ลูกำ 9:26 – เพรำะถำ้ผูใ้ดมีควำมอำยเพรำะเรำ และถอ้ยค ำของเรำ บุตรมนุษยก์็จะมีควำม
อำยเพรำะผูน้ั้น เม่ือพระองคจ์ะเสด็จมำดว้ยสง่ำรำศีของพระองคเ์อง ของพระบิดำ และของเหล่ำทูต
สวรรคบ์ริสุทธ์ิ 
ข้อเสนอทีเ่ก้า ทูตสวรรค์ประกอบด้วยสง่าราศี 

(เทียบ มทัธิว 28:2,3 – น่ีแน่ะเกิดแผน่ดินไหวใหญ่ยิง่นกั เพรำะมีทูตของพระเจำ้องคห์น่ึงไดล้ง
มำจำกสวรรค ์ กล้ิงหินนั้นออกจำกปำกอุโมงค ์ แลว้ก็นัง่อยูบ่นหินนั้นสัณฐำนของทูตนั้นเหมือนฟ้ำแลบ 
เส้ือก็ขำวเหมือนหิมะ วิวรณ์ 10:1 ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นทูตสวรรคท่ี์มีฤทธ์ิมำกอีกองคห์น่ึง ลงมำจำกสวรรค์
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และมีเมฆคลุมตวัไว ้ และมีรัศมีรุ้งกินน ้ำมีศีรษะท่ำน และหนำ้ท่ำนเหมือนแสงอำทิตย ์ และเทำ้ท่ำนดุจ
เสำลุกโพลงอยู ่ดำนิเอล 10:6 – ร่ำงกำยของเขำเป็นเงำงำมดงัโมรำ และใบหนำ้ของเขำเหมือนดงัสำยฟ้ำ 
ตำของเขำเหมือนดวงประทีป และแขนกบัขำเหมือนกบัทองเหลืองขดัสุกปลัง่ และน ้ำเสียงเหมือนกบั
เสียงของชุมนุมชน) 

(10) 2 เปโตร 2:4 – เพรำะวำ่ ถำ้แมว้ำ่ พระเจำ้ไม่ไดย้กเวน้พวกทูตสวรรคท่ี์ไดท้  ำบำปนั้น แต่ได้
ทรงผลกัเขำลงไปสู่ทุกคติ และไดข้งัเขำไวใ้นขมุมืดคุมไวจ้นถึงเวลำทรงพิพำกษำ 
ข้อเสนอทีสิ่บ ทูตสวรรค์บางองค์ได้หลงท าบาป พระเจ้าจึงได้ทิง้ทูตสวรรค์เหล่านั้นลงสู่นรก ขงัไว้ใน
ขมุนรกท่ีมีแต่ความมืด และทรงควบคุมไว้จนถึงวันพิพากษา 

มีผูใ้หค้วำมเห็นวำ่ทูตสวรรคเ์หล่ำน้ี เคยอยูใ่นโลกน้ีมำก่อน คือก่อนสมยัท่ีพระเจำ้สร้ำงโลกน้ี
ข้ึนใหม่ ใหเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยัของพงศพ์นัธ์ุของอำดมั กำรท่ี “ดินนั้นก็วำ่งเปล่ำอยู”่ (ปฐมกำล 1:2) ก็เพรำะ
พระเจำ้ทรงลงโทษทูตสวรรค ์ เน่ืองดว้ยควำมบำปของทูตสวรรค ์ เช่นเดียวกบัท่ีมนุษยใ์นสมยัต่อมำถูก
แช่งสำป ก็เน่ืองจำกกำรหลงกระท ำควำมผดิบำปนัน่เอง 

(เทียบ อิสยำห์ 34:10, 11 เพลิงนั้นไม่มีวนัดบั และควนันั้นจะพลุ่งอยูเ่ป็นนิจเมืองนั้นจะเริดร้ำง
อยูช่ัว่กปักลัป์และไม่มีใครเดินฝ่ำเขำ้ไปได ้แต่นกกระทุงและนกยำงจะอำศยัอยูท่ี่นัน่ และนกเคำ้แมวกบั
นกกำจะท ำรังอยูท่ี่นัน่ และพระองคจ์ะทรงขึงสำยวดัแห่งควำมจลำจลลงไว ้ และหอ้ยสำยด่ิงแห่งกำร
สำบสูญ ไวใ้นเมืองนั้น) 

ในท่ีน้ีเรำพบวำ่ พระเจำ้ไดท้รงน ำใหแ้ผน่ดิน “เริดร้ำง” เน่ืองดว้ยควำมบำป พระองคไ์ดท้รงขึง
สำยวดัแห่งกำรจลำจล และสำยด่ิงแห่งกำรสำบสูญไวเ้หนือแผน่ดินนั้น 
เทียบ เยเรมีห์ 4:22-27 – ขำ้พเจำ้ไดแ้ลไปเห็นพื้นโลกและน่ีแน่ะ ไม่มีรูปสัณฐำนก็เปล่ำไป แลไปถึง
ทอ้งฟ้ำก็ไม่มีดวงสวำ่ง ขำ้พเจำ้แลไปถึงภูเขำทั้งหลำยและน่ีแน่ะ เขำเหล่ำนั้นสะเทือนสะทำ้นอยู ่ และ
บรรดำเนินเขำทั้งปวงเล่ือนไปเล่ือนมำ ขำ้พเจำ้แลไป และน่ีแน่ะ ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ด แลฝงูนกทั้งปวง
ส ำหรับอำกำศหนีไปแลว้ ขำ้พเจำ้แลไป ก็น่ีแน่ะท่ีเคยมีผลบริบูรณ์ก็เป็นทุ่งนำเปล่ำ ๆ และบรรดำเมือง
ทั้งปวงส ำหรับท่ีนั้น ก็ตอ้งหกัท ำลำยลงต่อพระพกัตร์พระเยโอวำห์แลว้ เพรำะควำมพิโรธอนัร้ำยกำจ
ของพระองค ์ เพรำะพระเยโฮวำห์ไดต้รัสดงัน้ีวำ่ “ประเทศน้ีจะตอ้งเริงร้ำงไปเสียหมดถึงกระนั้นเรำจะ
ไม่ไดท้  ำใหส้ ำเร็จท่ีสุด” 

อิสยำห์ 45:18 – พระเยโฮวำห์ผูไ้ดท้รงสร้ำงฟ้ำ พระองคน์ั้นเป็นพระเจำ้ผูไ้ดท้รงสร้ำงและ
ประดิษฐโ์ลกน้ีไว ้ ผูไ้ดท้รงแต่งตั้งและสร้ำงโลกไวมิ้ใช่ใหส้ับสนอลหม่ำน แต่เพื่อใหเ้ป็นท่ีอำศยั 
พระองคน์ั้นตรัสวำ่ดงัน้ี “เรำคือพระเยโฮวำห์และไม่มีพระอ่ืนอีกเลย” 
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ในตอนทำ้ยของขอ้น้ี เรำรู้วำ่ พระเจำ้มิไดส้ร้ำงโลกให ้ “เริดร้ำง” (ค ำน้ีเป็นค ำเดียวกนักบัใน
ภำษำฮีบรูท่ีแปลวำ่ “วำ่งเปล่ำอยู”่ ใน ปฐมกำล 1:2) ดงันั้นจึง ปรำกฏเป็นท่ีแน่ชดัวำ่ กำรท่ีโลกวำ่งเปล่ำ
นั้นตอ้งเป็นเน่ืองดว้ยควำมผิดบำปซ่ึงมีผูก้ระท ำไว ้ก่อนท่ีพระเจำ้จะทรงสร้ำงมนุษยข้ึ์นมำ ปฐมกำล 1:2 
จึงควรจะแปลวำ่ “และโลกก็ กลำยเป็น อรูปและวำ่งเปล่ำอยู”่ (หรือเริดร้ำงและวำ่งเปล่ำ) ดงันั้นใน ปฐม
กำล 1:1 จึงอธิบำยถึงกำรสร้ำง และขอ้ท่ีสองอธิบำยถึงกำรเริดร้ำงของโลกน้ี เน่ืองดว้ยควำมบำปของผูท่ี้
อยูก่่อนท่ีพระเจำ้ไดส้ร้ำงอำดมัข้ึนมำ ตอนท่ีสองของขอ้ท่ีสองและขอ้ต่อ ๆ ไปนั้น อธิบำยถึงกำรสร้ำง
โลกข้ึนใหม่ใหเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยัของพงศพ์นัธ์ุของอำดมั 

(11) 1 โครินธ์ 6:3 – ท่ำนไม่รู้หรือวำ่ เรำทั้งหลำยจะพิพำกษำพวกทูตสวรรค ์ ถำ้อยำ่งนั้น ยิง่
สมควรท่ีเรำจะพิพำกษำตดัสินควำมส ำหรับชำติน้ี 
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ ผู้เช่ือจะพิพากษาบรรดาทูตสวรรค์ 
ขอ้น้ีอำจหมำยถึงทูตสวรรค ์ท่ีหลงกระท ำบำปโดยเฉพำะก็ได ้

(12) ลูกำ 2:9,13 – มีทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้มำปรำกฏแก่เขำ และรัศมีของพระเจำ้ส่อง
ลอ้มรอบเขำ และเขำตกใจกลวัยิง่นกั บดัเด๋ียวนั้นมีหมู่ชำวสวรรคพ์ร้อมกบัทูตองคน์ั้นสรรเสริญพระเจำ้
วำ่ “รัศมีภำพจงมีแก่พระเจำ้ในท่ีสูงสุด” ยอห์น 20:12 – และไดเ้ห็นทูตสวรรคส์ององคท์รงเส้ือขำว นัง่
อยูเ่บ้ืองพระเศียรองคห์น่ึง เบ้ืองพระบำทองคห์น่ึง ในท่ีท่ีพระศพของพระเยซูไดป้ระดิษฐำนไว ้ ปฐม
กำล 32:1,2 – เม่ือยำกอบเดินทำงไป เหล่ำทูตพระเจำ้ไดพ้บเขำ เม่ือยำกอบเห็นทูตสวรรคน์ั้นจึงวำ่ “น่ี
แหละพลโยธำของพระเจำ้” จึงไดเ้รียกช่ือท่ีนัน่วำ่มำฮะนำยมิ(กอง) 
ข้อเสนอทีสิ่บสอง มนุษย์บางคนเคยเห็นทูตสวรรค์ 

2. จ านวนทูตสวรรต์ 

(1) ฮีบรู 12:22 – แต่วำ่ท่ำนทั้งหลำยมำถึงภูเขำซีโอน และมำถึงเมืองของพระเจำ้ผูท้รงพระชนม์
อยู ่คือเมืองเยรูซำเล็มแห่งสวรรค ์และมำถึงพวกทูตสวรรคม์ำกมำย เหลือท่ีจะนบัประมำณได ้ 
ข้อเสนอ ทูตสวรรค์มีจ านวนมากมาย เหลือท่ีจะนับประมาณได้ 

(เทียบ 2 พงศำดำร 6:17 – เอลีชำจึงอธิษฐำนทูลวำ่ “ขำ้แต่พระเยโฮวำห์ ขอทรงเปิดตำเขำ เพื่อ
เขำจะไดเ้ห็น” พระเยโฮวำห์ไดท้รงเปิดตำของคนหนุ่มนั้นและเขำก็ไดเ้ห็น เพรำะดูเถอะ ภูเขำนั้นเตม็ไป
ดว้ยมำ้และรถ เป็นเปลวไฟลอ้มรอบเอลีชำ และ มทัธิว 26:53 – ท่ำนถือวำ่เรำจะของพระบิดำของเรำ 
และในประเด๋ียวเดียว พระองคจ์ะประทำนทูตสวรรค์แก่เรำ กวำ่สิบสองกองไม่ไดห้รือ) 
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3. ทีอ่ยู่ของทูตสวรรค์ 

(1) มทัธิว 22:30 – เพรำะวำ่เม่ือเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยนั้น จะไม่มีกำรสมรสหรือยกใหเ้ป็น
สำมีภรรยำกนัอีก แต่เป็นเหมือนทูตสวรรค ์

เอเฟซสั 3:10 – บดัน้ีประสงคจ์ะใหผู้มี้บรรดำศกัด์ิ และผูมี้อ  ำนำจในสวรรคส์ถำนรู้จกัปัญญำ
อนัซบัซอ้นของพระเจำ้โดยคริสตจกัร 

ยอห์น 1:51 – พระองคจึ์งตรัสแก่เขำวำ่ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ท่ำนจะไดเ้ห็นทอ้งฟ้ำ
แหวกออก และเหล่ำทูตสวรรคข์องพระเจำ้ข้ึนไป และลงมำบนบุตรมนุษย”์ 

ลูกำ 2:13 – บดัเด๋ียวนั้นมีหมู่ชำวสวรรคพ์ร้อมกบัทูตองคน์ั้น สรรเสริญพระเจำ้วำ่ “รัศมีภำพจง
มีแก่พระเจำ้ในท่ีสูงสุด” (ขอ้ 15 ดว้ย) 
ข้อเสนอ สถานท่ีอยู่ของทูตสวรรค์ในทุกวนันีก้คื็อ สวรรค์สถาน 
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บทที ่2 ภารกจิของทูตสวรรค์ 

1. ภารกจิของทูตสวรรค์ส าหรับผู้ทีไ่ด้รับความรอดเป็นมรดก 

ฮีบรู 1:13,14 – แต่ทูตสวรรคอ์งคไ์หนเล่ำ ท่ีพระองคไ์ดต้รัสแก่เขำในเวลำใดวำ่จงนัง่เบ้ืองขวำ
หตัถข์องเรำ กวำ่เรำจะปรำบศตัรูของท่ำนลงใตเ้ทำ้ท่ำนทูตสวรรคท์ั้งปวงนั้น เป็นวิญญำณส ำหรับไว้
ปรนนิบติั ซ่ึงไดรั้บใชม้ำปรนนิบติัคนเหล่ำนั้นท่ีจะรับควำมรอดเป็นมรดก มิใช่หรือ 
ข้อเสนอ ทูตสวรรค์คือวิญญาณท่ีพระเจ้าทรงใช้ ให้มาปรนนิบัติผู้ ท่ีจะได้รับความรอดเป็นมรดก 

 (1) 1 พงศำวดำร 19:5-8 – เม่ือท่ำนนอนหลบัอยูใ่ตต้น้ระเห็ม น่ีแน่ะมีทูตสวรรคม์ำถูกตอ้งท่ำน
แลว้วำ่ “จงลุกข้ึนรับประทำนอำหำรเถิด” เม่ือท่ำนแลดูก็เห็นขนมปังป้ิงอยูบ่นถ่ำนไฟ และขวดน ้ำท่ี
ศีรษะ ทำ่นก็ไดกิ้นและด่ืมแลว้ก็นอนลงอีก ทูตแห่งพระเยโฮวำห์อีกเป็นคร้ังท่ีสอง ถูกตอ้งท่ำนแลว้วำ่ 
“จงลุกข้ึนและรับประทำนเถิด เพรำะทำงเดินนั้นเหลือก ำลงัท่ำน” ท่ำนก็ลุกข้ึนกินและด่ืม และดว้ยก ำลงั
ซ่ึงไดจ้ำกอำหำรนั้น ท่ำนก็เดินส่ีสิบวนัส่ีสิบคืนไปถึงโฮเร็บภูเขำแห่งพระเจำ้ 

มทัธิว 4:11 – แลว้มำรถึงละพระองคไ์ป และน่ีแน่ะเหล่ำทูตสวรรคก์็มำปรนนิบติัพระองค ์
ลูกำ 22:43 – ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงมำปรำกฏแก่พระองค ์ช่วยชูก ำลงัของพระองค ์
ทูตสวรรคป์รนนิบติับุตรของพระเจำ้ 
(2) สดุดี 91:11,12 – เพรำะพระองคจ์ะใหพ้วกทูตของพระองค ์คุม้ครองท่ำนให้ระวงัรักษำท่ำน

ตำมมรรคำของท่ำนทั้งส้ิน พวกทูตนั้นจะประคองรับท่ำนไวด้ว้ยมือ เพื่อเทำ้ของท่ำนจะไม่ไดก้ระทบ
หิน 
พระเจำ้ไดท้รงบญัชำทูตสวรรค ์ ใหคุ้ม้ครองรักษำผูท่ี้อำศยัอยูใ่นท่ีลบัล้ีของพระเจำ้ผูใ้หญ่ยิง่สูงสุด และ
ท ำใหพ้ระเจำ้ผูใ้หญ่ยิง่สูงสุดเป็นท่ีอำศยัพึ่งพิงของเขำ บรรดำทูตสวรรคป์กป้องเขำไวใ้หพ้น้จำกภยนั
อนัตรำย 

(1) 2 พวศำวดำร 6:15-17 – เม่ือคนใชข้องคนแห่งพระเจำ้นั้น ลุกข้ึนออกไปแต่เชำ้และดูเถอะมี
กองทพัลอ้มรอบเมืองนั้นทั้งทหำรมำ้และรถรบ คนใชน้ั้นจึงไปบอกท่ำนวำ่ “อนิจจำ นำยเจำ้ขำ้ เรำจะท ำ
อยำ่งไรดี” ท่ำนจึงตอบวำ่ “อยำ่กลวัเลย ดว้ยผูท่ี้อยูฝ่่ำยเรำก็มำกกวำ่ท่ีอยูฝ่่ำยเขำ” 

มทัธิว 26:53 – ท่ำนถือวำ่เรำจะของพระบิดำของเรำ และในประเด๋ียวเดียวพระองคจ์ะประทำน
ทูตสวรรคแ์ก่เรำกวำ่สิบสองกอง ไม่ไดห้รือ 

ทูตสวรรคป้์องกนัผูรั้บใชข้องพระเจำ้ ใหพ้น้ภยัจำกศตัรูของเขำ  
(เทียบ ปฐมกำล 19:11,2 พงศำวดำร 6:18) 
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พระเจำ้มกัจะท ำพระรำชกิจของพระองคโ์ดยอำศยัผูอ่ื้น มีหลำยส่ิงหลำยอยำ่งท่ีพระเจำ้ทรง
กระท ำเพื่อบุตรของพระองค ์ โดยอำศยัมือมนุษยแ์ต่บำงส่ิงบำงอยำ่งพระองคท์รงกระท ำโดยอำศยัทูต
สวรรค ์
หมำยเหตุ มีบำงคนคิดวำ่บุตรของพระเจำ้ต่ำงก็มีทูตสวรรคค์อยปกปักรักษำประจ ำตวัดว้ยกนัทุกคน กำร
ท่ีจะคิดเช่นนั้นก็มีเหตุผลดีอยูเ่หมือนกนั (ดู มทัธิว 18:10)  

(4) กิจกำร 5:19 – แต่ในเวลำกลำงคืน ทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้ไดม้ำเปิดประตูคุก พำอคัรสำวก
ออกไป 

กิจกำร 12:8-11 – ทูตนั้นจึงสั่งเปโตรวำ่ “จงคำดเอวและสวมรองเทำ้” เปโตรจึงกระท ำตำม ทูต
จึงสั่งวำ่ “จงห่มผำ้และตำมเรำมำเถิด” เปโตรจึงตำมออกไป และไม่รู้วำ่กำรซ่ึงทูตกระท ำนั้นเป็นควำม
จริง แต่คิดวำ่ไดเ้ห็นนิมิต เม่ือออกไปพน้ทหำรยำมชั้นท่ีหน่ึงและท่ีสอง ก็มำถึงประตูเหล็กท่ีจะเขำ้ไปใน
เมือง ประตูนั้นก็เปิดใหท้่ำนเอง ท่ำนจึงออกไปเดินตำมถนนแห่งหน่ึง และบดัเด๋ียวนั้นทูตสวรรคก์็ได้
อนัตรธำนไปจำกเปโตร คร้ันเปโตรรู้สึกแลว้จึงวำ่ “เด๋ียวน้ีขำ้พเจำ้รู้แน่วำ่ พระเจำ้ไดรั้บสั่งใหทู้ตของ
พระองคม์ำช่วยขำ้พเจำ้ใหพ้น้จำกอ ำนำจของเฮโรด และพน้จำกกำรมุ่งร้ำยของพวกยดูำสห์” 

ดำเนียล 6:22 – พระเจำ้ของขำ้พเจำ้ไดท้รงใชทู้ตของพระองค ์ มำปิดปำกสิงห์นั้นไว ้ มนัจึงหำ
ไดท้  ำร้ำยแก่ขำ้พเจำ้ไม่ เพรำะวำ่ต่อพระพกัตร์พระองคน์ั้นไม่ประจกัษว์ำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำอะไรผดิไป 
ขำ้แต่รำชนั และต่อพกัตร์ของฝ่ำพระบำทดว้ย ขำ้พเจำ้ก็หำไดท้  ำร้ำยต่อส่ิงใดไม่ 

ทูตสวรรคเ์ป็นผูช่้วยผูรั้บใชข้องพระเจำ้ ใหพ้น้จำกอนัตรำยและควำมชัว่นำนำประกำร 
(5) กิจกำร 27:23, 24 – เพรำะวำ่เม่ือคืนน้ี ทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้ ผูเ้ป็นเจำ้ของขำ้พเจำ้ ซ่ึง

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติันั้น ไดม้ำยนือยูใ่กลข้ำ้พเจำ้กล่ำววำ่ “เปำโลเอ๋ยอยำ่กลวัเลย ท่ำนจะตอ้งยนือยูต่่อหนำ้
กำยะซำ ส่วนคนทั้งปวงท่ีอยูใ่นเรือกบัท่ำนนั้น พระเจำ้จะทรงโปรดให้รอดตำยเพรำะเห็นแก่ท่ำน” 

ทูตสวรรคเ์ป็นผูเ้ลำ้โลม และใหก้ ำลงัใจแก่ผูรั้บใชข้องพระเจำ้ในยำมทุกขย์ำก และเม่ืออยูใ่นท่ี
มีภยัอนัตรำย  

(6) ลูกำ 1:11-13,19 – ทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้มำยนืปรำกฏแก่ซะคำเรียเบ้ืองขวำแท่นเผำเคร่ือง
หอมบูชำ เม่ือซะคำเรียเห็นก็ตกใจกลวั แต่ทูตองคน์ั้นจึงกล่ำวแก่ท่ำนวำ่ “ซะคำเรียเอ๋ย อยำ่กลวัเลย ดว้ย
ค ำอธิษฐำนของท่ำนไดท้รงฟังแลว้ นำงเอลีซำเบต็ภรรยำของท่ำนจะมีบุตรเป็นชำย และท่ำนจงตั้งช่ือ
บุตรนั้นวำ่ยอห์น” ...ฝ่ำยทูตสวรรคน์ั้นจึงตอบวำ่ “เรำคือฆบัรีเอล ซ่ึงยนือยูจ่  ำเพำะพระเจำ้ และไดรั้บใช้
ใหน้ ำข่ำวดีน้ีมำแจง้แก่ท่ำน ซ่ึงจะใหท้่ำนช่ืนชมยนิดี” 

ทูตสวรรคส์ ำแดงพระประสงคข์องพระเจำ้ ใหผู้รั้บใชข้องพระองค์ 
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(7) มทัธิว 2:13,19,20 – คร้ันเขำไปแลว้มีทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้ ไดม้ำปรำกฏแก่โยเซฟใน
ควำมฝันวำ่ “จงลุกข้ึนพำกุมำรกบัมำรดำหนีไปประเทศอำยฆุปโต และคอยอยูท่ี่นัน่กวำ่เรำจะบอกเจำ้ 
เพรำะวำ่เฮโรดจะแสวงหำกุมำรเพื่อจะประหำรชีวติเสีย”........คร้ันเฮโรดส้ินพระชนมแ์ลว้ ทูตองคห์น่ึง
ของพระเจำ้มำปรำกฏในควำมฝันแก่โยเซฟท่ีประเทศอำยฆุปโตสั่งวำ่ “จงลุกข้ึนพำกุมำรกบัมำรดำมำยงั
แผน่ดินอิสรำเอล เพรำะผูท่ี้แสวงหำชีวติของกุมำรนั้นตำยแลว้” 

มทัธิว 1:20 – แต่เม่ือโยเซฟยงัตริตรองดว้ยเร่ืองน้ี ก็มีทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้มำปรำกฏแก่โย
เซฟในควำมฝันวำ่ “โยเซฟบุตรดำวดิ อยำ่วติกในกำรท่ีจะรับมำเรียมำเป็นภรรยำของเจำ้เลย เพรำะวำ่ผู ้
ซ่ึงปฏิสนธิในครรภข์องเธอเป็นโดยเดชพระวิญญำณบริสุทธ์ิ  

กิจกำร 8:26 – แต่ทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้ไดส้ั่งฟิลิปวำ่ “จงลุกข้ึนไปทำงทิศใตต้ำมทำงท่ีลงไป
จำกกรุงเยรูซำเล็ม ถึงเมืองฆำซำ ซ่ึงเป็นทำงป่ำทรำย”  

กิจกำร 10:3 -6 – นำยร้อยนั้นไดเ้ห็นศุภนิมิตประจกัษ ์ เวลำประมำณสำมนำฬิกำหลงัเท่ียง คือ
เห็นทูตองคห์น่ึงของพระเจำ้เขำ้มำหำตน แลว้กล่ำววำ่ “โกระเนเลียวเอ๋ย” แต่เม่ือโกระเนเลียวเขมน้ดูทูต
องคน์ั้น ท่ำนก็ตกใจกลวั จึงถำมวำ่ “น่ีเป็นประกำรใด พระองคเ์จำ้ขำ้” ทูลสวรรคจึ์งตอบท่ำนวำ่ 
ค ำอธิษฐำนและทำนของท่ำนนั้นไดข้ึ้นไป เป็นเหตุใหพ้ระเจำ้ระลึกถึงแลว้บดัน้ีจงใชค้นไปยงัเมืองยบ
เป เชิญซีโมนท่ีเรียกวำ่เปโตรมำ เปโตรนั้นอำศยัอยูก่บัคนหน่ึงช่ือซีโมนเป็นช่ำงฟอกหนงั ตึกของเขำอยู่
ริมฝ่ังทะเล” 

ทูตสวรรคเ์ป็นผูแ้นะน ำคนใชข้องพระเจำ้ใหท้  ำในส่ิงท่ีถูกท่ีควร 
(8) ลูกำ 16:22 – อยูม่ำคนขอทำนนั้นตำย และเหล่ำทูตสวรรคไ์ดน้ ำเขำไปไวท่ี้อกของอบัรำฮมั 
เม่ือผูรั้บใชพ้ระเจำ้ตำยไปแลว้ ทูตสวรรคเ์ป็นผูน้ ำวิญญำณของเขำไปสู่สถำนท่ี ๆ มีควำมสุข 
(9) มทัธิว 24:31- ท่ำนจะใชเ้หล่ำทูตสวรรคข์องท่ำนมำ ดว้ยเสียงแตรอนัดงัยิง่นกั ใหเ้ก็บ

รวบรวมบรรดำผูท่ี้ถูกเลือกสรรของท่ำนจำกทิศลมทั้งส่ี ตั้งแต่ท่ีสุดฟ้ำขำ้งน้ีจนถึงสุดฟ้ำขำ้งโนน้ 
เม่ือบุตรมนุษยเ์สด็จกลบัมำ พระองคจ์ะส่งทูตสวรรคข์องพระองคอ์อกไปรวบรวมผูเ้ช่ือของ

พระองค ์จำกทัว่ทุกแห่งในโลกน้ี 

2. พระเจ้าได้ประทานพระบัญญตัิ โดยทางทูตสวรรค์ 

ฮีบรู 2:2 – ดว้ยวำ่ถำ้ถอ้ยค ำซ่ึงทูตสวรรคไ์ดก้ล่ำวไวน้ั้นมีหลกัฐำนจริง และกำรล่วงเกินกบักำร
ไม่เช่ือฟัง ทุกอยำ่งยอ่มรับผลกรรมตำมควำมยติุธรรม 

กำลำเทีย 3:53 – ถำ้เช่นนั้นแลว้กมี็พระบญัญติัไวท้  ำไมเล่ำ พระบญัญติันั้นทรงเพิ่มใหเ้พรำะ
ควำมผดิ จนกวำ่พงศพ์นัธ์ุท่ีไดรั้บค ำสัญญำนั้นจะมำ จึงทรงตั้งไวโ้ดยพวกทูตสวรรค ์ คือโดยมือของคน
กลำง  
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กิจกำร 7:53 – คือท่ำนผูท่ี้ไดรั้บพระบญัญติัจำกเหล่ำทูตสวรรค ์ แต่หำไดป้ระพฤติตำมพระ
บญัญติันั้นไม่ 
ข้อเสนอ พระเจ้าได้ประทานพระบัญญัติโดยทางทูตสวรรค์ 

3. ทูตสวรรค์จะมาปรากฏพร้อมกบัพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จมา 

มทัธิว 25:31,32 – เม่ือบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมำดว้ยรัศมีภำพของพระองค ์กบัทั้งหมู่ทูตสวรรค ์เม่ือ
นั้นพระองคจ์ะทรงนัง่บนพระท่ีนัง่อนัรุ่งเรืองของพระองคบ์รรดำชนชำติต่ำง ๆ จะประชุมพร้อมกนัต่อ
พระพกัตร์พระองค ์ และพระองคจ์ะทรงแยกเขำทั้งหลำยออกจำกกนั เหมือนอยำ่งผูเ้ล้ียงแกะ แยกแกะ
ออกจำกแพะ 

2 เธสะโลนิกำ 1:7,8 – คนเหล่ำนั้นท่ีก่อควำมยำกล ำบำกใหก้บัท่ำนทั้งหลำย และจะทรงบนัดำล
ใหท้่ำนทั้งหลำย ท่ีถูกควำมยำกล ำบำกนั้น ไดรั้บควำมบรรเทำดว้ยกนักบัเรำ เม่ือพระเยซูเจำ้จะเสด็จมำ
จำกสวรรค ์ ปรำกฏพร้อมกบัหมู่ทูตสวรรคข์องพระองคผ์ูมี้ฤทธ์ิดงัเปลวเพลิง และจะทรงสนองโทษแก่
คนเหล่ำนั้น ท่ีไม่รู้จกัพระเจำ้ และไม่เช่ือฟังกิตติคุณของพระเยซูเจำ้ของเรำ 
ข้อเสนอ ทูตสวรรค์จะมาพร้อมกับบุตรมนุษย์ เม่ือพระองค์จะเสดจ็มาพิพากษาโลก และจะทรงปรับ
โทษแก่คนท่ีไม่รู้จักพระเจ้าและไม่เช่ือฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 

4. ทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในการปรับโทษคนช่ัว 

มทัธิว 13:39-42 – ศตัรูผูห้วำ่นพืชชัว่ไดแ้ก่มำร ฤดูเก่ียวไดแ้ก่ส้ินโลกน้ีและผูเ้ก่ียวนั้นไดแ้ก่ทูต
สวรรค ์ เหตุฉะนั้นเขำเก็บขำ้วละมำนเผำไฟเสียอยำ่งไร เม่ือส้ินโลกน้ีก็จะเป็นอยำ่งนั้น บุตรมนุษยจ์ะใช้
ทูตของท่ำน ออกไปเก็บกวำดทุกส่ิงท่ีท ำใหห้ลงผดิ และบรรดำผูท่ี้กระท ำชัว่ไปจำกแผน่ดินของท่ำน 
และจะทิ้งลงในเตำไฟ ท่ีนัน่แหละจะเป็นท่ีร้องไหข้บเข้ียวเค้ียวฟัน” (ดูขอ้ 24-30 ดว้ย) 

มทัธิว 13:47-50 – อีกประกำรหน่ึงแผน่ดินสวรรคน์ั้น เปรียบเสมือนอวนท่ีลำกในทะเล รวม
ปลำทุกอยำ่ง เม่ือเตม็แลว้เขำก็ลำกข้ึนฝ่ัง นัง่เลือกเอำแต่ท่ีดีใส่ตะกร้ำ แต่ท่ีไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสีย ในเวลำส้ิน
โลกน้ีก็จะเป็นอยำ่งนั้นแหละพวกทูตสวรรคจ์ะมำแยกคนชัว่ออกจำกคนชอบธรรม แลว้จะทิ้งลงในเตำ
ไฟท่ีนัน่จะมีกำรร้องไหแ้ละขบเข้ียวเค้ียวฟัน 
ข้อเสนอ ในยคุสุดท้ายของโลกนี ้ทูตสวรรค์จะเป็นผู้รวบรวมทุกส่ิงทุกอย่างอันเป็นเหตุให้หลงผิด และ
บรรดาผู้กระท าช่ัว ในอาณาจักรของบุตร และจะทิง้เสียในบึงไฟ ทูตสวรรค์จะแยกคนช่ัวออกจากคน
ชอบธรรม และทิง้เขาเหล่านั้นลงในบึงไฟนรก 
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พระเจำ้ทรงใชทู้ตสวรรค ์ใหเ้ป็นผูป้รับโทษคนชัว่ และในขณะเดียวกนัก็ส ำแดงพระเมตตำของ
พระเจำ้ต่อผูช้อบธรรม กำรท่ีทูตสวรรคป์ฏิบติัภำรกิจเช่นน้ี มิใช่เพื่อผูท่ี้ไดรั้บควำมรอดเป็นมรดกดอก
หรือ 
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พระคริสตธรรมคมัภร์ี 

สอนว่าอย่างไร 
 

 

 

ภาคที ่5 

พญามาร 
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บทที ่1 ความเป็นอยู่ ต าแหน่ง อ านาจ และนิสัยของพญามาร 

หมำยเหตุเบ้ืองตน้ พึงระวงัในกำรใชค้  ำวำ่ “พญำมำร” และ “ภูตผปีีศำจ” ใหดี้ เพรำะมีควำม
แตกต่ำงกนั ควำมแตกต่ำงน้ีเรำมกัไม่สังเกต ทั้งสองเป็นคนละจ ำพวก หลกัค ำสอนของพระคริสตธรรม
คมัภีร์เก่ียวกบัพญำมำร ก็ไดส้อนไวอ้ยำ่งละเอียดลออ ทั้งสอนมนุษยใ์หรู้้วำ่ตอ้งพึ่งพำอำศยัพระเจำ้ทุก
อยำ่ง และตั้งมัน่ในกำรอธิษฐำน 

1. ความเป็นอยู่ของพญามารหรือซาตาน 

มทัธิว 13: 19,39 – เม่ือผูใ้ดไดย้นิค ำแห่งแผน่ดินพระเจำ้ แต่ไม่เขำ้ใจ ผูช้ัว่ก็มำฉวยเอำพืชซ่ึง
หวำ่นในใจเขำนั้นไปเสีย นัน่แหละไดแ้ก่พืชท่ีหวำ่นตกริมหนทำง...ศัตรูผู้หว่านพืชช่ัวได้แก่มาร ฤดู
เก่ียวไดแ้ก่ส้ินโลกน้ี และผูเ้ก่ียวนั้นไดแ้ก่ทูตสวรรค ์ (ขอ้น้ีเป็นเพียงค ำอุปมำหรือ ค ำอุปมำมีขอ้
เปรียบเทียบใหเ้ห็นจริงอยูเ่สมอจึงจะท ำใหเ้รำเขำ้ใจควำมหมำยของค ำอุปมำนั้น ขอ้พระธรรมขำ้งบนน้ี
มิไดม้ำจำกค ำอุปมำ หำกแต่กำรตีควำมหมำยของค ำอุปมำนั้นเป็นของพระเยซูคริสตเ์อง) 

ยอห์น 13:2 – ขณะเม่ือนัง่รับประทำนอำหำรอยูน่ั้น มำรไดเ้ขำ้มำดลใจยดูำสอิศกำริโอดบุตร
ของซีโมน ใหม้อบพระองคไ์ว ้

กิจกำร 5:3 – ฝ่ำยเปโตรจึงถำมวำ่ “อะนำเนีย เหตุไฉน ซำตำนจึงท ำใหใ้จของเจำ้เต็มไปดว้ย
มุสำวำทต่อพระวิญญำณบริสุทธ์ิ และไดเ้ก็บค่ำท่ีดินส่วนหน่ึงไว”้ 

1 เปโตร 5:8 – ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นคนใจหนกัแน่น จงระวงัระไวใ้หดี้ ดว้ยวำ่ศตัรูของท่ำนคือ
มำร ดุจสิงโตค ำรำมแผดเสียงร้องน่ำกลวั ก็เท่ียวไปเสำะแสวงหำคนท่ีมนัจะกดักินได ้

เอเฟซสั 6:11, 12 – จงสวมยทุธภณัฑท์ั้งส้ินของพระเจำ้ เพื่อจะต่อตำ้นยทุธอุบำยของพญำมำร
ได ้ เพรำะวำ่เรำไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัผูมี้บรรดำศกัด์ิ และต่อสู้กบัผูมี้อ  ำนำจ และ
ต่อสู้กบัผูค้รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกน้ี และต่อสู้กบับรรดำวิญญำณอนัชัว่ในสถำนอำกำศ 
(และขอ้อ่ืน ๆ อีกหลำยขอ้) 
ข้อเสนอ พญามารเป็นศัตรูต่อมนุษย์ทุก ๆ คน 

นิสัยของพญำมำรจะปรำกฏเด่นชดั ในเม่ือเรำเรียนรู้ถึงอุปนิสัยของมนั  

2. ต าแหน่งของพญามาร 

(1) ยดูำสห์ 8,9 – แมก้ระนั้นเขำยงัเพอ้กระท ำให้เน้ือหนงัเป็นมลทิน และประมำทต่อผูมี้อ ำนำจ 
และพดูจำบจว้งต่อผูมี้บรรดำศกัด์ิ ฝ่ำยอคัรเทวทูตรำธิบดีมิคำเอล คร้ันเม่ือท่ำนต่อตำ้นกบัมำร และ
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โตเ้ถียงเร่ืองกำรของโมเสส ท่ำนเองก็ยงัไม่บงัอำจวำ่กล่ำวจำบจว้งต่อมำรเลย เป็นแต่เพียงกล่ำววำ่ “ให้
องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ทรงหำ้มเจำ้เถิด” 
ข้อเสนอทีห่น่ึง ต าแหน่งของพญามารสูงเด่นมาก แม้กระท่ังอัครเทวทูตราธิบดีมิคาเอล กย็งัไม่กล้ากล่าว
ค าก้าวร้าวต่อพญามาร 

จำกขอ้ควำมในพระคมัภีร์ตอนน้ี ดูเหมือนวำ่ พญำมำรมีต ำแหน่งสูงยิง่กวำ่อคัรเทวทูตรำธิบดีมิ
คำเอลเสียอีก นอกจำกนั้นในพระธรรมขอ้อ่ืน ๆ ก็ดูเหมือนวำ่จะสนบัสนุนขอ้อำ้งน้ี ดว้ยวำ่กำรท่ีจะ
กล่ำววำจำกำ้วร้ำวดูหม่ินพญำมำรนั้น ไม่เป็นกำรบงัควร 

(2) เอเฟซสั 2:2 – คร้ันเม่ือก่อนท่ำนทั้งหลำยเคยประพฤติในกำรบำปนั้น ตำมอยำ่งโลก ตำมผูมี้
อ  ำนำจครอบครองในอำกำศ คือวญิญำณท่ีครอบครองอยูใ่นคนทั้งหลำยท่ีไม่เช่ือฟัง 
ข้อเสนอทีส่อง พญามารเป็นผู้มีอ านาจครอบครองในสถานอากาศ 

(3) ยอห์น 12:31 – บดัน้ีเป็นเวลำพิพำกษำโลกน้ี เด๋ียวน้ีผูค้รองโลก จะตอ้งถูกก ำจดัเสีย
ภำยนอก 

ยอห์น 14:30 – ตั้งแต่น้ีไป เรำจะไม่สนทนำมำกกบัท่ำนทั้งหลำย เพรำะวำ่ผูค้รองโลกจะมำ ผู ้
นั้นไม่มีสิทธิอะไรเหนือเรำ 

ยอห์น 16:11 – ควำมพิพำกษำนั้น เพรำะผูค้รองโลกน้ี ถูกพิพำกษำแลว้ 
ข้อเสนอทีส่าม พญามารคือผู้ครองโลกนี ้

ถาม พญำมำรเป็นผูค้รองโลกน้ีตั้งแต่เม่ือใด พญำมำรเป็นผูค้รองโลกน้ีเน่ืองดว้ยอำดมักบัเอวำ 
ไดเ้ช่ือฟังถอ้ยค ำของมนัในสวนเอเดนหรือ? หรือวำ่พระเจำ้ไดม้อบโลกน้ีใหเ้ป็นอำณำจกัรของพญำมำร
เช่นเดียวกบัท่ีไดท้รงมอบแผน่ดินไวใ้หแ้ก่บรรดำกษตัริย ์ (ดำเนียล 10: 12, 13) และพญำมำรไดฉุ้ดเอำ
แผน่ดินของมนั ใหจ้มลงพร้อมกบัควำมวบิติัของมนัหรือ? ค ำถำมเหล่ำน้ีพระคริสตธรรมไม่ไดต้อบไว้
อยำ่งชดัเจน และเรำไม่ควรท่ีจะมีควำมอยำกรู้ มำกกวำ่ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ (เฉลย
ธรรมบญัญติั 29:29) แต่อยำ่งไรก็ดี เป็นท่ีปรำกฏอยำ่งชดัเจนวำ่ ปัจจุบนัพญำมำรเป็น “ผูค้รอบครอง
โลกน้ี” จำกกำรศึกษำในดำ้นสังคม และกำรด ำเนินชีวิตดำ้นเศรษฐกิจของมนุษยใ์นปัจจุบนัน้ี ก็จะท ำให้
เรำรู้ในขอ้น้ีไดเ้ช่นเดียวกนั 

(4) 2 โครินธ์ 4:4 – คือในจ ำพวกนั้น พระของสมยัน้ี ไดก้ระท ำใจของคนท่ีไม่เช่ือใหมื้ดไป เพื่อ
ไม่ใหเ้ขำเห็นแสงสวำ่งของกิตติคุณอนัประกอบดว้ยสง่ำรำศีคือกิตติคุณของพระคริสต ์ ผูเ้ป็นแบบพระ
ฉำยำของพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่ี่ พญามารคือพระของสมยันี ้
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3. อ านาจของพญามาร 

(1) เอเฟซสั 6:11, 12 – จงสวมยทุธภณัฑท์ั้งส้ินของพระเจำ้ เพื่อจะต่อตำ้นยทุธอุบำยของพญำ
มำรได ้ เพรำะวำ่เรำไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัผูมี้บรรดำศกัด์ิ และต่อสู้กบัผูมี้อ  ำนำจ 
และต่อสู้กบัผูค้รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกน้ี และต่อสู้กบับรรดำวิญญำณอนัชัว่ในสถำน
อำกำศ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พญามารมีอ านาจมากกว่ามนุษย์ ซ่ึงเป็นเพียงแต่เนือ้หนังและเลือดเท่านั้น 

เน่ืองจำกพญำมำรมีบริวำรท่ีมีอ ำนำจมำกกวำ่มนุษย ์และมีต ำแหน่งสูง จึงกล่ำวไดว้ำ่ ผูเ้หล่ำนั้น
เป็น “ผูมี้บรรดำศกัด์ิ ผูมี้อ  ำนำจผูค้รอบครองในโมหะควำมมืดในโลกน้ี และเป็นวญิญำณอนัชัว่ใน
สถำนอำกำศ” กำรต่อสู้กบัพญำมำรนั้นเป็นกำรยุง่ยำกมำก อยำ่คิดเลยวำ่เป็นกำรง่ำย 

(2) ลูกำ 11:14-18 – พระองคท์รงก ำลงัขบัผใีบ ้ และเม่ือผีออกแลว้ คนใบจึ้งไดพ้ดู และ
ประชำชนก็ประหลำดใจ แต่บำงคนในพวกเขำพูดวำ่ “คนน้ีขบัผอีอกไดโ้ดยเบละซะบูลนำยผทีั้งหลำย
นั้น” คนอ่ืน ๆ ทดลองพระองคคื์อขอเห็นนิมิตในทอ้งฟ้ำจำกพระองค ์ แต่พระองคท์รงทรำบควำมคิด
ของเขำจึงตรัสแก่เขำวำ่ “แผน่ดินใด ๆ ซ่ึงแตกแยกกนัแลว้ก็คงพินำศเรือนใด ๆ ซ่ึงแตกแยกกนัแลว้ก็จะ
ลม้ลง และถำ้ซำตำนแก่งแยง่กนัระหวำ่งมนัเองแผน่ดินของมนัจะย ัง่ยนือยำ่งไรได ้ เพรำะท่ำนทั้งหลำย
วำ่ เรำขบัผีออกโดยเบละซะบูล” 
ข้อเสนอทีส่อง ซาตานเป็นนายของบรรดาภูตผีปีศาจ 

(3) ดำเนียล 10:5,6,12,13 – คือแม่น ้ำฮิเดเคล็ ขำ้พเจำ้ไดแ้หงนตำข้ึนแลว้มองเห็น และน่ีแน่ะ มี
บุรุษผูห้น่ึงสวมเส้ือผำ้ป่ำน เอวคำดดว้ยเจียระบำดทองค ำเน้ือบริสุทธ์ิมำจำกเมืองอูฟำด ร่ำงกำยของเขำ
เป็นเงำงำมดงัโมนำ และใบหนำ้ของเขำเหมือนดงัสำยฟ้ำ ตำของเขำเหมือนดวงประทีป และแขนกบัขำ
เหมือนกบัทองเหลืองขดัสุกปลัง่ และน ้ำเสียงเหมือนกบัเสียงของชุมนุมชนเขำจึงพดูแก่ขำ้พเจำ้วำ่ “ดำ
นิเอลเอ๋ย อยำ่กลวัเลย เพรำะวำ่ตั้งแต่ท่ำนไดต้ั้งอกตั้งใจ อยำกจะหำควำมรู้ และไดถ่้อมกำยลงต่อพกัตร์
พระเจำ้ของท่ำนค ำทูลขอของท่ำนก็ทรงไดย้นิแลว้ และขำ้พเจำ้มำน่ีก็เป็นกำรตอบค ำอธิษฐำนของท่ำน 
เทพผูพ้ิทกัษอ์ำณำจกัรฟำรัศไดก้ั้นกำงขวำงขำ้พเจำ้ไวถึ้งยี่สิบเอด็วนั แต่มิคำเอล อคัรเทวทูตไดม้ำช่วย
ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จึงไดผ้ละออก และละท่ำนไวก้บัเทพผูพ้ิทกัษอ์ำณำจกัรฟำรัศ” 
ข้อเสนอทีส่าม พญามารหรือพรรคพวกของมนั มีฤทธ์ิต่อสู้ขดัขวางทูตสวรรค์ผู้ประกอบด้วยสง่าราศี 
เป็นเวลาหลายวนั 

(4) กิจกำร 26:18 – จะใหเ้ปิดตำของเขำ เพื่อเขำจะกลบัจำกทำงมืดมำถึงทำงสวำ่ง และจำก
อ ำนำจของซำตำนมำถึงพระเจำ้ เพื่อเขำจะไดรั้บกำรยกโทษแห่งควำมผดิของเขำ และใหไ้ดรั้บส่วนท่ีจะ
ไดด้ว้ยกนักบัคนทั้งหลำย ซ่ึงถูกช ำระใหเ้ป็นผูช้อบธรรมโดยควำมเช่ือในเรำ 
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ข้อเสนอทีส่ี่ มนุษย์ท้ังหลายท่ียงัไม่ได้รับความรอด อยู่ภายใต้อ านาจของพญามาร 
(5) 1 ยอห์ย 5:19 – เรำทั้งหลำยรู้วำ่เรำบงัเกิดจำกพระเจำ้ และมนุษยโ์ลกทั้งส้ินทอดตวัจมอยูใ่น

มำรร้ำย 
ข้อเสนอทีห้่า โลกท้ังโลก และมวลมนุษย์ต้องตกอยู่ในอ านาจ และอุ้งมือของพญามาร ยกเว้นแต่ผู้ ท่ีพระ
เจ้าทรงเรียกให้ออกมาจากชาวโลกคือคริสตจักร ซ่ึงอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้า 

(6) โยบ 1:10-12 - พระองคมิ์ไดส้ร้ำงร้ัวลอ้มรอบเขำไวห้รือ และลอ้มรอบเรือนและอะไร ๆ ท่ี
เขำมีอยูทุ่กดำ้นหรือ ก็พระองคไ์ดอ้วยพรใหก้ำรงำนโดยน ้ ำมือของเขำเจริญข้ึน และทรัพยส์มบติัของเขำ
ก็ทวมีำกข้ึนบนพื้นแผน่ดินแต่ถำ้หำกบดัน้ี พระองคจ์ะยืน่พระหตัถอ์อกแตะตอ้งใหเ้ป็นอนัตรำยแก่
ทรัพยสิ์นทั้งหลำย ท่ีเขำมีอยูน่ั้น เขำจะเลิกนบัถือพระองคที์เดียว พระเยโฮวำห์จึงตรัสแก่ซำตำนวำ่ “เอำ
เถอะทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีเขำมีอยู ่ ก็อยูใ่นอ ำนำจของเจำ้แลว้ จะท ำอะไรก็ท ำได ้ แต่ตวัเขำอยำ่งไดแ้ตะ
ตอ้งเป็นอนัขำด” ดงันั้นซำตำนก็ทูลลำ และออกไปจำกพระพกัตร์พระเยโฮวำห์ 
ข้อเสนอทีห่ก พญามารสามารถใช้อ านาจอันย่ิงใหญ่ของมัน เท่าท่ีพระเยโฮวาห์ทรงอนุญาตเท่านั้น 

4. เล่ห์เหลีย่มของพญามาร 

(1) 2 โครินธ์ 2:11 – เพื่อซำตำนจะมิไดช้ยัชนะแก่เรำ ดว้ยเรำรู้อุบำยของมนัแลว้ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พญามารมีอุบาย และเล่ห์เหล่ียมนานาประการ 

(2) เอเฟซสั 6:11, 12 – จงสวมยทุทธภณัฑท์ั้งส้ินของพระเจำ้ เพื่อจะต่อตำ้นยทุธอุบำยของพญำ
มำรได ้ เพรำะวำ่เรำไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัผูมี้บรรดำศกัด์ิและต่อสู้กบัผูมี้อ  ำนำจ
และต่อสู้กบัผูค้รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกน้ี และต่อสู้กบับรรดำวิญญำณอนัชัว่ในสถำน
อำกำศ 
ข้อเสนอทีส่อง พญามารมีอุบาย เล่ห์เหล่ียมกลโกงมากมายหลายประการ เราจ าเป็นต้องสวมยทุธภัณฑ์
ของพระเจ้า เพ่ือท่ีจะต่อสู้กับมนั 

พญำมำรคงมีชยัชนะต่อหลำยคน โดยกำรใชอุ้บำยเล่ห์เหล่ียมอนัชำญฉลำดของมนัอยำ่งไม่ตอ้ง
สงสัย ซ่ึงมนัจะไม่สำมำรถเอำชนะไดถ้ำ้มนัใชอ้  ำนำจของมนัโดยตรง ดงัท่ีเรำไดเ้ห็นตวัอยำ่งกลอุบำย
ของพญำมำรแลว้ ในกำรทดลองนำงฮำวำและพระเยซูคริสต ์ “งูโบรำณ” เป็นสัตวท่ี์มีอนัตรำยยิง่กวำ่ 
“สิงโตท่ีขู่ค  ำรำม” เสียอีก 

(3) 2 เธสะโลนิกำ 2:9, 10 – คือผูน้ั้นท่ีมำโดยซำตำนเป็นเหตุ ก็ส ำแดงอิทธิฤทธ์ิต่ำง ๆ และนิมิต 
และกำรอศัจรรยอ์นัเทจ็ และอุบำยอธรรมทั้งปวงใหป้รำกฏแก่คนเหล่ำนั้นท่ีพินำศอยู ่ เพรำะเขำทั้งหลำย
ไม่ไดรั้บควำมจริงเพื่อจะรอดได ้
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ข้อเสนอทีส่าม พญามารส าแดงอ านาจ เคร่ืองหมาย และการอัศจรรย์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการเทจ็ จึงสามารถ
ล่อลวงผู้ ท่ีไม่ยอมรับความจริง 

(เทียบ มทัธิว 24:24 – “ดว้ยวำ่จะมีพระคริสต ์ และผูท้  ำนำยเทียมเทจ็หลำยคนเกิดข้ึน เขำจะท ำ
หมำยส ำคญัอนัใหญ่ และกำรอศัจรรยล่์อลวงใหห้ลงถำ้เป็นไดถึ้งแมผู้ท่ี้ถูกเลือกสรรแลว้ ก็จะใหห้ลงไป
ดว้ย”) 

มีบำงคนพดูวำ่ พญำมำรปลอมแปลงพระรำชกิจของพระเจำ้ 
(4) 2 โครินธ์ 11:14 – แต่กำรนั้นไม่แปลกประหลำดเลย ถึงซำตำนเองก็ยงัปลอมตวัเป็นทูตแห่ง

ควำมสวำ่งได ้
ข้อเสนอทีส่ี่ พญามารสามารถแปลงตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้ 

ไม่มีคร้ังใดท่ีพญำมำร จะเป็นภยัอนัตรำยแก่เรำ เท่ำกบัเม่ือมนัปลอมแปลงตวัเป็นทูตแห่งควำม
สวำ่ง กล่ำวคือ เม่ือพญำมำร ยนือยูท่ี่ธรรมำสน์หรือเขำ้ไปสอนในโรงเรียนพระคริสตธรรม และแกลง้
สอนหลกัศำสนำคริสต ์ หรือหลกักำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่โดยแทท่ี้จริงแลว้มนัก ำลงัท ำให้
รำกฐำนแห่งควำมเช่ือเส่ือมคลำยลง และพยำยำมท ำใหพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ กลำยเป็นหนงัสือไร้
คุณค่ำแก่กำรศึกษำ จงระวงัใหดี้ เพรำะตอนน้ีแหละพญำมำรก ำลงัท ำงำนท่ีเป็นภยัท่ีสุดแก่เรำ ควำมสุข
ยอ่มมีแก่ผูท่ี้ไม่ยอมหลงงมงำยต่ออุบำยของพญำมำร และตระหนกัวำ่ พญำมำรมกัปลอมตวัเป็นทูตแห่ง
ควำมสวำ่งอยูเ่สมอ 

5. ความช่ัวร้ายของพญามาร 

(1) 1 ยอห์น 5:19 – เรำทั้งหลำยรู้วำ่ เรำบงัเกิดจำกพระเจำ้ และมนุษยโลกทั้งส้ินทอดตวัจมอยู่
ใน มำรร้ำย 

มทัธิว 5:37 – แต่ใหถ้อ้ยค ำของท่ำนเป็นค ำตรงเถิด จริงก็วำ่จริง ไม่ก็วำ่ไม่ซ่ึงพดูเกินน้ีไปก็มำ
จำกควำมชัว่ 

มทัธิว 6:13 – และขออยำ่น ำขำ้พเจำ้เขำ้ไปในกำรทดลอง แต่ขอใหพ้น้จำกซ่ึงชัว่ร้ำย 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พญามารเป็นมารร้ายท่ีช่ัวช้า มนัเป็นเจ้าแห่งการปลอมแปลง และล่อลวงต่าง ๆ และเป็น
แหล่งเกิดแห่งความช่ัวในผู้ อ่ืนด้วย  

(2) 1 ยอห์น 3:8 – คนท่ีกระท ำบำปก็มำจำกมำร ดว้ยวำ่มำรไดก้ระท ำบำปตั้งแต่เดิมมำ พระบุตร
ของพระเจำ้ไดเ้สด็จมำปรำกฏเพรำะเหตุน้ี คือวำ่เพื่อจะไดท้รงท ำลำยกิจกำรของมำรเสีย 
ข้อเสนอทีส่อง พญามารได้ท าบาปตั้งแต่เดิมมา 

ถำม ค ำวำ่ “เดิม” ในท่ีน้ีหมำยควำมวำ่อะไร? หมำยควำมวำ่พญำมำรไดท้  ำบำปตั้งแต่แรกเร่ิม
แห่งส่ิงสำรพดั และพระเจำ้ทรงสร้ำงมนัให้เตม็ไปดว้ยควำมผดิบำปหรือ? เรำจะทรำบภำยหลงัวำ่ เอเส
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เคียล 28:15 ก็อำ้งถึงพญำมำรวำ่ พระเจำ้ไดส้ร้ำงใหบ้ริสุทธ์ิ ดงันั้นขอ้น้ีจึงมีควำมหมำยวำ่ มำรเป็นบุคคล
แรกท่ีไดห้ลงกระท ำบำป ค ำวำ่ “เดิม” ซ่ึงใชใ้นจดหมำยฝำกของยอห์นบ่อย ๆ จึงมิไดห้มำยถึงปฐม
ก ำเนิดแห่งส่ิงสำรพดั (ดูข ้11 ดว้ย) 

(3) ยอห์น 8:44 – ท่ำนทั้งหลำยมำจำกมำรซ่ึงเป็นพอ่ของท่ำน และท่ำนใคร่จะท ำตำมควำม
ปรำรถนำของพอ่ของท่ำน มนัเป็นผูฆ่้ำคนตั้งแต่เดิมมำ และมิไดต้ั้งอยูใ่นควำมจริง เพรำะควำมจริงมิได้
อยูใ่นมนั เม่ือมนัพดูมุสำ มนัก็พดูแต่ตวัมนัเอง ดว้ยวำ่มนัเป็นช่ำงมุสำ และเป็นพอ่ของกำรมุสำนั้น 
ข้อเสนอทีส่าม พญำมำรเป็นผูฆ่้ำคนตั้งแต่เดิมมำ เป็นผูพู้ดมุสำและเป็นบิดำของกำรมุสำ ไม่มีควำมสัตย์
จริงในพญำมำรเลย 

(4) 2 โครินธ์ 4:4 – คือในคนจ ำพวกนั้น พระของสมยัน้ีไดก้ระท ำใจของคนท่ีไม่เช่ือใหมื้ดไป 
เพื่อไม่ใหเ้ขำเห็นแสงสวำ่งของกิตติคุณอนัประกอบดว้ยสง่ำรำศี คือกิตติคุณของพระคริสต ์ ผูเ้ป็นแบบ
พระฉำยำของพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีส่ี่ มารท าให้ใจของคนท่ีไม่เช่ือพระเจ้ามืดไป เพ่ือไม่ให้เขาเห็นแสงสว่างของพระกิตติคุณ อัน
ทรงสง่าราศีของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายาของพระเจ้า 
ควำมชัว่ร้ำยยิง่กวำ่น้ีไม่มีอีกแลว้ 

(5) ลูกำ 8:12 – ท่ีตกริมหนทำงไดแ้ก่คนเหล่ำนั้นท่ีไดย้นิ แลว้มำรมำชิงเอำพระวจนะจำกใจของ
เขำ เพื่อไม่ให้เขำเช่ือและรอดได ้
ข้อเสนอทีห้่า พญำมำรฉกชิงเอำพระวจนะของพระเจำ้ ไปจำกใจมนุษย ์เพื่อไม่ใหผู้ท่ี้ไดย้นิไดฟั้งพระ
วจนะของพระเจำ้ เช่ือฟังและรับเอำควำมรอด 

เม่ือเรำศึกษำกิจกำรของพญำมำรต่อไป เรำก็จะยิง่มีขอ้พิสูจน์และแบบอยำ่งอ่ืน ๆ อีกมำก 
เก่ียวกบัควำมชัว่ของพญำมำร 

6. ความขีข้ลาดของพญามาร 

ยำกอบ 4:7 – เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงมีใจนอ้มยอมฟังพระเจำ้ แต่จงต่อสู้กบัมำร และมนัจะ
หนีไปจำกท่ำน 
ข้อเสนอ เม่ือเราต่อสู้กับพญามารโดยพ่ึงพระเจ้า มารกจ็ะหนีไปจากเราทันที 
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บทที ่2 เอเสเคยีล บทที ่28 

เอเสเคียล 28:1-19 – ค  ำของพระเยโฮวำห์มำยงัขำ้พเจำ้อีกวำ่ ดูกรท่ำนมนุษย ์ จงกล่ำวแก่เจำ้
แผน่ดินเมืองดูโรวำ่ พระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสดงัน้ีวำ่ “เพรำะจิตใจแห่งเจำ้ยกสูงศกัด์ิ และเจำ้ไดว้ำ่ ตวัเป็น
พระเจำ้ และตวัไดน้ัง่ ณ พระท่ีนัง่ของพระเจำ้ในท่ำมกลำงทะเล เจำ้ยงัเป็นแต่มนุษยมิ์ไดเ้ป็นพระเจำ้ แม้
เจำ้ไดต้ั้งใจแห่งเจำ้ดงัพระทยัพระเจำ้ น่ีแน่ะ เจำ้มีปัญญำฉลำดกวำ่ดำเนียล กำรลบัท่ีจะซ่อนแก่เจำ้ไม่มี 
เจำ้ยงัทรัพยส์มบติัใหมี้แก่เจำ้ดว้ย สติปัญญำอนัฉลำดและควำมรู้ของเจำ้ และไดมี้ทองและเงินในคลงั
ทั้งหลำยแห่งเจำ้ เจำ้ไดก้ระท ำใหท้รัพยส์มบติัของเจำ้ทวมีำกข้ึน ดว้ยสติปัญญำอนัลึก ในกำรคำ้ขำยแห่ง
เจำ้ และใจของเจำ้ก็เยอ่หยิง่ไปดว้ยสมบติัแห่งเจำ้ เหตุดงัน้ีพระเยโฮวำห์เจำ้จึงตรัสดงัน้ีวำ่ ดว้ยเจำ้ได้
ตั้งใจแห่งเจำ้ดงัพระทยัพระเจำ้ เหตุฉะน้ีน่ีแน่ะ เรำจะใหน้ำนำประเทศมำเหนือเจำ้คือผูดุ้ร้ำยแห่งนำนำ
ประเทศนั้นและเจำ้จะชกักระบ่ีซ่ึงงดงำมแห่งสติปัญญำของเจำ้ และจะท ำรัศมีของเจำ้ใหอ้ปัยศไป เขำ
ทั้งหลำยจะใหเ้จำ้ลงไปยงัเหว เจำ้จะตำยเช่นคนตำยท่ีตอ้งแทงในท่ำมกลำงทะเลทั้งหลำย เจำ้ยงัจะวำ่ต่อ
หนำ้คนท่ีแทงเจำ้หรือวำ่ เรำเป็นพระเจำ้ แต่เจำ้เป็นมนุษย ์ในมือแห่งคนท่ีแทงเจำ้ ก็มีไดเ้ป็นพระเจำ้ เจำ้
จะตำยดุจควำมตำยทั้งหลำยแห่งคนท่ีมิไดรั้บศีลตดั ดว้ยมือแห่งคนต่ำงประเทศ เพรำะพระเยโฮวำห์เจำ้
ตรัสวำ่ เรำไดต้รัสแลว้ 

อน่ึงค ำของพระเยโฮวำห์มำยงัขำ้พเจำ้วำ่ บุตรมนุษยเ์อ๋ย จงกล่ำวค ำเพลงโศกเศร้ำถึงกษตัริย์
เมืองตุโร และกล่ำวแก่ท่ำนวำ่ พระเยโฮวำห์เจำ้ตรัสดงัน้ีวำ่ ท่านต้ังตัวเป็นเย่ีองอย่างท่ีประเสริฐวิเศษ
บริบูรณ์ด้วยสติปัญญา และงำมเลิศท่ีสุด ท่ำนไดอ้ยู่ในสวนเอเดนซ่ึงเป็นสวนแห่งพระเจ้า ท่ำนได้
ประดบักำยดว้ยพลอยอนัวิเศษต่ำง ๆ คือพลอยทบัทิม และโตปัศและเพชรขำว และมรกต แกว้เบรล 
และโอนิกซ์ และยำซิเประ และสะไฟระ มรกต และ บำระเก๊ช และทองค ำ ก็กำรเคร่ืองกลองและป่ีทั้ง
ปวงของท่ำนก็อยูด่ว้ยท่ำนก็ไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ในวนัท่ีท่ำนสร้ำงไวน้ั้น ท่านเป็นคะรูปอันเฉลิมท่ีบังไว้ 
และเรำไดต้ั้งท่ำนไว ้ ท่ำนไดอ้ยูบ่นภูเขาอันบริสุทธ์ิของพระเจ้า และท่ำนไดเ้ดินไปมำในท่ามกลางกอง
เพลิงศิลา ท่ำนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิในทำงทั้งปวงของท่ำน ตั้งแต่วนัท่ีท่ำนสร้ำงไวจ้นถึงวนัท่ีกำรชัว่ไดบ้งัเกิด
เห็นในท่ำน เขำทั้งหลำยไดท้  ำใหท้่ำมกลำงของท่ำนเตม็ดว้ยควำมร้ำยกำจ โดยสินคำ้ของท่ำนเป็นอนั
มำกและท่ำนไดท้  ำผดิ เหตุฉะน้ีเรำจะทิ้งท่ำนให้เป็นมลทิน ไปจำกภูเขำแห่งพระเจำ้ และจะท ำลำยท่ำน 
โอค้ะรูปท่ีบงัเหนือกองเพลิงศิลำ จิตใขของท่ำนเยอ่หยิง่ดว้ยกำรงดงำมของท่ำน ท่ำนไดท้  ำสติปัญญำตน
ใหเ้ป็นมลทินไป เพรำะท่ำนเห็นแก่กำรงดงำม เรำจะทิ้งท่ำนลงถึงดิน และวำงท่ำนลงต่อหนำ้กษตัริย์
ทั้งหลำย เพื่อกษตัริยเ์หล่ำนั้นจะไดเ้ห็นท่ำน ท่ำนไดป้ระมำทหม่ินในบริสุทธ์ิทั้งปวงของเรำ เพรำะกำร
ชัว่ทั้งหลำยเป็นอนัมำกของท่ำน โดยกำรอสัตยท่ี์คำ้ขำยของท่ำน เหตุฉะน้ีเรำจะยงัไฟใหอ้อกแต่
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ท่ำมกลำงท่ำนไฟนั้นจะเผำผลำญท่ำนเสีย และเรำจะให้ท่ำนเป็นเถำ้ไฟบนแผน่ดินต่อตำคนทั้งหลำยท่ี
เห็นท่ำน คนทั้งหลำยในท่ำมกลำงนำนำประเทศท่ีรู้จกัท่ำน เขำตกตะลึงไปเพรำะท่ำน ท่ำนก็เป็นท่ีน่ำ
กลวั และจะมิไดเ้ป็นอีกต่อไปเป็นนิตย ์
ขอ้ควำมแปลกประหลำดขำ้งบนน้ีอำ้งถึงใคร 

ขอ้ 1-10 หมำยถึงกษตัริยผ์ูค้รองเมืองตุโรในสมยันั้น ขอ้ควำมตอนน้ีส ำเร็จเม่ือนะบูคดัเนซรัได้
ยดึครองเมืองน้ี 

ขอ้ 11-19 หำกหมำยถึงมนุษยโ์ดยตรง ขอ้ควำมเหล่ำน้ีก็ยำกท่ีจะเขำ้ใจได ้ดูขอ้ 12, 13, 14 แต่มี
บำงขอ้เช่นขอ้ 16,18 ซ่ึงดูเหมือนจะหมำยถึงรำชำแห่งโลกน้ี 

เรำจะอธิบำยปริศนำน้ีไดอ้ยำ่งไร 
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เรำมกัจะพบเสมอวำ่ ค ำพยำกรณ์ของศำสดำพยำกรณ์ ท่ีพยำกรณ์ถึง

เหตุกำรณ์ในปัจจุบนันั้น มกัมีควำมหมำยเล็งไปถึง เหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตอีกดว้ย เป็นตน้วำ่ใน 
มทัธิว 24:15-21 พระคริสตไ์ดก้ล่ำวถึงกำรท ำลำยกรุงเยรูซำเล็ม ซ่ึงเป็น “วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” 
อยำ่งแทจ้ริง และพระองคก์็ยงัหมำยถึง “วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเสจำ้” ซ่ึงจะมำถึงในอนำคต ในขอ้ 22-31 
เน่ืองดว้ยกำรกล่ำวถึงเหตุกำรณ์ในปัจจุบนัและในอนำคตน้ี เปล่ียนเร่ืองและพดูต่อเน่ืองกนัอยำ่งรวดเร็ว 
จึงเป็นกำรยำกท่ีจะรู้วำ่เร่ืองแรกจบเม่ือใด และเร่ิมเร่ืองต่อไปเม่ือใด ค ำพยำกรณ์ของเอเสเคียลก็มี
ลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ี เจำ้แผน่ดินเมืองตุโรก็เป็นแบบเล็งถึง “ลูกแห่งควำมพินำศ” (ขอ้ 2,5,6 เทียบ 2 เธ
สะโลนิกำ 2:3,4 และเทียบขอ้สองกบั ดำเนียล 11:41-24 จงสังเกตค ำวำ่ “ท่ำมกลำงทะเล” และค ำวำ่ 
“ระหวำ่งทะเล”) 

แต่ยงัมีขอ้ควำมบำงประกำรในขอ้ 11-19 (เจำ้แผน่ดินเมืองตุโร) ซ่ึงดูเหมือนวำ่ หมำยถึงผูท่ี้
ไม่ใช่มนุษย ์ คือมีฤทธ์ิอ ำนำจเหนือมนุษยแ์ละบำงตอนก็พดูถึงผูท่ี้เป็นรำชำในโลกน้ี รำชำในโลกน้ีดู
เหมือนวำ่ไดท้  ำกำรคำ้ขำยใหญ่โต เทียบกบักำรพฒันำดำ้นกำรคำ้ในวำระสุดทำ้ยของโลกน้ี ดงัต่อไปน้ี 

ววิรณ์ 13:16,17 – มนัไดบ้นัดำลใหค้นทั้งปวงทั้งผูใ้หญ่ผูน้อ้ย คนมัง่มีและคนจน ไทยและทำส
ใหรั้บเคร่ืองหมำยสักท่ีมือขวำ หรือท่ีหนำ้ผำกของเขำ และไม่ใหค้นใดซ้ือขำยได ้ เวน้ไวผู้ท่ี้ไดรั้บ
เคร่ืองหมำยสักนั้นหรือมีช่ือของสัตวน์ั้น หรือมีเลขประจ ำช่ือของเขำ 

ววิรณ์ 18:3, 9-19 – ดว้ยวำ่ประเทศทั้งปวงไดด่ื้มเหลำ้องุ่น ของควำมพิโรธแห่งกำรล่วงประเวณี
ของเมืองนั้น จึงล่มจมลง และบรรดำกษตัริยท่ี์แผน่ดินโลกไดก้ระท ำผดิประเวณีกบัเมืองนั้น และพอ่คำ้
ทั้งหลำยแห่งแผน่ดินโลก ไดเ้จริญข้ึนเป็นคนมัง่มีดว้ยอ ำนำจแห่งควำมสุรุ่ยสุร่ำยของเมืองนั้น  

บรรดำกษตัริยแ์ห่งแผน่ดินโลกท่ีไดท้  ำผดิประเวณีกบัเมืองนั้น และไดเ้ล้ียงชีวติโดยกำร
สุรุ่ยสุร่ำยดว้ยกนั คร้ันกษตัริยเ์หล่ำนั้นเห็นควนัไฟท่ีไหมเ้มืองนั้น กษตัริยเ์หล่ำนั้นจะพิลำปร ่ ำไรเพรำะ
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เมืองนั้น และจะยนือยูไ่กลเพรำะกลวักำรทรมำนของเมืองนั้น และจะกล่ำววำ่วบิติั ๆ แก่เมืองบำบุโลน
เมืองใหญ่ท่ีเป็นเมืองแขง็แรง ดว้ยวำ่เจำ้ไดรั้บโทษพิพำกษำใหพ้ินำศไปชัว่โมงเดียว 

บรรดำพอ่คำ้แห่งแผน่ดินโลกจะพิลำปคร ่ ำครวญเพรำะเมืองนั้น ดว้ยไม่มีใครจะซ้ือสินคำ้ของ
เขำต่อไปอีก สินคำ้นั้นคือทองค ำ เงิน เพชรพลอยต่ำง ๆ แกว้มุกดำ ผำ้ป่ำนเน้ือละเอียด ผำ้สีม่วง ผำ้ไหม 
ผำ้สีแดงเขม้ ไมห้อม ภำชนะต่ำง ๆ ท่ีท ำดว้ยงำ ภำชนะต่ำง ๆ ท่ีท ำดว้ยไมมี้รำคำมำก ภำชนะทองเหลือง 
ภำชนะเหล็ก และภำชนะศิลำลำย และอบเชย เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ก ำยำน เหลำ้องุ่น น ้ำมนั  แป้ง
ละเอียด ขำ้วสำลี โค แกะ มำ้รถ และร่ำงกำย และชีวติของคน และผลแห่งกำรซ่ึงจิตของเจำ้กระหำยใคร่
ไดน้ั้น ก็ล่วงพน้ไปจำกเจำ้แลว้ และส่ิงสำรพดัท่ีมีรสอนัวเิศษยิง่ และฟุ่มเฟือยก็พินำศไปจำกเจำ้แลว้ 
และเจำ้จะไม่ไดพ้บอีกเลย บรรดำพอ่คำ้ท่ีไดข้ำยส่ิงของเหล่ำนั้นท่ีไดเ้ป็นคนมัง่มีเพรำะเหตุเมืองบำบุ
โลนนั้น จะยนือยูแ่ต่ไกลเพรำะกลวักำรทรมำนของเมืองนั้น และจะพิลำปร ่ ำไร ร้องวำ่ วบิติั ๆ แก่เมือง
ใหญ่นั้น ท่ีไดนุ่้งห่มผำ้ป่ำนเน้ือละเอียด และผำ้สีม่วง และผำ้สีแดงเขม้ และไดป้ระดบักำยดว้ยทองค ำ 
เพรช พลอยต่ำง ๆ และแกว้มุกดำ เพรำะวำ่ในชัว่โมงเดียวทรัพยส์มบติัมำกเช่นนั้นก็พินำศสูญไปนำย
เรือทุกคน บรรดำคนท่ีโดยสำร และพวกลูกเรือ และคนทั้งหลำยท่ีมีอำชีพทำงทะเลไดอ้ยูแ่ต่ไกล และ
เม่ือคนเหล่ำนั้นไดเ้ห็นควนัไฟท่ีไหมเ้มืองนั้นก็ร้องวำ่ เมืองใดเล่ำจะเป็นเหมือนเมืองใหญ่น้ี และเขำก็
หยบิเอำดินฝุ่ นใส่ท่ีศีรษะของเขำ และพิลำปคร ่ ำครวญวำ่ วิบติั ๆ แก่เมืองใหญ่น้ี อนักระท ำใหค้นทั้งปวง
ท่ีนัน่ ท่ีมีก ำป้ันเดินทำงทะเล ไดเ้ป็นคนมัง่มีดว้ยทรัพยส์มบติับริบูรณ์ เพรำะในชัว่โมงเดียวนั้นก็เป็น
เมืองร้ำงเปล่ำ 

ค ำอธิบำยง่ำย ๆ ก็คือวำ่เจำ้แผน่ดินเมืองตุโรนั้น เป็นแบบเล็งถึง “ผูท้รยศต่อพระคริสต”์ และ
เป็นเสมือนวำ่ ถือก ำเนิดมำพจำกพญำมำรท ำนองเดียวกนักบัท่ีพระเยซูคริสตเ์ป็นแบบเล็งถึงพระเจำ้ 
และทรงเป็นพระเจำ้ปฏิสนธิในรูปกำยมนุษย ์

(เทียบ 2 เธสะโลนิกำ 2:8, 9 – ขณะนั้นผูน้อกกฎหมำยนั้นก็จะปรำกฏตวัข้ึน และพระเยซูเจำ้จะ
ทรงประหำรเสีย ดว้ยลมพระโอษฐข์องพระองค ์และจะทรงผลำญใหศู้นยไ์ปดว้ยอำกำรปรำกฏ และกำร
เสด็จมำของพระองค ์ คือผูน้ั้นท่ีมำโดยซำตำนเป็นเหตุก็ส ำแดงอิทธิฤทธ์ิต่ำง ๆ และนิมิตและกำร
อศัจรรยอ์นัเทจ็) 

หำกวำ่ขอ้ควำมขำ้งบนน้ี อธิบำยปัญหำนั้นถูกตอ้งแลว้ ก็เท่ำกบัวำ่ ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีสอนให้
เรำรู้ถึงพฤติกำรณ์ต่ำง ๆ ของพญำมำรมำกทีเดียว 

(1) เอเสเคียล 28:12 – บุตรมนุษยเ์อ๋ย จงกล่ำวค ำเพลงโศกเศร้ำถึงกษตัริยเ์มืองตุโรและกล่ำวแก่
ท่ำนวำ่ “ท่ำนตั้งตวัเป็นเยีย่งอยำ่งท่ีประเสริฐวิเศษ บริบูรณ์ดว้ยสติปัญญำ และงำมเลิศท่ีสุด” 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พญามารซาตานเป็นผู้ ท่ีบริบูรณ์ด้วยสติปัญญาและมีรูปร่างงดงามย่ิง 
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(2) เอเสเคียล 28:13 – ท่ำนไดอ้ยูใ่นเอเดนซ่ึงเป็นสวนแห่งพระเจำ้ ท่ำนไดป้ระดบักำยดว้ย
พลอยอนัวเิศษต่ำง ๆ คือ พลอยทบัทิม และโตปัศ และเพชรขำวและมรกต แกว้เบรล และโอนิกซ์ และ
ยำซิเปรอะ และสะไฟระ มรกต และบำระเก๊ช และทองค ำ ก็กำรเคร่ืองกลองและป่ีทั้งปวงของท่ำนก็อยู่
ดว้ยท่ำนก็ไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ในวนัท่ีท่ำนสร้ำงไวน้ั้น 
ข้อเสนอทีส่อง ซำตำนเคยอยูใ่นสวนเอเดน ซ่ึงเป็นสวนของพระเจำ้ 

ดูเหมือนวำ่สวนเอเดนท่ีกล่ำวถึงน้ี ไม่ใช่สวนเอเดนท่ีอำดมัและเอวำอำศยัอยู ่ แต่คงเป็นสวนเอ
เดนท่ีพระเจำ้ไดท้รงสร้ำงข้ึนในยคุก่อนสวนเอเดนท่ีอำดมัและเอวำอำศยัอยูน่ั้น มีพืชพนัธ์ุธญัญำหำร
บริบูรณ์ (ปฐมกำล 2:9) แต่สวนเอเดนท่ีกล่ำวถึงน้ีก็บริบูรณ์ดว้ยเพชรพลอย เทียบดูกบักรุงเยรูซำเล็ม
ใหม่ ซ่ึงจะมำภำยหลงั 

ววิรณ์ 21:10-21 - ท่ำนไดน้ ำขำ้พเจำ้โดยพระวิญญำณข้ึนไปบนภูเขำสูงใหญ่และไดส้ ำแดงให้
ขำ้พเจำ้เห็นเมืองใหญ่นั้น คือเมืองเยรูซำเล็มอนับริสุทธ์ิก ำลงัลอยลงมำจำกสวรรคแ์ต่พระเจำ้ เมืองนั้น
ประกอบดว้ยรัศมีของพระเจำ้มีแสงสวำ่งดุจแกว้ท่ีมีรำคำมำก คือแกว้มณีโชติอนัสุกใส เมืองนั้นมี
ก ำแพงสูงใหญ่มีประตูสิบสองประตู และท่ีประตูนั้นมีทูตสวรรคป์ระจ ำอยูป่ระตูละองคเ์ป็นสิบสององค ์
และประตูนั้นมีช่ือจำรึกไว ้ ซ่ึงเป็นช่ือตระกลูพวกอิสรำเอลสิบสองตระกลู ฝ่ำยดำ้นตะวนัออกมีประตู
สำมประตู ดำ้นเหนือมีประตูสำมประตู ดำ้นใตมี้ประตูสำมประตู และดำ้นตะวนัตกมีประตูสำมประตู 
ก ำแพงเมืองนั้นมีรำกสิบสองชั้น และท่ีรำกนั้นมีช่ือพวกอคัรสำวกของพระเมษโปดกสิบสองคนนั้น
จำรึกไว ้

ทูตสวรรคอ์งคท่ี์ไดพู้ดกบัขำ้พเจำ้ ถือไมว้ำทองค ำเพื่อจะวดัเมือง และประตูทั้งปวงและก ำแพง
เมืองนั้น และเมืองนั้นกวำ้งยำวเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสและท่ำนไดเ้อำไมว้ำวดัเมืองนั้นไดห้ำ้หม่ืนส่ีพนัหก
ร้อยเส้น กวำ้งยำวกบัสูงเท่ำกนั และท่ำนไดว้ดัก ำแพงเมืองนั้น ไดร้้อยส่ีสิบส่ีศอกตำมไมว้ำท่ีมนุษยเ์คย
ใช ้อยำ่งเดียวกนักบัทูตสวรรคน์ั้นไดใ้ช ้ก ำแพงเมืองนั้นก่อแลว้ไปดว้ยแกว้มณีโชติ และเมืองนั้นแลว้ไป
ดว้ยทองค ำเน้ือบริสุทธ์ิดุจแกว้สุกใสรำกทั้งหลำยแห่งเมืองนั้นประดบัดว้ยแกว้ประเสริฐทุกอยำ่ง รำกท่ี
หน่ึงแลว้ไปดว้ยแกว้มณีโชติ รำกท่ีสองแลว้ดว้ยแกว้ไพทูรย ์ รำกท่ีสำมแลว้ไปดว้ยแกว้โมรำ รำกท่ีส่ี
แลว้ไปดว้ยแกว้มรกต รำกท่ีหำ้แลว้ไปดว้ยแกว้โกแมน รำกท่ีหกแลว้ไปดว้ยแกว้ทบัทิม รำกท่ีเจด็แลว้
ไปดว้ยแกว้บุษรำคมัน ้ำแก่ รำกท่ีแปดแลว้ไปดว้ยแกว้เพทำย รำกท่ีเกำ้แลว้ไปดว้ยแกว้บุษรำคมัน ้ำอ่อน 
รำกท่ีสิบแลว้ไปดว้ยแกว้หยก รำกท่ีสิบเอด็แลว้ไปดว้ยแกว้นิล รำกท่ีสิบสองแลว้ไปดว้ยแกว้เพทำยม่วง 
ประตูทั้งสิบสองประตูนั้นเป็นแกว้มุกดำลว้นทั้งแท่งและถนนในเมืองนั้นเป็นทองค ำบริสุทธ์ิใสรำวกบั
แกว้ 
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ในยคุท่ีอำดมัและนำงเอวำอยูใ่นสวนเอเดนนั้น พญำมำรมิไดเ้ป็นผูป้รนนิบติัพระเจำ้ แต่เป็น
วญิญำณอนัชัว่ เป็นผูล่้อลวงและผูท้ดลองรัศมีของสวนเอเดนในยคุตน้นั้น ดูเหมือนวำ่ไดจ้ดัไวเ้พื่อพญำ
มำร (ดูตอนสุดทำ้ยของ เอเสเคียล 28:13) พญำมำรจึงเปรียบเทียบเสมือนรำชำในสวนนั้น 

(3) เอเสเคียล 28:14 – ท่ำนเป็นคะรูปอนัเฉลิมท่ีบงัไว ้และเรำไดต้ั้งท่ำนไว.้.... 
ข้อเสนอทีส่าม เม่ือเดิมนั้น พญามารเป็นทูตสวรรค์อันทรงเกียรติท่ีพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ 

(ก) พระเจำ้ไดท้รงเจิม และสถำปนำไว ้เป็นปุโรหิตของพระเจำ้ (ดู เลวนิีติ 8:12) (ข) เป็นคะรูป
เดิมนั้น คืออำจเป็นทูตสวรรค ์ท่ีมีต ำแหน่งสูงสุดในบรรดำทูตสวรรค ์จงเปรียบเทียบกบัสัตวท่ี์น ำในกำร
ร้องนมสักำร ในทอ้งฟ้ำจกัรวำล ใน ววิรณ์ 4: 9, 10 ซ่ึงกล่ำววำ่ 

และขณะเม่ือสัตวน์ั้นถวำยรัศมีเดช และยศศกัด์ิและค ำสรรเสริญ แด่พระองคป์ระทบับนพระท่ี
นัง่ ผูท้รงสภำพสืบ ๆ ไปเป็นนิตยน์ั้น ผูป้กครองทั้งยีสิ่บส่ีนั้นจึงไดก้รำบเฉพำะพระองคผ์ูป้ระทบับน
พระท่ีนัง่ และนมสักำรพระองคผ์ูท้รงสภำพอยูเ่ป็นนิตย ์ และเป็นนิตย ์ และทิ้งมงกุฎของตนลงต่อหนำ้
พระท่ีนัง่.....  

ววิรณ์ 5:14 – และสัตวท์ั้งส่ีนั้นจึงร้องวำ่ “อำเมน” และผูป้กครองเหล่ำนั้นก็หมอบลงนมสักำร 
(ค) พญำมำรซำตำนมิใช่เป็นทูตสวรรคธ์รรมดำ หำกแต่มีต ำแหน่งสูงกวำ่บรรดำทูตสวรรคท์ั้ง

ปวง 
อพยพ 37:9 – คะรูปนั้นกำงปีกข้ึน แผป่กเหนือพระท่ีนัง่พระกรุณำ รูปนั้นหนัหนำ้เขำ้หำกนั 

หนัเขำ้มำทำงพระท่ีนัง่พระกรุณำ 
ดูเหมือนวำ่ พญำมำรเคยเป็นผูน้ ำในกำรนมสักำรทัว่จกัรวำลเม่ือเป็นดงันั้นพญำมำรจึงพยำยำม

ท่ีจะรับเอำกำรนมสักำร ซ่ึงสมควรท่ีจะถวำยแด่พระเจำ้เสียเอง ขอ้น้ีแหละเป็นภยัแก่ปุโรหิต และบรรดำ
ผูรั้บใชข้องพระเจำ้ 

(4) เอเสเคียล 28:14 - ..... และเรำไดต้ั้งท่ำนไว ้ท่ำนไดอ้ยูบ่นภูเขำอนับริสุทธ์ิของพระเจำ้.... 
ข้อเสนอทีส่ี่ เม่ือเดิมนั้น พญามารอยู่บนภูเขาอันบริสุทธ์ิของพระเจ้า คือสถานท่ี ท่ีพระเจ้าทรงส าแดง
สง่าราศีของพระองค์ให้ปรากฏ 

(5) เอเสเคียล 28:14 - .....และท่ำนไดเ้ดินไปมำในท่ำมกลำงกองเพลิงศิลำ 
ข้อเสนอทีห้่า พญามารเคยเดินไปมา ท่ามกลางกองเพลิงศิลา 

สัตวท่ี์มีชีวติตำมท่ีปรำกฏใน เอเสเคียล 1:15,22,25,26 นั้น อยูบ่นแผน่ดินมีกงจกัร และ “เหนือ
ศีรษะสัตวอ์นัมีชีวตินั้น เป็นดงัฟ้ำมีแสงเสมือนพลอยขำว” และ “บนฟ้ำซ่ึงอยูเ่หนือศีรษะสัตวน์ั้น ดู
เหมือนสีพลอยระไฟระเป็นรูปพระท่ีนัง่” ใน อพยพ 24:10 เม่ือผูเ้ฒ่ำเจ็ดสิบคน “ไดเ้ห็นพระเจำ้ของชน
ชำติอิสรำเอล” นั้น “ฟ้ืนท่ีรองพระบำทเป็นดุจแกว้ไพฑูรยสุ์กใสเหมือนทอ้งฟ้ำ” ในขอ้ท่ี 17 “รัศมีของ
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พระเยโฮวำห์ไดป้รำกฏแต่ตำของชำติอิสรำเอล เหมือนเปลวไฟไหมอ้ยูบ่นยอดภูเขำ” ขอ้ควำมน้ีอำจ
ช่วยใหเ้รำทรำบวำ่ “ศิลำเพลิง” นั้นคืออะไร ดูเหมือนวำ่พญำมำรเคยอยูใ่กลชิ้ดสนิทสนมกบัพระเจำ้มำก 

(6) เอเสเคียล 28:15- ท่ำนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิในทำงทั้งปวงของท่ำน ตั้งแต่วนัท่ีท่ำนสร้ำงไว ้ จนถึง
วนัท่ีชัว่ไดบ้งัเกิดเห็นในท่ำน 
ข้อเสนอทีห่ก พญามารเป็นผู้ ท่ีมีความดีรอบคอบ นับตั้งแต่วนัท่ีพระเจ้าเนรมิตสร้างขึน้มา ตราบจนถึง
วนัท่ีได้หลงท าความช่ัว  

เอเสเคียล 28:16 – เขำทั้งหลำยไดท้  ำใหท้่ำมกลำงของท่ำน เตม็ดว้ยควำมร้ำยกำจ โดยสินคำ้ของ
ท่ำนเป็นอนัมำก และท่ำนไดท้  ำผดิ เหตุฉะน้ีเรำจะทิ้งท่ำนใหเ้ป็นมลทินไปจำกภูเขำแห่งพระเจำ้ และจะ
ท ำลำยท่ำน โอ ้คะรูปท่ีบงัเหนือกองเพลิงศิลำ 

ขอ้น้ีดูเหนือจะแสดงถึง กำรท่ีพญำมำรส ำแดงตนเป็นผูท้รยศต่อพระคริสต ์ บำงคนคิดวำ่ค ำวำ่ 
“สินคำ้” ในขอ้น้ีแปลมำจำกรำกศพัทซ่ึ์งมีควำมหมำยอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ “หม่ินประมำท” ค  ำวำ่ “มำร” จึง
หมำยถึงผูห้ม่ินประมำทพระเจำ้ (เทียบ ววิรณ์ 12:10,โยบ 1:9) แต่ควำมคิดเช่นน้ีอำจไม่ถูกก็ได ้เพรำะยงั
มีค ำท่ีมีควำมหมำยใกลเ้คียงกนัมำกอีกค ำหน่ึง ซ่ึงมำจำกรำกศพัทค์  ำเดียวกนักบัค ำซ่ึงแปลวำ่ “หม่ิน
ประมำท” “หลอกลวง” และ “คนปำกบอน” ซ่ึงใชอ้ยูถึ่งส่ีคร้ังใน เอเสเคียล 28:5,18,26:12,28:16 ซ่ึง
แปลวำ่ “สินคำ้” หรือ “คำ้ขำย” ก็ได ้และบำงคร้ังจะแปลวำ่หม่ินประมำทไม่ได ้ค  ำท่ีเป็นรำกศพัทน้ี์ ก็ได้
ใชส้องคร้ังใน ซำโลมอน 3:6 และ เอเสเคียล 27:20 ซ่ึงแปลวำ่ “พอ่คำ้” (ดู เอเสเคียล 27:20) 

(7) เอเสเคียล 28:17 – จิตใจของท่ำนเยอ่หยิง่ดว้ยกำรงดงำมของท่ำน ท่ำนไดท้  ำสติปัญญำตนให้
เป็นมลทินไป เพรำะท่ำนเห็นแก่กำรงดงำม 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด จิตใจของพญามารเตม็ไปด้วยความเย่อหย่ิง เน่ืองด้วยความสวยงามของมัน และมนัไดท้  ำ
ให้สติปัญญาของมนัเป็นมลทิน เพราะความงดงามของมัน (เทียบ 1 ทิโมธี 3: 6)  

(8) เอเสเคียล 28:16 - ..... เหตุฉะน้ีเรำจะทิ้งท่ำนให้เป็นมลทินไปจำกภูเขำแห่งพระเจำ้ และจะ
ท ำลำยท่ำน โอ ้คะรูปท่ีบงัเหนือกองเพลิงศิลำ 
ข้อเสนอทีแ่ปด พญามารถกูขับไล่ออกจากภูเขาพระเจ้า และถกูท าลายในท่ามกลางกองเพลิงศิลา 

(9) เอเศเคียล 28:17 - ..... เรำจะทิ้งท่ำนลงถึงดิน และวำงท่ำนลงต่อหนำ้กษตัริยท์ ั้งหลำย เพื่อ
กษตัริยเ์หล่ำนั้นจะไดเ้ห็นท่ำน 
ข้อเสนอทีเ่ก้า พญามารซาตานจะถกูทิง้ลงมายงัฟ้ืนดิน และกษัตริย์ท้ังหลายของโลกนีจ้ะเพ่งดู และมนั
จะกลายเป็นขีเ้ถ้าต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ และเหล่าคนท่ีพบเห็น (ขอ้ 18) (เทียบ ววิรณ์ 12: 9, 10, 2 เธ
สะโลนิกำ 2:8, ววิรณ์ 19:20)  
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บทที ่3 ทีอ่ยู่และกจิการ ของพญามารซาตาน 

1. ทีอ่ยู่ของพญามาร 

(1) เอเฟซสั 6:11, 12 – จงสวมยทุธภณัฑท์ั้งส้ินของพระเจำ้ เพื่อจะต่อตำ้นยทุธอุบำยของพญำ
มำรได ้ เพรำะวำ่เรำไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัผูมี้บรรดำศกัด์ิ และต่อสู้กบัผูมี้อ  ำนำจ 
และต่อสู้กบัผูค้รอบครองในโมหะควำมมืดแห่งโลกน้ี และต่อสู้กบับรรดำวิญญำณอนัชัว่ในสถำน
อำกำศ 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พญามารซาตาน ผู้มีบรรดาศักด์ิ ผู้มีอ านาจ และผู้ครอบครองในโมหะความมืดแห่งโลก
นี ้ต่างกเ็ป็นวิญญาณช่ัวในสถานอากาศ ด้วยกันท้ังส้ิน 

(เทียบ โยบ 1:6 – วนัหน่ึง เหล่ำเทพบดีไดม้ำเฝ้ำเฉพำะพระพกัตร์ของพระเยโฮวำห์ และซำตำน
ก็มำอยูท่่ำมกลำงคณะนั้นดว้ย ววิรณ์ 12: 9 – พญำนำคใหญ่นั้น คืองูเฒ่ำท่ีเขำเรียกวำ่มำรและซำตำนผู ้
ลวงมนุษยโลกทั้งปวง ก็ถูกก ำจดัออกเสีย มนักบัทั้งบริวำรของมนั ก็ถูกผลกัลงมำอยูท่ี่แผน่ดินโลก) 

ค ำพยำกรณ์ในตอนทำ้ยน้ี ดูเหมือนวำ่จะหมำยถึงเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต แต่อยำ่งไรก็ดี 
พระคมัภีร์กล่ำวไวว้ำ่พระเจำ้ไม่ไดย้กเวน้ทูตสวรรคท่ี์ไดท้  ำบำปองคใ์ดเลย แต่ไดท้รงทิ้งทูตสวรรค์
เหล่ำนั้นลงสู่ทุคติ ( 2 เปโตร 2: 4)  

(2)โยบ 1:7 – พระเยโฮวำห์จึงตรัสถำมซำตำนวำ่ “เออ น่ีมำแต่ไหน” ซำตำนจึงทูลตอบพระเย
โฮวำห์วำ่ “มำจำกกำรเท่ียวไปมำในโลก และจำกกำรเดินไปมำบนพื้นแผน่ดิน” 
ข้อเสนอทีส่อง พญามารซาตานท่องเท่ียวไปมาในโลก และเดินไปมาบนพืน้ดิน 

(เทียบ 1 เปโตร 5:8 – ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นคนใจหนกัแน่น จงระวงัระไวใหดี้ดว้ยวำ่ศตัรูของ
ท่ำนคือมำร ดุจสิงโตค ำรำมแผดเสียงร้องน่ำกลวั ก็เท่ียวไปเสำะแสวงหำคนท่ีมนัจะกดักินได)้ 

แมว้ำ่พญำมำรและพรรคพวกของมนั เป็นผูช้ัว่ร้ำย อำศยัอยูใ่นสถำนอำกำศก็ตำม แต่ดู
เหมือนวำ่โลกน้ีเป็นสถำนท่ี ซ่ึงพญำมำรใชเ้ป็นท่ีด ำเนินกิจกำรของมนัโดยเฉพำะ ท ำนองเดียวกนั พระ
เยซูคริสตแ์ละคริสตจกัรของพระองค ์ เป็นพลเมืองของสวรรค ์ แต่สักวนัหน่ึง พระองคจ์ะเสด็จลงมำ
ครอบครองโลกน้ี 

2. กจิการของพญามารซาตาน 

(1) ปฐมกำล 3:1-6 – งูเป็นสัตวฉ์ลำดกวำ่สรรพสัตวป่์ำท่ีพระเยโฮวำห์ไดท้รงสร้ำงไว ้ งูจึงถำม
หญิงนั้นวำ่ “จริงหรือท่ีพระเจำ้ตรัสหำ้มวำ่ เจำ้อยำ่กินผลไมทุ้กอยำ่งในสวนน้ี” หญิงนั้นจึงตอบงูวำ่ 
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“ผลไมใ้นสวมน้ีเรำกินไดท้ั้งหมดเวน้แต่ผลไมต้น้ท่ีอยูก่ลำงสวนนั้น พระเจำ้ตรัสหำ้มวำ่ อยำ่กินหรือ
ถูกตอ้งเลย เกลือกวำ่จะตำย” งูจึงบอกหญิงนั้นวำ่ “เจำ้จะไม่ตำยจริงดอก เพรำะพระเจำ้ทรงทรำบอยูว่ำ่ 
เจำ้กินผลไมน้ั้นเขำ้ไปวนัใด ตำของเจำ้จะสวำ่งข้ึนในวนันั้น แลว้เจำ้จะเป็นเหมือนพระ จะรู้จกัควำมดี
และชัว่” เม่ือหญิงนั้นเห็นวำ่ผลไมต้น้นั้นน่ำกินและงำมดว้ย ทั้งเป็นผลไมท่ี้พึงตอ้งกำรใหมี้ปัญญำจึง
เก็บผลไมน้ั้นมำกินเขำ้ไป แลว้ส่งใหส้ำมีกินดว้ยกนั 
ข้อเสนอทีห่น่ึง ซาตานเป็นต้นเหตุของความบาปในโลกนี ้

(2) กิจกำร 10:38 – คือเร่ืองพระเยซูชำวนำซำเร็ธวำ่ พระเจำ้ไดท้รงชโลมพระองคโ์ดยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ และโดยฤทธำนุภำพอยำ่งไร และพระเยซูไดเ้สด็จไปกระท ำคุณ และรักษาบรรดาซ่ึง
ถกูมารเบียดเบียน เพรำะวำ่พระเจำ้ไดส้ถิตอยูก่บัพระองค ์

ลูกำ 13:16 – ฝ่ำยหญิงน้ีเป็นเช้ือสำยของอบัรำฮมั ซ่ึงซำตำนไดผ้กูมดัไวไ้ดสิ้บแปดปีแลว้ ไม่
ควรหรือท่ีจะใหเ้ขำหลุดพน้จำกเคร่ืองจ ำจองอนัน้ีในวนัสะบำโต 

ข้อเสนอทีส่อง พญามารซาตานเป็นต้นเหตุแห่งโรคภัยไข้เจบ็ 
(3) ฮีบรู 2:14 – เหตุฉะนั้นคร้ันบุตรทั้งหลำย มีส่วนในเน้ือและเลือดอยูแ่ลว้พระองคไ์ดท้รงรับ

เน้ือและเลือดเหมือนกนั เพื่อโดยควำมตำยพระองคจ์ะไดท้รงท ำลำยผูน้ั้น ท่ีมีอ ำนำจแห่งควำมตำยคือ
มำร 
ข้อเสนอทีส่าม พญามารซาตานมีอ านาจแห่งความตาย  

ซำตำนเป็นตน้เหตุของควำมตำย กำรท่ีมีสุสำน งำนศพ และกำรท่ีตอ้งพรำกจำกกนัเน่ืองดว้ย
ควำมตำยนั้น ลว้นแต่มำจำกกำรกระท ำของพญำมำรซำตำนทั้งส้ิน 

(4) 1 พงศำวดำร 21:1 – ซำตำนไดย้นืข้ึนต่อสู้พวกอิสรำเอล ดลใจดำวดิใหต้รวจนบัพวก
อิสรำเอล 

มทัธิว 4:1,3,5,6,8,9 - คร้ังนั้นพระวิญญำณทรงน ำพระเยซูเขำ้ไปในป่ำ เพื่อมำรจะไดท้ดลอง
พระองค ์ ส่วนผูท้ดลองก็มำหำพระองคว์ำ่ “ถำ้ท่ำนเป็นบุตรของพระเจำ้ จงสั่งกอ้นหินเหล่ำน้ีให้
กลำยเป็นพระกระยำหำร” แลว้มำรก็น ำพระองคไ์ปยงัเมืองบริสุทธ์ิ และใหพ้ระองคป์ระทบัอยูท่ี่หอคอย
บนหลงัคำโบสถ ์ แลว้ไดทู้ลพระองคว์ำ่ “ถำ้ท่ำนเป็นบุตรของพระเจำ้ จงโจนลงไปเถิด เพรำะมีค ำเขียน
ไวว้ำ่ พระเจำ้จะรับสั่งแก่เหล่ำทูตของพระองคใ์หร้ะวงัรักษำท่ำน และเหล่ำทูตจะรับประคองท่ำนไว ้
เกลือกวำ่เทำ้ของท่ำนจะกระทบหิน” อีกคร้ังหน่ึงมำรไดน้ ำพระองค ์ ข้ึนไปบนภูเขำอนัสูงยิง่นกั และได้
แสดงบรรดำประเทศในโลก ทั้งสง่ำรำศีของประเทศเหล่ำนั้นใหพ้ระองคท์อดพระเนตร แลว้ไดทู้ล
พระองคว์ำ่ “ถำ้ท่ำนจะกรำบไหวเ้รำ เรำจะใหส่ิ้งทั้งปวงเหล่ำน้ีแก่ท่ำน” 
ข้อเสนอทีส่ี่ พญามารเป็นผู้ทดลองมนุษย์ และล่อล่วงให้หลงกระท าบาป (เทียบ 1 เธสะโลนิกำ 3: 5)  
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(5) 1 ทิโมธี 3:7 – นอกนั้นเขำคงจะตอ้งมีช่ือเสียงดี ท่ำมกลำงคนทั้งหลำยท่ีอยูภ่ำยนอก เกรงวำ่
เขำจะตกอยูใ่นกำรติเตียน และในบ่วงแร้วของมำร 

2 ทิโมธี 2:26 – และเขำจะไดถ้อนตวัออกจำกบ่วงแร้วของมำร โดยผูรั้บใชข้องพระองคน์ั้นได้
จบัเขำมำ ใหเ้ป็นเชลยแห่งน ้ำพระทยัของพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีห้่า พญามารเป็นผู้วางบ่วงแร้วไว้ดักมนุษย์ 

(6) กิจกำร 5:3 – ฝ่ำยเปโตรจึงถำมวำ่ “อะนำเนีย เหตุไฉนซำตำนจึงท ำใหใ้จของเจำ้ เต็มไปดว้ย
มุสำวำทต่อพระวิญญำณบริสุทธ์ิ และไดเ้ก็บค่ำท่ีดินส่วนหน่ึงไว”้ 

ยอห์น 13:2 – ขณะเม่ือนัง่รับประทำนอำหำรอยูม่ำรไดเ้ขำ้ดลใจยดูำสห์อิศกำริโอดบุตรของซี
โมนใหม้อบพระองคไ์ว ้
ข้อเสนอทีห่ก พญามารเป็นผู้ ท่ีท าให้มนุษย์มีความมุ่งหมาย ท่ีจะท าส่ิงท่ีช่ัวร้าย 

ทั้งน้ีก็เน่ืองดว้ยกำรยนิยอมของมนุษย ์หรือเพรำะเปิดโอกำสใหพ้ญำมำรท ำเช่นนั้น นัน่เอง 
เอเฟซสั 4:27 – และอยำ่ใหม้ำรมีโอกำสได ้ยำกอบ 4:7 – เหตุฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำยจงมีใจนอ้ม

ยอมฟังพระเจำ้ แต่จงต่อสู้กบัมำร และมนัจะหนีไปจำกท่ำน 
(7) ยอห์น 13:27 – เม่ือยดูำสกินอำหำรนั้นแลว้ ซำตำนจึงเขำ้สิงอยูใ่นใจของเขำพระเยซูจึงตรัส

แก่เขำวำ่ “ท่ำนจะกระท ำอะไร ก็จะกระท ำโดยเร็วเถิด”  
ข้อเสนอทีเ่จ็ด พญามารเข้าสิงอยู่ในมนุษย์ 

พญำมำรปลอมงำนของพระเจำ้ (ยอห์น 14:23 เทียบ เอเฟซสั 2:2 กบั ฟิลิปปี 2:13)  
(8) 2 โครินธ์ 4:4 – คือในคนจ ำพวกนั้น พระของสมยัน้ีไดก้ระท ำใจของคนท่ีไม่เช่ือใหมื้ดไป 

เพื่อไม่ใหเ้ขำเห็นแสงสวำ่งของกิตติคุณ อนัประกอบดว้ยสง่ำรำศี คือกิตติคุณของพระคริสต ์ ผูเ้ป็นแบบ
พระฉำยำของพระเจำ้ 
ข้อเสนอทีแ่ปด ซาตานท าให้จิตใจของคนท่ีไม่เช่ือบอดไป เพ่ือไม่ให้เขาเห็นแสงสว่างแห่งพระกิตติคุณ 
อันประกอบด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ ผู้ เป็นพระฉายาของพระเจ้า 

พระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ คือกำรท ำใหจิ้ตใจของมนุษยไ์ดรั้บควำมสวำ่ง โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ ผูท่ี้เช่ือ และส ำแดงพระเยซูใหป้รำกฏแก่มนุษย ์ ส่วนกิจกำรของพญำมำรก็คือกำรท ำใหจิ้ตใจ
ของมนุษยบ์อดไป โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ผูท่ี้ไม่เช่ือ ดงันั้นเขำจึงไม่สำมำรถมองเห็นสง่ำรำศีของพระเยซู
คริสต ์ซ่ึงมนุษยจ์ะตอ้งตดัสินใจเอำเองเป็นส่วนตวัวำ่จะอ่อนนอ้มต่อฝ่ำยใด ควำมมืดฝ่ำยจิตวญิญำณนั้น 
เป็นเร่ืองท่ีน่ำหวำดหวัน่อยำ่งยิง่ แมแ้ต่ผูท่ี้มีสติปัญญำปรำดเปร่ืองในเร่ืองอ่ืน ๆ ถำ้จิตวิญญำณของเขำอยู่
ในควำมมืดแลว้ เขำก็ไม่สำมำรถเขำ้ใจเร่ืองรำวของพระเยซูไดเ้ลย แมว้ำ่จะเป็นเร่ืองท่ีง่ำยท่ีสุดก็ตำม 
ทั้งน้ีก็เป็นเพรำะกิจกำรของมำรท ำใหจิ้ตใจของเขำมืดไปนัน่เอง 
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(9) มะระโก 4:15 – พืชซ่ึงตกริมหนทำงนั้น ไดแ้ก่พระวจนะท่ีหวำ่นแลว้ และเม่ือบุคคลไดฟั้ง 
ในทนัใดนั้นซำตำนก็มำชิงเอำพระวจนะซ่ึงหวำ่นถูกใจเขำนั้นไปเสีย 
ข้อเสนอทีเ่ก้า พญามารซาตาน เป็นผู้ฉกชิงเอาพระวจนะของพระเจ้าไปจากจิตใจของผู้ ท่ีได้ฟัง แต่ยงัไม่
เข้าใจ และไม่ได้ยึดไว้ให้มัน่ 

เม่ือมีกำรประกำศพระกิตติคุณของพระเจำ้ ณ แห่งหน่ึงแห่งใดพญำมำร หรือพรรคพวกของมนั
ก็จะอยูท่ี่นัน่ดว้ย เพื่อคอยชิงเอำเมล็ดแห่งควำมเช่ือ ท่ีผูป้ระกำศพระกิตติคุณหวำ่นลงไปนั้น ฉะนั้นจึง
จ ำเป็นอยำ่งยิง่ ท่ีจะตอ้งยดึควำมจริงท่ีเรำไดรั้บไวใ้หม้ัน่ มิใหพ้ญำมำรชิงเอำไปได ้(ลูกำ 4:15) เป็นพระ
รำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิท่ีจะท ำใหม้นุษย ์ “ระลึกถึง” พระวจนะของพระคริสต ์ (ยอห์น 14:26) 
ขณะเดียวกนั พญำมำรก็จะพยำยำมท ำใหม้นุษยลื์มพระวจนะของพระคริสตเ์สีย ชำวโลกและเน้ือหนงั
พร้อมท่ีจะร่วมมือ กบัพญำมำรเป็นอยำ่งดีในกิจกำรน้ีเสมอ 

(10) มทัธิส 13:39 – ศตัรูผูห้วำ่นพืชชัว่ไดแ้ก่มำร ฤดูเก่ียวไดแ้ก่ส้ินโลกน้ีและผูเ้ก่ียวนั้นไดแ้ก่
ทูตสวรรค ์
ข้อเสนอทีสิ่บ พญามารซาตานเป็นผู้หว่านพืชช่ัวในทุ่งนาของพระเจ้า 

“นำ” ในท่ีน้ี หมำยถึงโลก (ขอ้ 38) พญำมำรก็ใหลู้กของมนัอยูป่ะปนกบับุตรของพระเจำ้ 
แมก้ระทัง่ในคริสตจกัร พญำมำรมกัจะก่อควำมวุน่วำยเพื่อท่ีจะท ำใหค้ริสตจกัร และหลกัค ำสอนของ
คริสตจกัรเส่ือมลง พญำมำรล่อลวงใหผู้ห้ญิงผสมเช้ือลงไปในแป้งท ำขนมส ำหรับเด็ก เพื่อท ำใหแ้ป้งนั้น
เสียไป (เทียบ มทัธิว 13:33 และ 1 โครินธ์ 5:6,7) 

(11) 2 เธสะโลนิกำ 2:9,10 – คือผูน้ั้นท่ีมำโดยซำตำนเป็นเหตุ ก็ส ำแดงอิทธิฤทธ์ิต่ำง ๆ และ
นิมิตและกำรอศัจรรยอ์นัเทจ็ และอุบำยอธรรมทั้งปวง ใหป้รำกฏแก่คนเหล่ำนั้นท่ีพินำศอยู ่ เพรำะเขำ
ทั้งหลำยไม่ไดรั้กควำมจริงเพื่อจะรอดได ้
ข้อเสนอทีสิ่บเอด็ พญามารจะให้อ านาจแก่ผู้อยู่นอกกฎหมายข้อ เพ่ือให้ล่อลวงผู้ ท่ีก  าลังพินาศคือผู้ ท่ีไม่
ยอมรับเอาความจริงไว้เพ่ือจะรอดได้ 

มนุษยส์ำมำรถเลือกเอำควำมจริง หรือควำมเทจ็ อยำ่งใดก็ไดถ้ำ้หำกมนุษยเ์ลือกท ำตำมพระ
ประสงคข์องพระเจำ้ พระองคก์็จะประทำนควำมจริงแก่เขำ (ยอห์น 7:17) และพระวิญญำณจะทรงน ำ
เขำไปสู่ควำมจริงทั้งหมด (ยอห์น 16:13) แต่ถำ้หำกวำ่มนุษยไ์ม่ยอมรับเอำควำมจริง ซำตำนก็จะน ำเขำ
ไปสู่ควำมหลอกลวง และควำมเทจ็ 

(12) 2 โครินธ์ 11:14,15 – แต่กำรนั้นไม่แปลกประหลำดเลย ถึงซำตำนเองก็ยงัปลอมตวัเป็นทูต
แห่งควำมสวำ่งได ้ เหตุฉะนั้นไม่เป็นกำรส ำคญัอะไรซ่ึงผูรั้บใชข้องซำตำนนั้น จะปลอมตวัเป็นคนรับใช้
ของควำมชอบธรรม ท่ีสุดปลำยของคนเหล่ำนั้นจะเป็นไปตำมกิจกำรของเขำ 
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ววิรณ์ 3:9 – จงดูเถิด พวกสภำของซำตำนท่ีประกำศวำ่เขำเป็นพวกยดูำส แต่ไม่ไดเ้ป็น เขำพดู
มุสำ ดูเถิดเรำจะบนัดำลใหเ้ขำมำกรำบลงแทบเทำ้ของเจำ้และใหเ้ขำรู้วำ่เรำไดรั้กพวกเจำ้ 
ข้อเสนอทีสิ่บสอง พญามารซาตาน มีสภาและผู้รับใช้ เพ่ือด าเนินกิจการของมนั 

(13) 1 โครินธ์ 12:7 – และเพื่อไม่ใหข้ำ้พเจำ้ยกยอ่งตวัข้ึนเกินขนำด เน่ืองจำกท่ีไดเ้ห็นกำร
ส ำแดงอนัใหญ่ยิง่นั้น ก็ทรงบนัดำลใหมี้เส้ียนหนำมในเน้ือหนงัของขำ้พเจำ้ ซ่ึงเป็นทูตของซำตำนคอย
ทุบตีขำ้พเจำ้ ไม่ใหข้ำ้พเจำ้ถือตวัเกินขนำด 
ข้อเสนอทีสิ่บสาม พญามารใช้ทูตของมนั ให้ท าร้ายผู้ รับใช้ของพระเจ้า 

แต่ทั้งน้ีกลบัก่อใหเ้กิดผลดีแก่ผูรั้บใชข้องพระเจำ้ เพรำะท ำใหเ้ขำตอ้งถ่อมตวัและหมัน่อธิษฐำน
อยูเ่สมอ (เทียบขอ้ 8) 

(14) เศคำริยำห์ 3:1 – พระองคไ์ดช้ี้แจงใหข้ำ้เห็นโยชูวำ ปุโรหิตใหญ่ ยนือยูต่่อหนำ้ทูตแห่งพระ
เยโฮวำห์ และซำตำนยนือยู ่ณ เบ้ืองขวำจะฟ้องกล่ำวโทษโยชูวำ 

ดำเนียล 10:13 – เทพผูพ้ิทกัษอ์ำณำจกัรฟำรัศไดก้ั้นกำงขวำงขำ้พเจำ้ไว ้ ถึงยีสิ่บเอด็วนั แต่มิคำ
เอลอคัรเทวทูตไดม้ำช่วยขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จึงไดผ้ละออกและละท่ำนไวก้บัเทพผูพ้ิทกัษอ์ำณำจกัรฟำรัศ 
ข้อเสนอทีสิ่บส่ี พญามารขดัขวางผู้รับใช้พระเจ้า เพ่ือไม่ให้เขาปฏิบัติหน้าท่ีการงานของเขา  

(15) 1 เธสะโลนิกำ 2:18 – เพรำะเหตุนั้น เรำอยำกมำหำท่ำนทั้งหลำย ขำ้พเจำ้คือเปำโล ก็อยำก
มำหนแลว้หนเล่ำ แต่ซำตำนไดข้ดัขวำงเรำไว ้
ข้อเสนอทีสิ่บห้า พญามารซาตานคอยขัดขวางคนรับใช้ของพระคริสต์ในการด าเนินพระราชกิจของพระ
เจ้า 

แต่กำรท ำเช่นน้ีก็เกิดผลดีเหมือนกนั เพรำะกำรขดัขวำงเปำโลไม่ใหไ้ปเมืองเธสะโลนิกำนั้น ท ำ
ใหผู้เ้ช่ือท่ีนั้นและชนรุ่นหลงัต่อมำ ไดรั้บจดหมำยฝำกอนัประเสริญยิง่มำจนทุกวนัน้ี 

(16)ลูกำ 22:31 – ซีโมน ๆ เอ๋ย น่ีแหละ ซำตำนไดข้อพวกท่ำนไวเ้พื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดขำ้ว
สำลี 
ข้อเสนอทีสิ่บหก พญามารซาตาน “ฝัดร่อน” สานุศิษย์ของพระคริสต์ 

แต่ในท่ีสุดกลบัเป็นผลดี เพรำะหลงัจำกท่ีพญำมำร “ฝัดร่อน” แลว้ ซีโมนเปโตรก็กลบัเป็น ขำ้ว
สำลีท่ีบริสุทธ์ิกวำ่แต่ก่อน พญำมำรเพียงแต่ฝัดร่อนแกลบใหห้มดไปจำกเขำเท่ำนั้น (โรม 8:28) 

(17) ววิรณ์ 12:9,10 – พญำนำคใหญ่นั้น คืองูเฒ่ำท่ีเขำเรียกวำ่มำร และซำตำน ผูล้วงมนุษยท์ั้ง
โลก ทั้งปวง ก็ถูกก ำจดัออกเสีย มนักบัทั้งบริวำรของมนัก็ถูกผลกัลงมำอยูท่ี่แผน่ดินโลก และขำ้พเจำ้ได้
ยนิเสียงดงัในสวรรคร้์องวำ่ “บดัน้ีควำมรอด และฤทธ์ิเดชและอำณำจกัรแห่งพระเจำ้ และอ ำนำจพระ
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คริสตข์องพระองคม์ำแลว้ เพรำะวำ่ผูท่ี้กล่ำวโทษพวกพี่นอ้งของเรำ ท่ีไดก้ล่ำวโทษเขำต่อพระพกัตร์
พระเจำ้ทั้งกลำงวนัและกลำงคืน ก็ถูกผลกัทิ้งลงเสียแลว้” 
ข้อเสนอทีสิ่บเจ็ด พญามารซาตานกล่าวโทษคริสเตียน เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ท้ังกลางวนัและ
กลางคืน 

ค ำวำ่ “มำร” ในภำษำกรีกหมำยถึง “ผูใ้ส่ร้ำย” “ผูก้ล่ำวหำ” “ผูห้ม่ินประมำท” (เทียบ โยบ 1:6-
9,2:3-5)  

(18) ววิรณ์ 2:10 – อยำ่กลวัต่อเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น ซ่ึงเจำ้จะตอ้งทนเอำ น่ีแน่ะมำรจะเอำพวกเจำ้
บำงคนใส่คุกไว ้เพื่อจะไดล้องดูใจเจำ้ และเจำ้ทั้งหลำยจะไดรั้บทุกขล์ ำบำกถึงสิบวนั แต่เจำ้จงเป็นผูส้ัตย์
ซ่ือตรำบเท่ำวนัตำย และเรำจะเขำ้มีมงกุฎแห่งชีวติ 
ข้อเสนอทีสิ่บแปด พญามารเป็นผู้จัดคนของพระเจ้า ไปขงัไว้ในคุกตาราง 

แต่ผลท่ีไดรั้บกลบัเป็นกำรดี เพรำะวำ่เม่ือถูกทดลอง และรับกำรช ำระใหบ้ริสุทธ์ิแลว้ เขำก็จะ
ไดรั้บมงกุฎแห่งชีวิต 
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บทที ่4 หน้าทีข่องเราเกีย่วกบัพญามาร และอนาคตของพญามาร 

1. หน้าที่ของเราเกีย่วกบัพญามาร 

(1) 1 เปโตร 5:8 – ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นคนใจหนกัแน่น จงระวงัระวงัให้ดีดว้ยวำ่ศตัรูของท่ำน
คือ มำร ดุจสิงโตค ำรำมแผดเสียงร้องน่ำกลวั ก็เท่ียวไปเสำะแสวงหำหนทำงท่ีมนัจะกดัได ้
ข้อเสนอทีห่น่ึง เม่ือเราทราบความจริงเก่ียวกับพญามาร กิจการและอ านาจของมันแล้ว เรากค็วรจะ
ระมดัระวงัตัวให้มากย่ิงขึน้ 
กำรร่ืนเริงสนุกสนำนโดยไม่ระวงัตวันั้น ยอ่มท ำไม่ได ้ในเม่ือเรำมีศตัรูอยูร่อบขำ้งเช่นน้ี 

(2) เอเฟซสั 4:28 – และอยำ่ใหม้ำรมีโอกำสได ้
ข้อเสนอทีส่อง เราไม่ควรเปิดโอกาสให้พญามารเป็นอันขาด 

พญำมำรแสวงหำโอกำสท่ีจะท ำงำนเสมอ ฉะนั้นเรำจึงตอ้งระมดัระวงั ไม่เปิดโอกำสใหม้นัเป็น
อนัขำด ขอ้ 26 ช้ีใหท้รำบวำ่ เรำมกัเปิดโอกำสใหพ้ญำมำรอยำ่งไร เป็นตน้วำ่ ในขณะท่ีเรำมีควำมโกรธ
ซ่ึงเท่ำกบัเป็นกำรเปิดโอกำสใหม้ำรไดเ้ขำ้สู่จิตใจของเรำ ซ่ึงมนัชอบโอกำสน้ีท่ีสุด 

(3) ยำกอบ 4:7 – เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงมีใจนอ้มยอมฟังพระเจำ้ แต่จงต่อสู้กบัมำร และมนั
จะหนีไปจำกท่ำน 
ข้อเสนอทีส่าม เราควรต่อสู้กับมารโดยการอ่อนน้อมต่อพระเจ้า 

แมว้ำ่พญำมำรจะมีพลงัอ ำนำจมำก แต่เรำมีพลงัของพระเจำ้ และโดยฤทธำนุภำพแห่งพระวจนะ
ของพระองค ์เรำก็สำมำรตำ้นทำนมนัได ้(1 ยอห์น 2:14) 

(4) เอเฟซสั 6:11 – จงสวมยทุธภณัฑท์ั้งส้ินของพระเจำ้ เพื่อท่ีจะต่อตำ้นยทุธอุบำยของพญำมำร
ได ้
ข้อเสนอทีส่ี่ เราควรสวมยทุธภัณฑ์ท้ังส้ินของพระเจ้า เพ่ือท่ีจะต่อสู้กับอุบายของพญามาร 

เคร่ืองยทุธภณัฑท์ั้งหมดของพระเจำ้คืออะไรนั้น อธิบำยไวใ้นขอ้ 14-18 วำ่ “เหตุฉะนั้นท่ำน
ทั้งหลำยจงยนืมัน่ เอำควำมจริงคำดเอวไวเ้อำควำมชอบธรรมเป็นเคร่ืองทบัทรวงป้องกนัอกไว ้ และเอำ
กิตติคุณแห่งสันติสุข ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดควำมพร้อมเพรียงมำสวมเป็นรองเทำ้ และนอกจำกนั้นจงเอำ
ควำมเช่ือเป็นโล่ ดว้ยโล่นั้นจะไดด้บัลูกศรเพลิงของพญำมำรเสีย และเอำควำมรอดเป็นเคร่ืองป้องกนั
ศีรษะไว ้ และจงถือพระแสงของพระวิญญำณ คือพระค ำของพระเจำ้ และโดยค ำอธิฐำนวงิวอนทุกอยำ่ง 
จงขอโดยพระวิญญำณทุกเวลำ จงระวงัตีวดว้ยควำมเพียรทุกอยำ่ง และอธิฐำนเพื่อสิทธชนทั้งหมด 
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หมายเหตุ 1 ยอห์น 5:18 – เรำทั้งหลำยรู้แลว้วำ่คนใดท่ีบงัเกิดจำกพระเจำ้ไม่ไดมี้ปกติกระท ำ
บำป แต่วำ่คนท่ีบงัเกิดจำกพระเจำ้ไดร้ะวงัรักษำตวั และมำรนั้นไม่ไดแ้ตะตอ้งคนนั้นเลย โคโลสี 1:13 – 
ผูไ้ดท้รงช่วยเรำทั้งหลำยใหพ้น้จำกอ ำนำจแห่งควำมมืด และไดท้รงยำ้ยเรำมำตั้งไวใ้นแผน่ดินแห่งพระ
บุตรท่ีรักของพระองค ์

พระคริสตท์รงพิทกัษรั์กษำป้องกนับุตรของพระเจำ้ ใหพ้น้จำกอ ำนำจพญำมำร (เทียบ ยอห์น 
10:28,29 ดว้ย) 

2. อนาคตของพญามาร 

(1) ปฐมกำล 3:14 – พระเยโฮวำห์เจำ้จึงตรัสแก่งูวำ่ “เพรำะเหตุท่ีเจำ้กระท ำเช่นน้ีเจำ้ก็เป็นท่ีแช่ง
สำปมำกกวำ่สัตวใ์ช ้และสัตวป่์ำทั้งปวง จะตอ้งเล้ือยไปดว้ยทอ้ง จะตอ้งกินผงคลีดินจนส้ินชีวติ” 
ข้อเสนอทีห่น่ึง พญามารถกูแช่งสาป นับตั้งแต่มนัได้ทดลองมนุษย์เป็นคร้ังแรก 

งูไม่มีส่วนร่วมกบัสัตวท์ั้งปวง ในกำรรักกำรไถ่โทษ ซ่ึงจะมีมำในอนำคต มนัจะตอ้งกินผงคลี
ดินต่อไปอีก (อิสยำห์ 65:25) 

(2) มทัธิว 25:41 – พระองคจึ์งตรัสแก่บรรดำผูท่ี้อยูเ่บ้ืองซำ้ยวำ่ “เจำ้ทั้งหลำยผูต้อ้งแช่งสำป จง
ถอยไปจำกเรำ เขำ้ไปอยูใ่นไฟ ซ่ึงไหมอ้ยูเ่ป็นนิตยซ่ึ์งเตรียมไวส้ ำหรับมำรและพรรคพวกของมนันั้น” 
ข้อเสนอทีส่อง พระเจ้าทรงจัดเตรียมไฟซ่ึงไหม้อยู่เป็นนิตย์ ไว้ส าหรับมารและพรรคพวกของมนั 

(3) 1 ยอห์น 3:8 – คนท่ีกระท ำบำปก็มำจำกมำร ดว้ยวำ่มำรไดก้ระท ำบำปตั้งแต่เดิมมำ พระบุตร
ของพระเจำ้ไดเ้สด็จมำปรำกฏเพรำะเหตุน้ี คือวำ่เพื่อจะไดท้รงท ำลำยกิจกำรของมำรเสีย 
ข้อเสนอทีส่าม บุตรมนุษย์ได้เสดจ็มาปรากฏ เพ่ือท าลายกิจการของมาร ความล้มเหลว ความผิดหวงั 
และความทุกข์ทรมาน ก าลังคอยพญามารอยู่รอบด้าน 

(1)ฮีบรู 2:14 – เหตุฉะนั้น คร้ันบุตรทั้งหลำยมีส่วนในเน้ือและเลือดอยูแ่ลว้พระองคก์็ไดท้รงรับ
เน้ือและเลือดเหมือนกนั เพื่อโดยควำมตำย พระองคจ์ะไดท้รงท ำลำยผูน้ั้น ท่ีมีอ ำนำจแห่งควำมตำยคือ
มำร 
ข้อเสนอทีส่ี่ พระเยซูคริสต์ได้ท าลายกิจการของพญามาร โดยการส้ินพระชนม์ของพระองค์ 

โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระคริสต ์พระองคไ์ดท้  ำลำยอ ำนำจของพญำมำรอยำ่งส้ินเชิง 
(5) โคโลสี 2:15 - พระองคไ์ดท้รงท ำลำยผูมี้บรรดำศกัด์ิและผูมี้ฤทธ์ิพระองคไ์ดท้รงประจำน

เขำและเอำชยัชนะต่อเขำไดโ้ดยกำงเขนนั้น 
ข้อเสนอทีห้่า พระคริสต์ได้ทรงประจานพญามาร และพรรคพวกของมนั และทรงมีชัยชนะต่อมนัโดย
ทางไม้กางเขน 

(6) ยอห์น 12:31 – บดัน้ีเป็นเวลำพิพำกษำโลกน้ี เด๋ียวน้ีผูค้รองโลกจะตอ้งถูกก ำจดัเสียภำยนอก 
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ข้อเสนอทีห่ก โดยการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์ พญามารซ่ึงเป็นผู้ครอบครองโลก กถ็กูท าลายไป 
อำณำจกัรของพญำมำรซำตำน ประสบควำมพินำศท่ีไมก้ำงเขนแมว้ำ่กำรก ำจดัพญำมำรท่ี

พระองคไ์ดท้  ำนั้น จะส ำเร็จผลในอนำคตก็จริงอยูแ่ต่ในปัจจุบนัน้ี เรำก็แน่ใจไดว้ำ่ พญำมำรตอ้งถูก
ท ำลำยลงอยำ่งแน่นอน พญำมำรเป็นศตัรูท่ีถูกทอดทิ้งเสียแลว้ มนัไดพ้ำ่ยแพต่้อพระเจำ้แลว้ ลูกำ 10:18 – 
พระองคต์รัสแก่เขำทั้งหลำยวำ่ “เรำไดเ้ห็นซำตำนตกจำกฟ้ำเหมือนฟ้ำแลบ” พญำมำรอำจมำรบกวนเรำ 
แต่ในท่ีสุดมนัก็ตอ้งหนีไปจำกเรำ 

(7) โรม 16:20 – และไม่ชำ้ไม่นำน พระเจำ้แห่งควำมสุขส ำรำญ (สันติสุข) จะทรงปรำบซำตำน
ใหย้บัเยนิ ลงใตเ้ทำ้ของท่ำนทั้งหลำย 
ข้อเสนอทีเ่จ็ด ในไม่ช้า พระเจ้าแห่งความสุขส าราญ (สันติสุข) จะปราบซาตานลงใต้เท้าของเรา 

ค ำวำ่ “ปรำบ” ในท่ีน้ีควำมหมำยหนกัแน่นมำก หมำยถึง ท ำให ้“แตก” หรือ “หกั” เป็นช้ินเล็ก
ช้ินนอ้ย 

(8) ววิรณ์ 20:1-3 – ขำ้พเจำ้เห็นทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงลงมำจำกสวรรค ์ มีลูกกุญแจส ำหรับเหวอนั
ลึกนั้น และมือท่ำนถือโซ่ใหญ่ท่ำนไดจ้บัเอำพญำนำคคืองูโบรำณท่ีเรียกวำ่พญำมำรและซำตำน และได้
ผกูมดัมนัไวจ้นส้ินพนัปี และทิ้งมนัไวใ้นเหวอนัลึกนั้น และไดล้ัน่กุญแจประทบัตรำ เพื่อจะไม่ใหม้นั
ล่อลวงชนประเทศทั้งหลำยต่อไปจนครบก ำหนดพนัปี แลว้ภำยหลงันั้นตอ้งปล่อยมนัออกไปชัว่
ขณะหน่ึง 
ข้อเสนอทีแ่ปด ในการเสดจ็กลับมาของพระคริสต์ พญามารจะถกูล่ามด้วยโซ่เส้นใหญ่ และถกูทิง้ลงใน
เหวลึกเป็นเวลาถึงหน่ึงพันปี 

(9) ววิรณ์ 20:7,8 – คร้ันพนัปีนั้นล่วงไปแลว้ จะปล่อยซำตำนออกจำกคุกท่ีมนัอยูน่ั้น และมนัจะ
ออกไปล่อลวงชำวประเทศทั้งปวง ทั้งส่ีทิศแห่งแผน่ดินโลก ทั้งกษตัริยโ์ฆนและรำชอำณำจกัรมำโฆน 
ใหชุ้มนุมกนัท ำศึกสงครำมถำ้จะนบัคนเหล่ำนั้นได ้จะมำกดุจทรำยท่ีทะเล 
ข้อเสนอทีเ่ก้า เม่ือครบก าหนดหน่ึงพันปีแล้ว พญามารจะได้รับการปลดปล่อยช่ัวคราว และมนัจะ
ออกไปล่อลวงชนนานาประเทศท่ัวโลกอีก 

(10) ววิรณ์ 20:10 – ฝ่ำยพญำมำรท่ีไดล่้อลวงคนเหล่ำนั้นใหห้ลง ถูกโยนลงในบึงไฟท่ีไหม้
ก ำมะถนั ท่ีสัตวร้์ำยกบัผูพ้ยำกรณ์เทจ็อยูน่ั้น และมนัตอ้งทนทุกขท์รมำนทั้งกลำงวนัและกลำงคืน สืบ ๆ 
ไปเป็นนิตย ์
ข้อเสนอทีสิ่บ ในท่ีสุดพญามารจะถกูทิง้ลงในบึงไปก ามะถนั และจะถกูทรมานท้ังกลางวนัและกลางคืน
สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ 
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รายช่ือย่อของพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

พระคมัภีร์เดมิ 
เยเนซิส ยนซ. 
เอก็โซโด อซด. 
เลวติีโก ลตก. 
อำฤธโม อธม. 
พระบญัญติั พบญ. 
ยะโฮซูอะ ยฮซ. 
วนิิจฉยั วนฉ. 
ประวติันำงรูธ นรธ. 
ซำมูเอล ฉบบัตน้ 1 ซมอ. 
ซำมูเอล ฉบบัสอง  2 ซมอ. 
พงศำวดำรกษตัริย ์ฉบบัตน้ 1 พงศ.  
พงศำวดำรกษตัริย ์ฉบบัสอง  2 พงศ. 
โครนิกำ ฉบบัตน้  1 คนก. 
โครนิกำ ฉบบัสอง   2 คนก. 
เอษรำ  อษร. 
นะเฮมยำ  นฮย. 
เอศเธระ อธร. 
โยบ   โยบ 
บทเพลงสรรเสริญ สดด. 
สุภำษิต  สภษ. 
ท่ำนผูป้ระกำศ  ผปก. 
เพลงไพเรำะ พพร. 
ยะซำยำ ยซย. 
ยริะมะยำ  ยมย. 
บทเพลงร้องทุกข ์ พรท. 
ยะเอศเคล  ยอค. 
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ดำนิเอล  ดนอ. 
โฮเซอำ  ฮซอ. 
โยเอล  ยอล. 
อำโมศ อมศ. 
โอบดัยำ อบย. 
โยนำ ยนำ. 
มีคำ มคำ. 
นำฮูม นฮม. 
ฮะบำฆูค ฮบฆ. 
ซะฟันยำ ซฟย. 
ฮำฆี ฮำฆ. 
ซะคำระยำ ซคย.  
มำลำคี มลค. 
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พระคริสตธรรมใหม่ 
มดัธำย  มธ. 
มำระโก  มก. 
ลูกำ  ลก. 
โยฮนั  ยฮ. 
กิจกำร  กจ. 
โรม  รม. 
โครินโธ ฉบบัท่ีหน่ึง  1 กธ. 
โครินโธ ฉบบัท่ีสอง  2 กธ. 
กะลำเทีย  ฆต. 
เอเฟโซ  อฟ. 
ฟิลิพพอย  ฟป. 
โคโลซำย  กซ. 
เธซะโลนิเก ฉบบัท่ีหน่ึง  1 ธซ. 
เธซะโลนิเก ฉบบัท่ีสอง  2 ธซ. 
ทิโมเธียว ฉบบัท่ีหน่ึง  1 ตธ. 
ทิโมเธียว ฉบบัท่ีสอง  2 ตธ. 
ติโต  ตต. 
ฟีเลโมน  ฟม. 
เฮบ็รำย  ฮร. 
ยำโคโบ  ยก. 
เปโตร ฉบบัท่ีหน่ึง  1 ปต. 
เปโตร ฉบบัท่ีสอง  2 ปต. 
โยฮนั ฉบบัท่ีหน่ึง  1 ยฮ. 
โยฮนั ฉบบัท่ีสอง  2 ยฮ. 
โยฮนั ฉบบัท่ีสำม  3 ยฮ. 
ยดูำส  ยด. 
ววิรณ์  วว.  
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