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หลักข้อเชือ่ ของอัครธรรมทูต
บทที่ 4
พระวิญญาณบริสุทธิ ์

บทนา
คริสเตียนแต่ละกลุ่มมีประเพณีและจุดเน้นต่างกันไป บ้างก็เน้นการนมัสการ บ้างก็เน้นหลัก
คาสอนและความจริง บ้างก็เน้นการมีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมการกุศล บ้างก็เน้นเอกภาพ
ท่ามกลางผู้เชื่อกลุ่มต่าง ๆ บ้างก็เน้นชีวิตคริสเตียนทีม
่ ีชีวิตชีวา สิง่ เหล่านี้ล้วนเป็ นจุดเน้นทีด
่ ี
แต่ความจริงพื้นฐานข้อหนึ่งทีค
่ ริสเตียนส่วนใหญ่มกั มองข้ามกลับเป็ นความจริงทีเ่ ชื่อมโยง
ทุกจุดสาคัญเข้าด้วยกัน ก็คือพระองค์ผู้ทาให้สงิ่ ประเสริฐทุกอย่างทีม
่ าจากพระกายของพระคริสต์เกิด
ผลดี พระองค์ทรงหนุนใจและเสริมกาลังเราในทุก ๆ ด้านของความเชื่อคริสเตียน พระองค์ทรงอยู่กบ
ั
เราเสมอ โดยยอมลาบากเพื่อนาความรอดมาให้เรา พระองค์ทรงเป็ นชีวิตทีแ
่ ท้จริงภายในเรา
์ องพระเจ้า
พระองค์ผู้นี้เป็ นใครไปไม่ได้นอกจากพระวิญญาณบริสุทธิข
นี่เป็ นบทเรียนที่ 4 ในชุดบทเรียน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เราตัง้ ชื่อบทเรียนนี้ว่า “พระ
วิญญาณบริสุทธิ”์ เพราะเราจะพิจารณาข้อความในหลักข้อเชื่อนี้ ทีย่ ืนยันความเชื่อว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์ เป็ นพระภาคทีส
่ ามขององค์ตรีเอกานุภาพ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิเ์ พียงข้อความเดียวว่า:
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ ์
์ าให้พระเยซู
นอกจากประโยคนี้แล้ว หลักข้อเชื่อฯ กล่าวแต่เพียงว่าพระวิญญาณบริสุทธิท
์ ้อยมากเมือ
ปฏิสนธิในครรภ์ของมารีย์ เราจะเห็นว่าหลักข้อเชื่อฯ กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิน
่ เทียบ
กับองค์ประกอบอืน
่ ๆ แต่ข้อความสัน
้ ๆ นี้มีนยั ยะสาคัญยิง่ ต่อผู้เชื่อตลอดประวัตศ
ิ าสตร์
การศึกษาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะแบ่งเป็ นสามส่วน หนึ่ง เราจะศึกษาเทวสภาพ คือการ
ทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของพระเจ้า สอง เราจะพิจารณาความเป็ นพระภาค
สมบูรณ์ของพระองค์ โดยเน้นว่าพระองค์เป็ นพระภาคทีแ
่ ท้จริง ไม่ใช่แค่พลังจากพระเจ้า และสาม
เราจะสารวจพันธกิจทีพ
่ ระองค์ทาในอดีตและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบน
ั เราจะเริ่มด้วยเทวสภาพของ
พระองค์

เทวสภาพ
เพื่อศึกษาเทวสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เราจะมองในสองด้าน ด้านหนึ่งคือการที่ หลัก
ข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ยืนยันความเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้า อีกด้านหนึ่งคือพื้นฐาน
จากพระคัมภีร์สาหรับคาสอนในหลักข้อเชื่อฯ เราจะเริ่มด้วยวิธีที่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ยืนยันเทวสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ ์

หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เมือ
่ พูดถึงพระภาคพระวิญญาณบริสุทธิ ์ คาถามหนึ่งทีค
่ นมักถามก็คือ คริสตจักรได้
ยืนยันหรือประกาศความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิอ์ ย่างหนักแน่นตลอด
มาหรือไม่ และแน่นอน เรามีเอกสารทางประวัตศ
ิ าสตร์ว่า หลักข้อเชื่อไนเซีย และ
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บทที่ 4: พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

สภาไนเซีย ไม่ได้อธิบายเทวสภาพเกี่ยวกับพระภาคพระวิญญาณบริสุทธิอ์ ย่าง
ชัดเจนนัก และด้วยเหตุนี้จึงต้องพึ่งพาอีกสภาหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็ น สภาแห่ง
แคลซีดอน สภาแคลซีดอนนี้ยืนยันว่าพระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะต้องได้รบ
ั การนมัสการ
ในฐานะพระเจ้าเต็มตัวพร้อมกับพระบุตร นี่เป็ นสาเหตุทบ
ี่ างคนกล่าวว่า “ถ้าเป็ น
์ ลอด
อย่างนั้น คริสตจักรก็ไม่ได้ยอมรับความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิต
มาน่ะสิ!” แต่ข้าพเจ้าคิดว่าคากล่าวนี้ไม่ถูกต้อง สภาต่าง ๆ ไม่เคยถูกเรียกมาให้
ประกาศหลักคาสอนใหม่ ทุกครัง้ ทีส
่ ภาเหล่านี้ถูกเรียกมารวมตัวกันก็เพื่ออธิบาย
ความกระจ่าง ทาให้คริสตจักรเข้าใจคาสอน และประเพณีทม
ี่ ีมาตลอด
ประวัตศ
ิ าสตร์ เมือ
่ ต้องเผชิญกับความเชื่อนอกรีต ดังนั้นเราจึงสามารถกล่าวได้ว่า
คาแถลงของสภาฯ นั้นทาให้เรามีเหตุผลทีด
่ ีทจี่ ะเชื่อว่านับตัง้ แต่ยุคของอัครธรรมทูต
เป็ นต้นมา และโดยผ่านการประกาศอย่างเข้มแข็งของบิดาแห่งธรรมทูตและนักศา
สนศาสตร์ยุคแรกของคริสตจักรนั้นทาให้เราสามารถสืบค้นไปถึงต้นกาเนิดของคา
สอนเรื่องความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้
—ดร. สตีฟ เบลคมอร์
เราต้องเข้าใจและยอมรับก่อนว่า แม้หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ไม่ได้กล่าวอย่างชัดแจ้ง
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้า แต่ก็ได้ยืนยันความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิโ์ ดยนัย
์ ีสถานะ
ยะอย่างน้อยสองวิธี คือ หนึ่ง โครงสร้างของตรีเอกานุภาพกาหนดให้พระวิญญาณบริสุทธิม
เท่ากับพระบิดาและพระบุตรในลักษณะสาคัญหลายด้าน และสอง คาบรรยายของหลักข้อเชื่อฯ
เกี่ยวกับการปฏิสนธิของพระเยซูบ่งบอกชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้า เราจะศึกษาทัง้
สองประเด็นนี้ โดยเริ่มทีโ่ ครงสร้างทีเ่ ห็นได้จากหลักข้อเชื่อฯ

โครงสร้าง
คงจากันได้ว่าในบทเรียนก่อนหน้านี้ เมือ
่ เราศึกษาหลักข้อเชื่อฯโดยมองว่าเป็ นหลักคาสอน
้ ต้นด้วยวลี
เกี่ยวกับพระเจ้า เรากล่าวว่าหลักข้อเชื่อนี้ประกอบด้วยสามส่วนหลัก ๆ โดยแต่ละส่วนขึน
“ข้าพเจ้าเชื่อวางใจ” ส่วนแรกกล่าวถึงความเชื่อในพระเจ้าพระบิดา ส่วนทีส
่ องเกี่ยวกับความเชื่อใน
พระเยซูคริสต์ พระผู้เป็ นเจ้าและพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา และส่วนทีส
่ ามสรุปความเชื่อใน
พระวิญญาณบริสุทธิ ์ พร้อมกับบันทึกพันธกิจต่าง ๆ ทีพ
่ ระองค์กระทา
้ เป็ นลาดับ
ในบทเรียนแรก ๆ เราก็ได้ทราบว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ถูกพัฒนาขึน
จากฉบับดัง้ เดิมทีส
่ ุดทีเ่ ป็ นหลักข้อเชื่อท้องถิ่นสาหรับผู้รบ
ั บัพติศมา หลักข้อเชื่อดัง้ เดิมบางฉบับบรรจุ
วลี “ข้าพเจ้าเชื่อวางใจ” นาหน้าข้อความทีเ่ กี่ยวกับพระเยซู แต่ฉบับอืน
่ ๆ ใช้เพียงคาว่า “และ” เช่น
ฉบับทีส
่ งั คายนาให้เป็ นมาตรฐานใน ค.ศ. 700 แต่ไม่ว่าจะเป็ นสานวนใด หลักการนั้นเหมือนกัน
นั่นคือ หลักข้อเชื่อนี้ประกอบด้วยสามส่วนตามสามพระภาคของพระเจ้า และการแบ่งในลักษณะนี้ก็
ได้รบ
ั การยอมรับโดยคริสตจักร หลักการตรีเอกานุภาพนี้แสดงออกถึงความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์
เดียวเท่านั้น และพระองค์ดารงอยู่ในสามพระภาค คือพระภาคบิดา พระภาคพระบุตร และพระภาค
พระวิญญาณบริสุทธิ ์
ฮิปโปลิตสั บิดาแห่งคริสตจักรผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 170-236 อธิบายว่า หลักข้อเชื่อ
สาหรับบัพติศมาทีใ่ ช้กน
ั ในยุคของท่าน ประกาศถึงโครงสร้างตรีเอกานุภาพอย่างชัดแจ้ง หลักข้อเชื่อ
้ จนถูกใช้อย่างค่อนข้างแพร่หลาย
นี้น่าจะเริ่มต้นจากหลักข้อเชื่อท้องถิ่น แต่ปรากฏว่าได้เติบโตขึน
ภาษาในหลักข้อเชื่อนี้ก็คล้ายคลึงกับภาษาใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ในปัจจุบน
ั อย่างมาก และ
ถูกใช้ในพิธีบพ
ั ติศมาเพื่อเน้นถึงตรีเอกานุภาพอย่างเคร่งครัด
ฮิปโปลีตสั อธิบายว่าการให้บพ
ั ติศมานั้นกระทาโดยการจุ่มผู้รบ
ั สามครัง้ ในแต่ละครั้ง ผู้รบ
ั
บัพติศมาต้องยืนยันข้อความในหลักข้อเชื่อบัพติศมาเกี่ยวกับแต่ละพระภาคของตรีเอกานุภาพ ครัง้
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แรกเป็ นการยืนยันข้อความแห่งความเชื่อในพระบิดา ตามมาด้วยการจุ่มครั้งทีห
่ นึ่ง จากนั้นเป็ นการ
ยืนยันข้อความแห่งความเชื่อในพระบุตร ตามมาด้วยการจุ่มครัง้ ทีส
่ อง สุดท้ายเป็ นการยืนยัน
ข้อความแห่งความเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ตามมาด้วยการจุ่มครัง้ ทีส
่ ามซึ่งเป็ นครัง้ สุดท้าย โดย
ผ่านพิธีนี้และแนวปฏิบตั ท
ิ ค
ี่ ล้ายกันในคริสตจักรยุคแรก ทาให้เราเห็นได้ว่าโครงสร้างของหลักข้อ
เชื่อเอง ถูกออกแบบโดยมีเจตนาเพื่อเน้นความเป็ นพระเจ้าและพันธกิจของแต่ละพระภาคในองค์ตรี
์ ้วย
เอกานุภาพ ซึ่งรวมถึงพระวิญญาณบริสุทธิด
์ ือ
วิธีทส
ี่ องทีห
่ ลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ยืนยันความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิค
เมือ
่ บรรยายถึงการปฏิสนธิของพระเยซู

การปฏิสนธิของพระเยซู
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตกล่าวว่าพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า:
ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ประโยคนี้ไม่ได้ประกาศออกมาตรง ๆ ว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้าอย่างชัดแจ้ง แต่ก็
สือ
่ ความเชื่อดังกล่าวอย่างหนักแน่น เมือ
่ กล่าวถึงการปฏิสนธิของพระเยซู หลักข้อเชื่อฯ ได้อ้างอิง ลู
กา 1:35 ซึง่ เป็ นตอนทีท
่ ูตสวรรค์นาสารจากพระเจ้ามาบอกแก่นางมารีย์
“พระวิญญาณบริสท
ุ ธิจ์ ะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิอ์ านาจขององค์ผู้สงู สุดจะปก
์ ป
คลุมเธอ ดังนัน
้ องค์บริสท
ุ ธิท
ี่ ระสูตม
ิ าจะได้ชอ
ื่ ว่า พระบุตรของพระเจ้า” (ลูกา
1:35)
์ ูกยกให้เทียบเท่าฤทธานุภาพขององค์ผู้สูงสุด ตามทีเ่ ราจะได้
ในข้อนี้ พระวิญญาณบริสุทธิถ
เห็นต่อไปในบทเรียนนี้ พระเจ้าเท่านั้นสามารถมีฤทธานุภาพขององค์ผู้สูงสุดได้ ฉะนั้น โดยการ
อ้างอิงพระธรรมข้อนี้ ซึ่งเป็ นตัวอย่างหนึ่งของพันธกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ ์ หลักข้อเชื่อของอัคร
ธรรมทูต ได้ยืนยันความเป็ นพระเจ้าเต็มตัวของพระวิญญาณ บริสทุธิ ์ ซึ่ง ฮีบรู 10:5-7 ได้ยืนยัน
ข้อสรุปนี้
ฉะนัน
้ เมือ
่ พระคริสต์ทรงเข้ามาในโลก พระองค์ตรัสว่า พระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์
เครือ
่ งบูชาและของถวาย แต่ทรงเตรียมกายหนึ่งไว้สาหรับข้าพระองค์ พระองค์
ไม่ได้พอพระทัยเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งบูชาไถ่บาป แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ข้า
พระองค์อยูท
่ น
ี่ ี่ ในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์
มาแล้วเพือ
่ ทาตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮีบรู 10:5-7)
พระวจนะข้อนี้บอกเราว่า การสร้างกายมนุษย์ของพระเยซูเป็ นงานของพระเจ้าโดยเฉพาะ
เมือ
่ พิจารณาข้อพระคัมภีร์เช่นนี้ เราก็กล่าวอย่างมั่นใจได้ว่า ในเมือ
่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ระบุว่าการปฏิสนธิของพระเยซูเป็ นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ก็เท่ากับหลักข้อเชื่อฯ มีเจตนายืนยัน
ความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เราได้เห็นแล้วว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต แสดงออกถึงความเชื่อในเทวสภาพของพระ
วิญญาณบริสุทธิอ์ ย่างไร ต่อไปเราจะศึกษาพื้นฐานจากพระคัมภีร์สาหรับคายืนยันนั้น

พื้นฐานจากพระคัมภีร์
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นับเป็ นสิง่ ทรงคุณค่ายิง่ ทีไ่ ด้รวู้ ่า ความเชื่อทีเ่ รายืนยันในวันนี้ได้ถูกยืนยันมาตลอดหลาย
ศตวรรษอย่างสม่าเสมอตลอดมา นี่เป็ นเหตุผลสาคัญหนึ่งทีช
่ ่วยให้เราเข้าใจได้ว่าหลักข้อเชื่อฯ ได้
์ ก่เราอย่างไร อย่างไรก็ดี ความมั่นใจสูงสุดของ
สอนเรื่องความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิแ
เราในเรื่องนี้ต้องมาจากพระคัมภีร์เท่านั้น หลักข้อเชื่อฯ มีคุณค่าในฐานะบทสรุปของพระคัมภีร์ แต่
ไม่ใช่ตวั แทนของพระคัมภีร์ท ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมั่นใจอยู่เสมอว่าสิง่ ทีห
่ ลักข้อเชื่อฯกล่าวนั้น
สอดคล้องกับพระคัมภีร์
ข้าพเจ้าคิดว่า เราเห็นนัยยะอย่างน้อยข้อบ่งชี้สป
ี่ ระการทีพ
่ ระวจนะได้ยืนยันความ
์
์ ูกเอ่ยถึง
เป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ ประการแรก พระวิญ ญาณบริสุทธิถ
แทนทีแ
่ ละสลับกับพระเจ้าในบางข้อความ หลักฐานประการทีส
่ องทีพ
่ ิสูจน์ว่าพระ
วิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้าก็คือ คุณลักษณะบางประการทีป
่ รากฏในพระเจ้า
์ ระทา
เท่านั้นก็ปรากฏในพระวิญญาณฯ ด้วย ประการทีส
่ าม พระวิญญาณบริสุทธิก
พันธกิจทีพ
่ ระเจ้าเท่านั้นสามารถกระทาได้ และสุดท้าย เราได้เห็นว่าพระวิญญาณ
์ ูกรวมเข้ากับพระนามของพระเจ้า อย่างในมัทธิว 28 ซึ่งเป็ นเรื่องทีค
บริสุทธิถ
่ ริส
เตียนรับบัพติศมา
—ดร. คีธ จอห์นสัน
พื้นฐานจากพระคัมภีร์ในความเชื่อเรื่องเทวสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิส์ ามารถอธิบาย
ได้อีกหลายวิธี แต่ตามจุดประสงค์ของบทเรียนนี้ เราจะเน้นทีพ
่ ระนามทีพ
่ ระองค์ถูกเรียก
คุณลักษณะทีพ
่ ระองค์มี พันธกิจทีพ
่ ระองค์กระทา และการเรียกพระนามของพระองค์ในลักษณะองค์
์ ถ
ตรีเอกานุภาพ เราจะเริ่มจากพระนามต่าง ๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิท
ี่ ูกล่าวถึงในพระคัมภีร์อน
ั
บริสุทธิ ์

พระนาม
์ ้น
พระวิญญาณบริสุทธิน
ั ถูกเรียกด้วยหลายพระนามในพระคัมภีร์ บางพระนามก็แฝงนัยยะ
ความเป็ นพระเจ้าไว้ลึกซึ้งมาก แต่บางพระนามก็เรียกพระองค์เป็ นพระเจ้าอย่างชัดเจน และหลาย
พระนามก็อยู่ในตาแหน่งต่างกันระหว่างสองขัว้ นี้
พระนามทีบ
่ ่งบอกความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ทางอ้อมที่สุดน่าจะเป็ น “พระวิญญาณ
บริสุทธิ”์ คาว่า “บริสุทธิ”์ ใช้ได้กบ
ั ทุกแง่มุมของการทรงสร้างทีไ่ ม่มีลกั ษณะใด ๆ ของพระเจ้า คาว่า
์
“บริสุทธิ” โดยทั่วไปใช้กบ
ั สิง่ ทีต
่ ่างจากสิง่ อืน
่ ในจาพวกเดียวกันเพราะมีความพิเศษสาหรับพระเจ้า
ในทางใดทางหนึ่ง คาว่า “บริสุทธิ”์ ในตัวเองจึงไม่ได้บ่งบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้า
แม้กระนั้น เราก็ต้องเข้าใจว่าตลอดทัง้ พันธสัญญาเดิม พระเจ้านั่นเองเป็ นผู้ทถ
ี่ ูกเรียกว่า
“องค์บริสุทธิ”์ ดังทีเ่ ราได้เห็นในพระวจนะหลายสิบข้อ เช่น 2 พงศ์กษัตริย์ 19:22; อิสยาห์ 30:1115; และ โฮเซยา 11:9-12 และยังมีข้ออืน
่ ๆ ทีเ่ หมือนจะกล่าวถึงพระเจ้าด้วยพระนาม “พระ
์
วิญญาณบริสุทธิ” เช่น อิสยาห์ 63:10-11 ยิง่ กว่านั้น การเรียกพระนามในลักษณะนี้ยงั พบได้ใน
วรรณกรรมยิวโบราณทีไ่ ม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ เช่น ปัญญบรรณ 9:17 เมือ
่ พิจารณาใน
บริบทพันธสัญญาเดิมแล้ว ก็สมเหตุผลทีเ่ ราสามารถเห็นนัยยะของความเป็ นพระเจ้าผ่านทางพระ
นาม “พระวิญญาณบริสุทธิ”์
เมือ
่ ได้รจู้ กั พระนามทีแ
่ ฝงนัยยะแล้ว เราจะมาดูบางพระนามทีบ
่ ่งบอกเทวสภาพของพระ
์
วิญญาณบริสุทธิแบบกลาง ๆ คือไม่ถึงกับแฝงนัยยะแต่ก็ไม่ชดั แจ้ง พระนามเหล่านี้รวมถึง “พระ
วิญญาณของพระผู้เป็ นเจ้า” “พระวิญญาณของพระเจ้า” และ “พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระ
ชนม์อยู่” และยังมี “พระวิญญาณของพระเยซู” “พระวิญญาณของพระคริสต์” และ “พระวิญญาณของ
พระเยซูคริสต์” นอกจากนี้ก็มี “พระวิญญาณของพระบิดาของท่าน” “พระวิญญาณของพระบุตรของ
-4For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.
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้ จากความตาย” พระนามทัง้ หมดนี้
พระองค์” และ “พระวิญญาณของพระองค์ผู้ทาให้พระเยซูเป็ นขึน
ทาให้เรารูว้ ่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้า โดยบอกชัดเจนว่าพระเจ้าทรงมีเอกภาพกับพระ
วิญญาณบริสุทธิใ์ นลักษณะเดียวกันกับทีม
่ นุษย์มีเอกภาพกับวิญญาณของตนเอง เปาโลอธิบายความ
เชื่อมโยงนี้อย่างชัดแจ้งใน 1 โครินธ์ 2:11 ว่า
ความคิดของมนุษย์ใครไหนเล่าจะรูเ้ ว้นแต่จต
ิ วิญญาณของคนนัน
้ เอง? เช่นเดียวกัน
ไม่มีใครหยั่งรูพ
้ ระดาริของพระเจ้าได้นอกจาก พระวิญญาณของพระเจ้า (1 โครินธ์
2:11)
จิตวิญญาณของเราคือส่วนทีท
่ าให้เราเป็ นมนุษย์ และจิตวิญญาณก็ไม่ได้เป็ นอะไรทีเ่ หนือ
์ ็เป็ นพระเจ้าอย่าง
มนุษย์เลย แต่เป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ในลักษณะเดียวกัน พระวิญญาณบริสุทธิก
สมบูรณ์ และคุณลักษณะนี้ทาให้พระวิญญาณทราบความคิดของพระบิดา ฉะนั้นโดยการเปิ ดเผย
์ ็สาแดงพระองค์เองว่าทรงเป็ นพระเจ้า
ความคิดของพระเจ้าต่อคริสเตียน พระวิญญาณบริสุทธิก
สุดท้าย มีบางข้อความทีก
่ ล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิโ์ ดยใช้พระนาม “พระเจ้า” อย่างชัดเจน
ลองฟังคาพูดของเปโตรต่ออานาเนียในกิจการ 5:3-4:
แล้วเปโตรจึงกล่าวว่า “อานาเนียเอ๋ย เหตุใดซาตานจึงครอบงาใจของท่าน จนท่าน
์ ละเก็บเงินค่าทีด
มุสาต่อพระวิญญาณบริสท
ุ ธิแ
่ น
ิ ส่วนหนึ่งไว้ เพือ
่ ตัวท่านเอง? ก่อนที่
จะขายทีด
่ น
ิ นี้เป็ นของท่านไม่ใช่หรือ ? เมือ
่ ขายแล้วเงินก็อยูใ่ นอานาจของท่านไม่ใช่
หรือ? อะไรหนอทาให้ทา่ นคิดทาเช่นนี้ ? ท่านไม่ได้มุสาต่อมนุษย์ แต่มุสาต่อพระ
เจ้า” (กิจการ 5:3-4)
ในข้อความนี้ ตอนแรกเปโตรบอกว่าอานาเนียได้มุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ ์ จากนั้น
เปโตรก็อธิบายว่า ท่านหมายความว่าอานาเนียได้มุสาต่อพระเจ้า ในเหตุการณ์นี้ อัครทูตเปโตรเรียก
พระวิญญาณบริสุทธิว์ ่า “พระเจ้า”
ดังนั้น เมือ
่ เราพิจารณาพระนามต่าง ๆ ทีพ
่ ระคัมภีร์ใช้เพื่อกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เรา
ก็จะเห็นว่า หลายพระนามบ่งบอกถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ในลักษณะต่างกัน ทัง้ แบบทีแ
่ ฝง
นัยยะ และแบบชัดเจน
อีกวิธีหนึ่งทีพ
่ ระคัมภีร์ใช้เพื่อแสดงความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ก็คือการ
บรรยายว่าพระวิญญาณฯ มีคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระเจ้า

คุณลักษณะ
นักศาสนศาสตร์คริสเตียนตัง้ แต่ดง้ ั เดิมได้กล่าวถึงพระเจ้าว่ามีคุณลักษณะสองแบบต่างกัน
ได้แก่ คุณลักษณะทีถ
่ ่ายทอดได้ และคุณลักษณะทีถ
่ ่ายทอดไม่ได้ ในด้านหนึ่ง พระองค์มีคุณลักษณะ
ทีส
่ ามารถ “ถ่ายทอด” หรือ “แบ่งปัน” ให้กบ
ั สิ่งทีท
่ รงสร้างได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น พระเจ้ามีคุณลักษณะแห่งการใช้เหตุผล ซึ่งพระองค์ได้ถ่ายทอดหรือแบ่งปัน
ให้แก่มนุษย์ ในฐานะสิง่ ทรงสร้างทีม
่ ีข้อจากัด มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจการใช้เหตุผลของพระเจ้าได้
ทัง้ หมด แต่เราก็สามารถคิดโดยใช้เหตุผลได้ แน่นอน คุณลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็ นพระ
้ โดยพระเจ้าผู้มีเหตุผล ผู้ถ่ายทอดบางส่วนของ
เจ้า แต่เป็ นเพียงข้อพิสูจน์ว่าเราถูกสร้างขึน
คุณลักษณะแห่งการใช้เหตุผลแก่เรา การใช้เหตุผลของเราก็เป็ นมาจากพระเจ้า เราสะท้อน
คุณลักษณะแห่งเหตุผลของพระองค์เพราะเราเป็ นผู้ทพ
ี่ ระองค์ทรงสร้าง
ความรักเป็ นอีกคุณลักษณะหนึ่งของพระเจ้าทีถ
่ ่ายทอดได้ พระวจนะหลายตอนสอนเราว่า
ความรักทีเ่ รามีต่อผู้อน
ื่ และความรักทีม
่ ีต่อพระเจ้าเอง ล้วนมาจากคุณลักษณะความรักของพระเจ้า
โดยตรง เราพบข้อความเหล่านี้ได้ใน กาลาเทีย 5:22; เอเฟซัส 5:1; ทิโมธี 1:7; และ 1 ยอห์น 4:7-5For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.
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แต่พระเจ้าก็มีคุณลักษณะทีไ่ ม่สามารถถ่ายทอดได้เช่นกัน นั่นคือ คุณลักษณะทีโ่ ดย
ธรรมชาติแล้วไม่สามารถแบ่งปันให้กบ
ั สิง่ ทีพ
่ ระองค์สร้างได้ คุณลักษณะเช่นนี้ของพระเจ้าทีเ่ รา
คุน
้ เคยทีส
่ ุดได้แก่คุณลักษณะเช่น ความสัพพัญญู ซึ่งหมายถึงพระเจ้ามีความฉลาด ความรู้ และ
ปัญญาอันไร้ขอบเขต พระเจ้าสถิตอยู่ทุกหนแห่ง ซึ่งหมายถึงพระองค์สถิตอยู่ทุกหนแห่งในเวลา
เดียวกัน และพระเจ้ามีความเป็ น
นิรน
ั ดร์ ซึ่งหมายถึงพระองค์ดารงอยู่ตลอดกาล และการดารงอยู่ของพระองค์ไม่มีวน
ั เสือ
่ ม
สลาย เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวไม่อาจถ่ายทอดได้ของพระเจ้านั้น เป็ นของพระองค์แต่เพียงผู้
์ ีคุณลักษณะ
เดียว เราจึงพิสูจน์ได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิม
ดังกล่าวครบถ้วน เราจะเริ่มพิจารณาสิง่ แรก คือ พระวิญญาณฯ ทรงสัพพัญญู
พระวจนะกล่าวว่า พระวิญญาณฯ รูน
้ ้าพระทัยของพระเจ้า เช่น เอเฟซัส 1:17 และ 1 โค
รินธ์ 2:10-11 แน่นอนว่า ในเมือ
่ น้าพระทัยของพระเจ้านั้นไร้ขีดจากัด ก็ต้องอาศัยจิตใจทีไ่ ร้
ขีดจากัดเท่ากันทีจ่ ะเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความสามารถเข้าใจ “สัพพัญญูจิต” ของพระเจ้า พระ
วิญญาณบริสุทธิเ์ องจึงถูกพิสูจน์แล้วว่าทรงสัพพัญญูเช่นกัน และเมือ
่ เป็ นเช่นนั้น พระองค์ก็ทรงเป็ น
พระเจ้า
และเราก็พิสูจน์ได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้า โดยดูที่ “สรรพฤทธานุภาพ” ของ
พระองค์ ฤทธานุภาพของพระวิญญาณฯ ก็คือฤทธานุภาพไร้ขีดจากัดของพระเจ้า พระวจนะหลาย
ตอนกล่าวถึง
ฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เช่น 1 ซามูเอล 10:6; โรม 15:19; 1 โครินธ์ 12:11;
์ บ
และ 1 เธสะโลนิกา 1:5 ให้เราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิก
ั ฤทธานุภาพของ
พระเจ้าใน ปฐมกาล 1:1-3
ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิง่ ในฟ้ าสวรรค์และโลก ขณะนัน
้ โลกยังไม่มีรูปทรง
และว่างเปล่า ความมืดปกคลุมอยูเ่ หนือพื้นผิวของห้วงน้า พระวิญญาณของพระเจ้า
ทรงเคลือ
่ นไหวอยูเ่ หนือน้านัน
้ และพระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็
้ (ปฐมกาล 1:1-3)
เกิดขึน
เราได้อธิบายก่อนหน้านี้ว่า โดยทั่วไปแล้ว เมือ
่ พันธสัญญาเดิมกล่าวถึงพระเจ้า จะเป็ นการ
กล่าวถึงองค์ตรีเอกานุภาพสมบูรณ์ แต่ก็มีเหตุผลชอบธรรมเช่นกันทีเ่ ราจะเห็นพระวจนะเน้นพระ
ภาคใดพระภาคหนึ่ง โดยดูจากภาษาและบริบท ในกรณีนี้ พระวจนะเน้นพระภาคพระวิญญาณ
บริสุทธิใ์ นฐานะพระวิญญาณของพระเจ้า ฉะนั้น พันธกิจการสร้างแสงสว่างกระทาโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์ รวมทัง้ การสร้างทุกสิง่ นอกเหนือจากนั้น ตามทีป
่ รากฎในบทนี้ แต่การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิ ์
จะมีสรรพฤทธานุภาพถึงขนาดสร้างทุกสิ่งจากทีไ่ ม่มีอะไรเลยได้น้น
ั พระวิญญาณฯ ก็ต้องเป็ นพระ
เจ้าอย่างสมบูรณ์เท่านั้นด้วย
์ ็คือ การดารงอยู่ใน
คุณลักษณะอันถ่ายทอดไม่ได้อีกประการหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิก
ทุกที่ พระวจนะเช่น สดุดี 139:7-10 สอนเราว่า พระวิญญาณฯสถิตอยู่ในทุกแห่งของการสิง่ ทรง
สร้าง จากสวรรค์อน
ั สูงสุดถึงก้นบึง้ ของท้องทะเล
์ ็มีคุณลักษณะความเป็ นนิรน
นอกจากนี้ พระวิญญาณบริสุทธิก
ั ดร์ ฮีบรู 9:14 เรียกพระ
์
วิญญาณบริสุทธิว่า “พระวิญญาณนิรน
ั ดร์” แปลว่า พระองค์ดารงอยู่ตลอดมาและจะดารงอยู่ตลอดไป
เป็ นนิจ
โดยการแสดงให้เห็นคุณลักษณะอันถ่ายทอดไม่ได้ข้างต้น รวมทัง้ คุณลักษณะอืน
่ ทีค
่ ล้ายกัน
์
พระคัมภีร์อธิบายชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิเป็ นพระเจ้า

พันธกิจ

-6For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.
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หลักฐานทีส
่ ามจากพระคัมภีร์ทพ
ี่ ิสูจน์ความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้แก่
ลักษณะของพันธกิจทีพ
่ ระองค์กระทา ก่อนทีเ่ ราจะศึกษาพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิอ์ ย่าง
ละเอียด ให้เราดูพน
ั ธกิจบางอย่างของพระองค์ก่อนอย่างรวดเร็ว เพื่อเราจะได้เห็นว่าพันธกิจเหล่านี้
สาแดงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์อย่างไร
ส่วนทีเ่ ป็ นข้อพิสูจน์ในพระคัมภีร์คือ การพิจารณาพันธกิจของพระองค์ พระ
วิญญาณของพระเจ้าเป็ นพยานเพื่อพระคริสต์ ผูกพันเรากับพระคริสต์ นาเราสู่ชีวิต
ใหม่ นามาซึ่งการทีก
่ ายคืนชีพ และมีส่วนในการทรงสร้าง พันธกิจทัง้ สิน
้ นี้ไม่มีทาง
เป็ นของผู้ใดได้ นอกจากพระเจ้าเท่านั้น อานาจในการทาพันธกิจเหล่านี้ไม่ได้
้ มีแต่พระเจ้า
มอบหมายให้มนุษย์ หรือทูตสวรรค์องค์ใด หรือสิง่ ใดทีถ
่ ูกสร้างขึน
์ ระทาพันธ
เท่านั้นทีจ่ ะทาได้ และบนพื้นฐานนี้เอง เราก็เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิก
กิจของพระเจ้า พระองค์จึงไม่ได้เป็ นแค่พระภาคเท่านั้น แต่เป็ นพระเจ้าด้วย
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
์ ระทาพันธกิจมากมายทีพ
พระวิญญาณบริสุทธิก
่ ระคัมภีร์ระบุว่าคูค
่ วรกับพระเจ้าเท่านั้น ซึง่
เป็ นการสาแดงฤทธานุภาพและคุณลักษณะของพระเจ้า เช่น พระวิญญาณฯได้สร้างชีวิตใหม่เมือ
่
พระองค์ฟื้นจิตวิญญาณของเรา ตามทีเ่ ราเรียนรูจ้ ากโรม 8:11 พระองค์เป็ นทางทีเ่ ราจะเข้าถึงพระ
บิดา ตามทีเ่ ราเห็นในเอเฟซัส 2:18 พระองค์นาความรอดมาสู่เรา ตามทีโ่ รม 5-8 ได้อธิบายไว้
ฤทธานุภาพของพระองค์อยู่เบื้องหลังการอัศจรรย์โดยผู้เผยพระวจนะและโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของ
์ ้น
เรา ตามทีเ่ ราอ่านพบในโรม 15:4, 19 แม้ว่าพันธกิจของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิน
ั หาที่
้
สิน
้ สุดมิได้ แต่เราก็สามารถใส่ใจเป็ นพิเศษกับตัวอย่างอันเด่นชัดสองตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจยิง่ ขึน
์ ลใจให้มีการบันทึกพระคัมภีร์ ซึ่งเป็ นพระวจนะของพระ
ประการแรก พระวิญญาณบริสุทธิด
์ ือถ้อยคาของพระเจ้า ก็เท่ากับเรา
เจ้าจริง ๆ เมือ
่ เรายอมรับว่าถ้อยคาของพระวิญญาณบริสุทธิค
์ ็คือพระเจ้านั่นเอง หลักการนี้พบได้ในมัทธิว 10:20; ยอห์น 3:34;
ยอมรับว่าพระวิญญาณบริสุทธิก
กิจการ 1:16 และ 4:31; และ เอเฟซัส 6:17
อีกตัวอย่างหนึ่ง ลองฟังคาพูดของเปโตร ใน 2 เปโตร 1:20-21:
เหนือสิง่ อืน
่ ใดท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีคาพยากรณ์ใดในพระค ัมภีร์ทม
ี่ าจากความ
เข้าใจของตัวผูเ้ ผยพระวจนะเอง เพราะคาของผูเ้ ผยพระวจนะนัน
้ ไม่เคยเกิดจาก
เจตจานงของมนุษย์แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคาซึง่ มาจากพระเจ้าตามทีพ
่ ระวิญญาณ
์ รงดลใจเขา (2 เปโตร 1:20-21)
บริสท
ุ ธิท
์ รงดลใจ” ก็คือการกล่าว
ในพระวจนะตอนนี้ เปโตรสอนว่า การที่ “พระวิญญาณบริสุทธิท
ตามคาตรัสของพระเจ้า พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้า เพราะได้รบ
ั การดลใจและเป็ นคาตรัส
โดยพระเจ้า นั่นคือ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ พระภาคทีส
่ ามของพระเจ้า
์ ระทาพันธกิจในฐานะทีป
อีกตัวอย่างหนึ่ง การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิก
่ รึกษา แสดงว่า
พระองค์เป็ นพระเจ้า ในยอห์น 14-16 พระเยซูกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิว์ ่าเป็ นทีป
่ รึกษาผู้กระทา
สิง่ ต่าง ๆ เช่น เผยความจริง กล่าวโทษโลกว่าได้ทาบาป และเป็ นพยานเพื่อพระเยซู และอาจฟังดู
์ ีความสาคัญและคุณค่ายิง่
แปลกเมือ
่ ได้ยน
ิ ว่า พันธกิจในฐานะทีป
่ รึกษานี้ทาให้พระวิญญาณบริสุทธิม
กว่าการทีพ
่ ระเยซูมาปรากฎในกายมนุษย์ในโลกนี้ด้วยซ้า พระเยซูตรัสเช่นนั้นในยอห์น 16:7
แต่เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า การทีเ่ ราจะจากพวกท่านไปก็เพื่อผลดีของพวก
ท่าน ถ้าเราไม่ไปองค์ทป
ี่ รึกษาก็จะไม่มาหาพวกท่าน แต่ถา้ เราไปเราจะส่งพระองค์
มาหาพวกท่าน (ยอห์น 16:7)
์ าสถิตอยูด
ลองคิดดูสกั ครู่ พระเยซูตรัสเองว่า การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิม
่ ้วยกับเรา ก็จะเป็ น
การดีต่อคริสตจักร มากกว่าทีพ
่ ระเยซูเองจะอยู่กบ
ั เราต่อไปในสภาพมนุษย์ แต่ความจริงก็คือไม่มีสงิ่
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ถูกสร้างใด ๆ ซึ่งมีข้อจากัด จะอยูเ่ หนือพระพรแห่งการทีพ
่ ระคริสต์ดารงอยู่ทางกายภาพได้ ดังนั้น
การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะนามาซึ่งพระพรอย่างอุดมกว่าพระเจ้าพระบุตร ก็ต้องเป็ นเพราะว่าพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ พระองค์เองทรงเป็ นพระเจ้าเท่านั้น

สูตรโครงสร้าง
วิธีทส
ี่ ท
ี่ พ
ี่ ระคัมภีร์ใช้เพื่อประกาศความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ก็คือการใช้
สูตรโครงสร้างตรีเอกานุภาพ ซึ่งรวมพระนามของพระวิญ ญาณบริสุทธิไ์ ว้กบ
ั พระนามของพระบิดา
และพระบุตร
สูตรโครงสร้างตรีเอกานุภาพคือข้อความในพระคัมภีร์ทก
ี่ ล่าวถึงทัง้ สามพระภาคของตรีเอกา
นุภาพอย่างชัดแจ้งและเท่าเทียมกัน ตามหลักแล้ว ก็โดยการแสดงถึงการร่วมมือกันของทัง้ สามพระ
ภาค โดยการกล่าวว่าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เป็ น “หุ้นส่วน” ทีเ่ ท่าเทียมกัน
์ ีความเป็ นพระเจ้าเท่ากับพระบิดาและพระบุตร สูตร
พระคัมภีร์บ่งบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิม
โครงสร้างเช่นนี้พบได้ในโรม 15:30; 1 โครินธ์ 12:4-6; 2 เธสะโลนิกา 2:13-14; และอีกหลาย
แห่ง เราจะลองดูสูตรนี้ในสองตัวอย่าง
ตัวอย่างแรกอยู่ในมัทธิว 28:19 ซึ่งเป็ นตอนทีพ
่ ระเยซูบญ
ั ชาว่า:
ดังนัน
้ จงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระ
บิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์ (มัทธิว 28:19)
ในสูตรนี้ พระเยซูระบุว่าการให้บพ
ั ติศมาต้องกระทาในพระนาม หรือโดยอานาจ ของทัง้
สามพระภาคขององค์ตรีเอกานุภาพ พระบัญชานี้ไม่ได้แยกว่าพระภาคใดมีพระเกียรติมากน้อยกว่า
กัน แต่บอกว่าทัง้ สามนั้นเท่าเทียมกัน
อีกตัวอย่างทีช
่ ดั เจนอยู่ใน 2 โครินธ์ 13:14 ซึ่งเป็ นข้อความของเปาโล:
ขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ความรักของพระเจ้า และสามัคคีธรรมจาก
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์ ดารงอยูก
่ บ
ั ท่านทัง้ ปวงเถิด (2 โครินธ์ 13:14)
ในข้อความขอพระพรตอนท้ายจดหมาย เปาโลรวมทัง้ สามพระภาคเข้าด้วยกัน นั่นคือ พระ
บุตร คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้า พระบิดา ซึ่งท่านเอ่ยถึงด้วยพระนาม “พระเจ้า” และพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ เมือ
่ เป็ นดังนี้ ท่านก็กล่าวถึงทัง้ สามพระภาคในฐานะองค์ประกอบทีเ่ ท่าเทียมกันใน
การประทานพระพรแห่งความรอด
สูตรโครงสร้างเช่นนี้บอกชัดว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระภาคหนึ่งทีเ่ ท่าเทียมในองค์พระ
เจ้าสมบูรณ์ โดยแสดงให้เห็นว่าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิเ์ สมอภาคกันในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพระลักษณะและกิจกรรมสาคัญอันเป็ นคุณสมบัตข
ิ องพระเจ้า เช่นการประทานพระคุณ
และความรอดแก่คนบาป และการได้รบ
ั พระเกียรติและการนมัสการในฐานะพระเจ้า
หลักคาสอนเรื่องตรีเอกานุภาพของคริสเตียนสอนเราว่าพระเจ้าองค์เดียวดารงอยู่ช่วั
นิรน
ั ดร์เป็ น “เอกภาพ” อันประกอบด้วยสามพระภาค และเนื่องจากพระวิญญาณ
บริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้า จึงถูกต้องเหมาะสมทีเ่ ราไม่เพียงแค่อธิษฐานต่อพระองค์เท่านั้น
แต่ต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ในฐานะพระเจ้าเช่นกัน
—ดรคีธ จอห์นสัน .
์ ล้ว จากนี้ เราจะศึกษาหัวข้อที่
เราได้พิจารณาความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิแ
สอง คือ ความเป็ นพระภาค ในหัวข้อนี้ เราจะเน้นประเด็นทีว่ ่า เราต้องปฏิบตั ต
ิ ่อพระวิญญาณบริสุทธิ ์
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ในฐานะพระภาคหนึ่งทีแ
่ ท้จริง ไม่ใช่เพียงในฐานะพลังหรืออานาจของพระเจ้า

ความเป็ นพระภาค
ตลอดประวัตศ
ิ าสตร์ของคริสตจักร มีหลายกลุ่มได้ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เป็ นพระภาคหนึ่งทีม
่ ีทง้ ั การรับรูเ้ ป็ นของตนเองและมีคุณลักษณะของพระเจ้าในตนเอง บางกลุ่มเชื่อ
ว่าพระองค์เป็ นพระบิดาในอีกร่างหนึ่ง กลุ่มอืน
่ ๆ แย้งว่าพระนาม “พระวิญญาณบริสุทธิ”์ เป็ นแค่ชื่อ
ทีน
่ กั เขียนยุคโบราณใช้เพื่อบรรยายฤทธานุภาพของพระเจ้า แต่เมือ
่ ดูโครงสร้างของ หลักข้อเชื่อของ
อัครธรรมทูต เราก็เห็นว่าหลักข้อเชื่อนี้ยืนยันจุดยืนของพระคัมภีร์ ทีว่ ่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระ
ภาคแท้โดยพระองค์เองภายในองค์พระเจ้าสมบูรณ์ นี่เป็ นสิ่งทีพ
่ ระวจนะสอนไว้อย่างชัดเจน และ
เป็ นจุดยืนทีย่ ด
ึ ถือโดยทุกแขนงทุกนิกายของคริสตจักรมาโดยตลอด
พันธสัญญาใหม่บรรยายพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นแง่ทเี่ ป็ นพระภาคสมบูรณ์ ไม่ใช่
พลังอันปราศจากตัวตน และคริสตชน คริสตจักร ทีเ่ หลือก็รวมตัวกันโดยยึดมั่นคา
พยานนั้น และประกาศว่านี่คือสิง่ ทีเ่ ราเชื่อเช่นกัน จริงอยู่ กว่าคายืนยันนี้จะถูก
ประกาศอย่างชัดเจนในหลักข้อเชื่อฉบับต่อมา เวลาก็ผ่านไป 300-400 ปี ก่อนจะมี
การถกเถียงกันอย่างจริงจังในเรื่องนี้ แต่เมือ
่ บาซิลแห่งซีซาเรีย อภิปรายประเด็นนี้
ในศตวรรษทีส
่ ี่ ท่านไม่ได้ประกาศหลักคาสอนใหม่ แต่ท่านเพียงแค่ทาให้สงิ่ ทีค
่ ริสต
้ เท่านัน
ชนเชื่อมานานกว่าสามร้อยปี เป็ นทีป
่ ระจักษ์ ชดั เจนขึน
้
—ดรปี เตอร์ วอล์คเกอร์ .
ก่อนอืน
่ เราต้องยอมรับว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ไม่ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้อย่างชัด
แจ้ง แต่เมือ
่ เราพิจารณาข้อถกเถียงสาคัญทางศาสนศาสตร์เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นช่วง 3-4
ศตวรรษแรกของคริสต์ศาสนา เราจะเห็นได้ว่า การทีห
่ ลักข้อเชื่อฯ ยืนยันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เป็ นสมาชิกของตรีเอกานุภาพ ก็เท่ากับหลักข้อเชื่อฯ ได้ยืนยันความเป็ นพระภาคของพระวิญญาณฯ
ทางอ้อมนั่นเอง เช่นเดียวกับหลักการอืน
่ ๆ ของคริสต์ศาสนาทีม
่ ีรากฐานในพระคัมภีร์ หลักข้อเชื่อ
ของอัครธรรมทูต ปฏิเสธแนวคิดทีว่ ่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ใช่พระภาคหนึ่ง แต่เป็ นเพียงพลัง
หรืออานาจของพระเจ้าเท่านั้น
ในการศึกษาพื้นฐานพระคัมภีร์เพื่อเข้าใจหลักข้อเชื่อฯ ทีย่ ืนยันว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ น
พระภาคหนึ่งของพระเจ้านั้น เราจะแบ่งการอภิปรายออกเป็ นสามส่วน หนึ่ง เราจะดูคุณลักษณะ
์ ี สอง เราจะเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวทีท
เฉพาะตัวทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิม
่ าให้พระวิญญาณฯ
แตกต่างจากพระบิดาและพระบุตร และสาม เราจะอธิบายความสัมพันธ์เชิงพระภาคระหว่างพระ
วิญญาณฯ กับอีกสองพระภาคในองค์ตรีเอกานุภาพ เราจะเริ่มด้วยคุณลักษณะทีพ
่ ิสูจน์ว่าพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ เป็ นพระภาคหนึ่งโดยสมบูรณ์

คุณลักษณะ
เมือ
่ เรากล่าวถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เราคานึงถึงคุณสมบัตต
ิ ่าง ๆ
ของพระองค์ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นจริงเกี่ยวกับพระองค์ได้ ก็ต่อเมือ
่
พระองค์เป็ นพระภาคหนึ่งอย่างแท้จริงเท่านั้น ไม่ใช่แค่พลังทีแ
่ ยกออกมาจากพระภาคใดพระภาค
หนึ่ง
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ข้าพเจ้าพบว่า พันธสัญญาใหม่น้น
ั ให้ความรูด
้ ีมาก พันธสัญญาใหม่น้น
ั ไม่ได้
กล่าวถึงเพียงแค่พระนาม และตาแหน่งของพระเจ้าพระบิดา พันธกิจของพระเจ้า
พระบิดา คุณลักษณะของพระเจ้าพระบิดา และพันธกิจต่าง ๆ ของพระเจ้าพระบิดา
์ ้วย
เท่านั้น แต่ยงั กล่าวอย่างเดียวกันเกี่ยวกับพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิด
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คุณสมบัตเิ ฉพาะตัวต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นลักษณะของพระเจ้าพระบิดา
ในพระคัมภีร์ ก็ถูกระบุว่าเป็ นลักษณะของพระเจ้าพระวิญ ญาณบริสุทธิใ์ นพันธ
สัญญาใหม่ด้วย และนี่ก็เป็ นอีกครัง้ หนึ่งทีส
่ งิ่ นี้เน้นให้เราทราบว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิเ์ ป็ นพระภาคสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็ นแค่พลังหรืออานาจเท่านั้น
——ดร เจ .ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม
์ ีคุณลักษณะเฉพาะตัวมากมายเกินกว่าทีเ่ ราจะเรียบเรียงไว้ได้หมดใน
พระวิญญาณบริสุทธิม
บทเรียนนี้ ดังนั้น เราจะกล่าวถึงตัวอย่างสีป
่ ระการทีแ
่ สดงให้เห็นถึงความเป็ นพระภาคของพระองค์
์
เราจะเริ่มด้วยการกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิมีพระประสงค์ นี่คือศักยภาพของพระองค์ทใี่ ช้ในการ
วางแผน แสดงความประสงค์ และเลือกสรร เป็ นทีช
่ ดั เจนอยู่แล้วว่าผู้ใดก็ตามทีส
่ ามารถกระทาสิง่
เหล่านี้ได้น้น
ั ไม่ได้เป็ นเพียงแค่พลังหรืออานาจเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เปาโลกล่าวใน 1 โครินธ์
12:11 เกี่ยวกับการมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิว์ ่า:
ทัง้ หมดนี้ล้วนเป็ นการงานของพระวิญญาณองค์เดียวกัน และพระองค์ประทานสิง่
เหล่านี้ให้แก่แต่ละคนตามทีท
่ รงกาหนดไว้ (1 โครินธ์ 12:11)
์ ระสงค์ให้บางคนได้รบ
พระวิญญาณบริสุทธิป
ั ของประทานหนึ่ง และคนอืน
่ ๆ ให้ได้รบ
ั ของ
ประทานต่างกันไป พลังอันปราศจากตัวตนไม่สามารถมีแผนการและความประสงค์นี้ได้ มีแต่พระ
ภาคสมบูรณ์เท่านั้นทีท
่ าได้ ดังนั้น พระวิญญาณบริสุทธิจ์ ึงต้องเป็ นพระภาคสมบูรณ์เท่านั้น
นอกจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิย์ งั มีคุณลักษณะแห่งความคิดและความรู้ โดยคุณลักษณะนี้
พระองค์มีความหยั่งรูแ
้ ละสามารถถ่ายทอดให้ผู้อน
ื่ ได้ พระองค์สาแดงความรูแ
้ ละความคิดของ
พระองค์ในหลายทาง เช่น โดยการแสวงหาและหยั่งรูพ
้ ระดาริและพระประสงค์ของพระเจ้า เช่นใน
์ ็มีพระประสงค์ของพระองค์เอง เช่นใน โรม 8:27
1 โครินธ์ 2:10-12 และพระวิญญาณบริสุทธิก
นอกจากนั้น พระองค์ยงั ถ่ายทอดปัญญาและความรู้ เช่นใน 1 โครินธ์ 12:8 และพระองค์ยงั เป็ น
ผู้สอนด้วย เช่นในลูกา 12:12
พระเยซูเองก็ได้กล่าวถึงความรู้และความคิดของพระวิญญาณในยอห์น 14:26 ลองฟังสิง่ ที่
พระเยซูตรัสแก่อคั รสาวก:
์ ึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาใน นามของเราจะ
แต่องค์ทป
ี่ รึกษาคือพระวิญญาณบริสท
ุ ธิซ
ทรงสอนสิง่ ทัง้ ปวงแก่พวกท่าน และจะให้พวกท่านระลึกถึงทุกสิง่ ทีเ่ ราได้กล่าวกับ
พวกท่าน (ยอห์น 14:26)
พลังทีไ่ ร้ตวั ตนไม่สามารถคิด รู้ และสอนได้ ดังนั้น คุณลักษณะแห่งความรูแ
้ ละความคิดจึง
์
พิสูจน์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิเป็ นพระภาคสมบูรณ์
์ ีอารมณ์ ความรูส
นอกจากนั้น พระวิญญาณบริสุทธิม
้ ึกภายใน และความรัก ทีพ
่ ระองค์
แสดงออกเพื่อสนองตอบกับผู้อน
ื่ และเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับคุณลักษณะเฉพาะตัวอืน
่ ๆ ของ
พระองค์ การทีพ
่ ระองค์มีอารมณ์พิสูจน์ว่าพระองค์เป็ นพระภาคหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่พลัง ตัวอย่างก็
์ ถ
คือ ความรักของพระวิญญาณบริสุทธิท
ี่ ูกกล่าวถึงในโรม 15:30 และความชื่นชมยินดีของพระองค์
ถูกกล่าวถึงใน 1 เธสะโลนิกา 1:6 ลองฟัง เอเฟซัส 4:30 เกีย่ วกับความเสียใจของพระองค์:
อย่าทาให้พระวิญญาณบริสท
ุ ธิข์ องพระเจ้าเสียพระทัย โดยพระวิญญาณนี้ทา่ นได้รบ
ั
การประทับตราแล้วสาหรับวันแห่ง การทรงไถ่ให้รอด (เอเฟซัส 4:30)
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์ ีอารมณ์ เช่นความเสียใจ บ่งบอกว่าพระองค์เป็ นพระภาคโดย
การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิม
สมบูรณ์

ยิง่ กว่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิย์ งั มีสงิ่ ทีเ่ ราอาจเรียกว่าคุณลักษณะของการเป็ นผู้ปฏิบตั ิ
พระองค์มีพระประสงค์ นั่นคือ ความสามารถในการมุ่งหมายสิง่ ต่าง ๆ และลงมือปฏิบตั ต
ิ ามเจตนา
ของพระองค์เอง และสิง่ นี้ทาให้พระองค์สามารถกระทากิจมากมายทีผ
่ ู้เป็ นบุคคลเท่านั้นจะสามารถ
์ รงเป็ นพยาน ในยอห์น 15:26 และโรม 8:16 พระองค์
ทาได้ ตัวอย่างเช่น พระวิญญาณบริสุทธิท
ทรงมีสามัคคีธรรมกับเรา ในฟิ ลิปปี 2:1 และพระองค์ตรัสและบัญชา ในกิจการ 8:29 และ 13:2
และอีกตัวอย่างหนึ่ง ในโรม 8:26-27 กล่าวว่า
ในทานองเดียวกันพระวิญญาณทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอ เราไม่รวู ้ า่ เราควร
อธิษฐานขอสิง่ ใด แต่พระวิญญาณเองทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยการคร่า
ครวญทีไ่ ม่อาจหาถ้อยคาใดมาบรรยาย และพระเจ้าผูท
้ รงชันสูตรใจของเราทรงรู ้
พระทัยของพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณทรงอธิษฐานวิงวอนแทน ประชากร
ของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้า (โรม 8:26-27)
์ รงอธิษฐานเผือ
การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิท
่ ผู้เชื่อก็เป็ นอีกข้อพิสูจน์ ถึงความเป็ นพระภาค
ของพระองค์ พลังและอานาจอันปราศจากตัวตนไม่สามารถอธิษฐานและทูลวิงวอน และร้องขออย่าง
จริงใจได้ ผู้เป็ นบุคคลเท่านั้นถึงจะทาสิง่ เหล่านี้ได้
ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน นักเทศน์แบพติสต์ผู้ยงิ่ ใหญ่ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1834-1892 ได้
กล่าวถึงเรื่องนี้ในคาเทศนาของท่าน หัวข้อ “การทูลวิงวอนของพระวิญญาณบริสุทธิ”์ ซึ่งอ้างอิงพระ
ธรรมโรม 8:26-27 ลองฟังคาพูดของท่าน:
์ ่วยให้เรารับมือกับความเปราะบางทางร่างกายและจิตใจ
พระวิญญาณบริสุทธิช
พระองค์ช่วยเราแบกกางเขนของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความเจ็บปวดทางกาย
ความหดหู่ทางใจ ความขัดแย้งด้านจิตวิญญาณ การถูกใส่ร้าย ความยากจน หรือ
การถูกข่มเหง ในความอ่อนแอของเรา พระองค์ทรงช่วย และเมือ
่ เรามีผู้ช่วยผู้
้ พระคุณของพระเจ้า
เข้มแข็งจากเบื้องบน เราก็ไม่จาเป็ นต้องวิตกกับสิ่งทีจ่ ะเกิดขึน
เพียงพอสาหรับเรา และความแข็งแกร่งของพระองค์ก็จะสมบูรณ์ในความอ่อนแอ.
เรารูส
้ ก
ึ มีกาลังใจเมือ
่ รูว้ ่าบางสิง่ กาลังทางานภายในเรา มีใครสักคนทีท
่ รงพลานุภาพ
มากกว่าเรา และแม้ว่าบางครั้งเรารูส
้ ก
ึ ปราศจากความช่วยเหลือ หรืออยู่ใต้
พันธนาการของบางสิง่ ไม่ว่าจะเป็ นอะไรก็ตาม นั่นก็เป็ นแค่สงิ่ ทีค
่ วามรูส
้ ก
ึ บอกเรา
์ ู้ทรงฤทธานุภาพของพระเจ้ากาลัง
หาใช่ความจริงไม่ องค์พระวิญญาณบริสุทธิผ
ทางานอยู่อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อทาให้เรามีลกั ษณะตามพระฉายาของพระคริสต์ นี่เป็ น
กาลังใจอันยิ่งใหญ่! นี่ยงั เป็ นความอุ่นใจ เพราะหมายความว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์สถิตด้วยตลอดเวลาและเราดาเนินชีวิตต่อหน้าพระองค์เสมอ นั่นคือ แม้
เราปกปิ ดความล้มเหลวของเราจากคนอืน
่ แต่บาปของเราไม่มีทางเป็ นความลับ
เพราะเราดาเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าพระองค์เองสถิตอยู่ด้วย และพระวิญญาณ
์ ็เป็ นพระวิญญาณทีบ
บริสุทธิก
่ ริสุทธิ ์ พระวิญญาณของพระเจ้านั้นบริสุทธิ ์ แน่นอน
ในฐานะศิษยาภิบาล เมือ
่ ข้าพเจ้าให้คาปรึกษาคนทีก
่ าลังต่อสู้กบ
ั ความบาป ข้าพเจ้า
ก็อยากให้เกิดความเข้าใจในความสมดุลระหว่างสองสภาพนี้ จงอย่าสิน
้ หวัง พระ
์
วิญญาณบริสุทธิกาลังทางานในจิตใจและชีวิตของท่าน จงวางใจและพักจิตใจให้สงบ
ในพระคริสต์ เพื่อพระองค์จะประทานชัยชนะแก่ท่านในการต่อสู้กบ
ั ความบาป และ
์
อย่าชะล่าใจ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิองค์เดียวกันนี้ทรงสถิตอยู่และทางานใน
ท่านและทาร่วมกับท่านเสมอ
—ดรเดนนิส จอห์นสัน .
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เมือ
่ เราได้เห็นว่าคุณลักษณะเฉพาะตนของพระวิญญาณบริสุทธิส์ าแดงความเป็ นพระภาค
ของพระองค์อย่างไรแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาข้อแตกต่างระหว่างพระองค์กบ
ั พระบิดาและพระ
บุตร ในฐานะต่างพระภาคกันในองค์ตรีเอกานุภาพ

ข้อแตกต่าง
เราควรเริ่มต้นด้วยการยอมรับก่อนว่าในพระวจนะหลายตอน ความแตกต่างระหว่างพระ
์ ูกเรียกว่า
วิญญาณกับอีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพนั้น ไม่กระจ่างนัก เช่น พระวิญญาณบริสุทธิถ
เป็ นพระวิญญาณของพระบุตรของพระเจ้า ในกาลาเทีย 4:6 และพระวิญญาณของพระบิดา ในมัทธิว
10:20 และพระวิญญาณฯ ก็มีอีกหลายพระนามทีเ่ น้นความสัมพันธ์อน
ั เชื่อมโยง ระหว่างทัง้ สามพระ
ภาคในตรีเอกานุภาพ
แม้ว่าข้อความเช่นนี้จะเป็ นทีม
่ าของการถกเถียงกันอย่างมากในคริสตจักรยุคแรก แต่ความ
เกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นของทัง้ สามพระภาคก็ไม่น่าจะทาให้เราแปลกใจ เพราะในทีส
่ ุดแล้ว ทัง้ สาม
พระภาคก็คือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ฉะนั้น ก็มเี หตุผลสมบูรณ์ทเี่ ราจะนึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิว์ ่า
เป็ นพระวิญญาณของพระบิดาและของพระบุตร และในเวลาเดียวกันก็ยืนยันว่าพระองค์เป็ นพระภาค
หนึ่งทีแ
่ ยกออกจากอีกสองพระภาคอย่างสิน
้ เชิง
วิธีหนึ่งทีเ่ น้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างพระวิญญาณฯกับอีกสองพระภาคในตรีเอกานุ
ภาพก็คือการศึกษาข้อความในพระคัมภีร์ทแ
ี่ สดงปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างพระภาคทัง้ สาม และทาให้เรา
เห็นความแตกต่างระหว่างกันได้ชดั เจน มีหลายข้อความที่แสดงความแตกต่างเช่นนั้น แต่สอง
ข้อความต่อไปนี้อาจจะเพียงพอทีจ่ ะช่วยให้เราเห็นว่าพระวิญญาณนั้นแตกต่างจากพระบุตรและพระ
บิดา ข้อแรกให้เราศึกษาคาพูดของพระเยซูในยอห์น 16:7:
แต่เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า การทีเ่ ราจะจากพวกท่านไปก็เพื่อผลดีของพวก
ท่าน ถ้าเราไม่ไปองค์ทป
ี่ รึกษาก็จะไม่มาหาพวกท่าน แต่ถา้ เราไปเราจะส่งพระองค์
มาหาพวกท่าน (ยอห์น 16:7)
ในเหตุการณ์นี้ พระเยซูกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะไม่เสด็จลงมาถ้าพระบุตรไม่เสด็จ
กลับไปก่อน เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูแยกพระองค์เองจากพระวิญญาณฯ โดยกล่าวว่าผู้หนึ่งต้องเสด็จ
ไปก่อนทีอ
่ ีกผู้หนึ่งจะเสด็จมา แต่ละพระองค์ก็มีบทบาททีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย และบทบาทของพระ
้ จนกระทั่งพระบุตรได้กระทาพันธกิจบนโลกนี้สาเร็จและเสด็จขึน
้ สู่สวรรค์
วิญญาณฯ จะไม่เริ่มขึน
เสียก่อน สิง่ นี้บ่งบอกชัดเจนว่าพระวิญญาณฯ เป็ นพระภาคทีแ
่ ยกจากพระบุตร
ในทานองเดียวกัน พระวิญญาณฯก็กระทาหลายสิง่ ทีท
่ าให้พระองค์แตกต่างจากพระบิดา
เช่น ในบทบาทของพระองค์ในฐานะทีป
่ รึกษา พระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ น “ทนายฝ่ ายจาเลย” ให้เรา
คอยช่วยเราในการสู้ความจาเพาะพระพักตร์พระเจ้า
โดยทั่วไป งานของพระวิญญาณฯ ก็คือการนาพันธกิจของพระคริสต์มาปฏิบตั ิ พระ
คริสต์ได้สละชีวิตของพระองค์เป็ นเครื่องบูชาเพื่อไถ่เรา งานของพระวิญญาณฯ ก็
คือการรับพันธกิจนั้นและนามาปฏิบตั ใิ นจิตใจของเรา เราจึงจาเป็ นต้องมีทง้ ั พระ
คริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ความหมายของข้าพเจ้าก็คือ ถ้าเราไม่มีพระ
วิญญาณฯ ทีจ่ ะนาสิง่ นี้มาปฏิบตั ใิ นจิตใจของเรา เราก็จะไม่อยู่ในสภาพทีด
่ ีนกั
้ เพื่อ
เนื่องจากพันธกิจของพระคริสต์น้น
ั เป็ นสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าประสงค์จะให้เกิดขึน
เปลี่ยนแปลงเราจากภายใน และด้วยเหตุนี้พระวิญญาณฯ ได้เสด็จมา และพระ
้ ใหม่ ทาให้เราบังเกิดใหม่ พระวิญญาณฯ ทาให้เราบริสุทธิ ์
วิญญาณได้สร้างเราขึน
นั่นคือ ชาระให้ปราศจากมลทิน และพระวิญญาณฯ ก็ยงั คงมอบของประทาน และ
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พระพร และผลดีต่าง ๆ ในชีวิตของเราเสมออย่างครบถ้วน ดังนั้น พันธกิจของพระ
วิญญาณฯ จึงเป็ นสิง่ ทีข
่ าดไม่ได้
——ดรจอห์น เฟรม .
ตัวอย่างเช่น ในโรม 8:26-27 เปาโลเขียนไว้ว่า:
ในทานองเดียวกันพระวิญญาณทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอ เราไม่รวู ้ า่ เราควร
อธิษฐานขอสิง่ ใดแต่พระวิญญาณเองทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยการคร่า
ครวญทีไ่ ม่อาจหาถ้อยคาใดมาบรรยาย และพระเจ้าผูท
้ รงชันสูตรใจของเราทรงรู ้
พระทัยของพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณทรงอธิษฐานวิงวอนแทนประชากรของ
พระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้า (ในโรม 8:26-27)
เมือ
่ เปาโลสอนว่าพระวิญญาณบริสุทธิว์ ิงวอนเพื่อเราต่อพระบิดา เปาโลแสดงให้เห็นว่า พระ
วิญญาณและพระบิดาเป็ นสองพระภาคแยกจากกัน โดยพระภาคหนึ่งวิงวอน และอีกพระภาคหนึ่งรับ
ฟังคาวิงวอนนั้น
พระองค์ทูลวิงวอนต่อพระบิดา พระองค์ตรัสภายในจิตใจของเราเมือ
่ เราไม่รวู้ ่าจะ
อธิษฐานอย่างไร และเปาโลอธิบายว่าพระองค์คร่าครวญในจิตใจของเรา ดังนั้นเรา
จึงสามารถกล่าวสิ่งเหล่านั้นต่อพระเจ้าได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราไม่รวู้ ่าจะกล่าวอย่างไร
——ดรจอห์น เฟรม .
เราอาจกล่าวได้ว่า วิธีการอธิษฐานตามบรรทัดฐานก็คือ อธิษฐานต่อพระบิดาใน
พระนามของพระบุตรและโดยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ แต่กระนั้น เรา
ก็เป็ นผู้ทเี่ ชื่อในศาสนาแห่งพระคุณและเสรีภาพในลักษณะทีเ่ ราสามารถทูลต่อพระ
วิญญาณบริสุทธิโ์ ดยตรง โดยไม่ส่น
ั คลอนความเป็ นเอกภาพของพระเจ้าและโดยไม่
ทาให้วิถีการอธิษฐานของเราถูกปฏิเสธแต่อย่างใด
——ดรเกล็น สคอร์จี .
์ ี้ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็ นของออกัสติน บิดาแห่งคริสตจักรซึ่ง
คาอธิษฐานต่อพระวิญญาณบริสุทธิน
มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 354-430 ได้ให้แบบอย่างทีย่ อดเยีย่ มสาหรับเราในการอธิษฐาน:
โอ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ขอให้ลมปราณของพระองค์อยู่ในใจข้าพเจ้า
เพื่อทุกความคิดของข้าพเจ้าจะบริสุทธิ;์
โอ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ โปรดกระทากิจในข้าพเจ้า
เพื่องานของข้าพเจ้าจะบริสุทธิเ์ ช่นกัน;
โอ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ โปรดชักนาจิตใจของข้าพเจ้า
เพื่อข้าพเจ้าจะรักเฉพาะสิง่ ทีบ
่ ริสุทธิ;์
์
โอ พระวิญญาณบริสุทธิ โปรดเสริมกาลังข้าพเจ้า
เพื่อข้าพเจ้าจะปกป้ องทุกสิ่งทีบ
่ ริสุทธิ;์
์
โอ พระวิญญาณบริสุทธิ ขอพิทกั ษ์ รกั ษาข้าพเจ้า
์ ลอดไป
เพื่อข้าพเจ้าจะบริสุทธิต
เมือ
่ เราได้เข้าใจความเป็ นพระภาคของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นแง่คุณลักษณะเฉพาะตนของ
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พระองค์และการทีพ
่ ระองค์แตกต่างจากพระบิดาและพระบุตรแล้ว ต่อไปเราจะดูทค
ี่ วามสัมพันธ์ของ
พระองค์กบ
ั อีกสองพระภาคในองค์ตรีเอกานุภาพ

ความสัมพันธ์
เราได้กล่าวมาโดยตลอดในบทเรียนนี้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพระภาคในตรีเอกานุภาพนั้น
ถูกอธิบายตัง้ แต่ดง้ ั เดิมบนพื้นฐานของสอง มุมมอง กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ นักศาสนศาสตร์ได้
กล่าวถึงองค์ตรีเอกานุภาพเชิงภววิทยาและตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวิทยา ทัง้ สองมุมมองนี้ศก
ึ ษาตรี
เอกานุภาพองค์เดียวกัน นั่นคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ แต่เน้นแง่มุมทีต
่ ่างกัน
เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างสามพระภาคของพระเจ้านี้
เมือ
่ เราพูดถึงตรีเอกานุภาพเชิงภววิทยา เราเน้นทีส
่ ภาวะและการดารงอยู่ของพระเจ้า จาก
์ ีความเท่าเทียมกับพระบิดาและพระบุตรในด้านอานาจและพระสิริ
มุมมองนี้ พระวิญญาณบริสุทธิม
ทัง้ สามพระภาคของพระเจ้านั้นไร้ขีดจากัด ดารงนิรน
ั ดร์ และไม่เปลี่ยนแปลง แต่ละภาคมี
คุณลักษณะสาคัญของความเป็ นพระเจ้าเหมือนกัน เช่น ปัญญา ฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ ์ ความ
ยุตธิ รรม ความดี และสัจธรรม
และเมือ
่ เราพูดถึงองค์ตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวิทยา เราก็พิจารณาว่าพระภาคต่าง ๆ ของพระ
เจ้ามีปฏิสม
ั พันธ์กน
ั อย่างไร ในมุมมองนี้ แต่ละพระภาคขององค์พระเจ้าสมบูรณ์ ต่างมีความ
รับผิดชอบ อานาจ และบทบาททีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายแตกต่างกันไป อานาจของพระวิญญาณฯ อยู่
ภายใต้อานาจทีเ่ หนือกว่าของพระบิดาและพระบุตร และบทบาทของพระวิญญาณโดยส่วนใหญ่แล้ว
ก็เพื่อปฏิบตั ต
ิ ามคาบัญชาของพระบิดาและพระบุตร และทาให้ทง้ ั สองพระองค์ได้รบ
ั พระสิริ
พระเจ้าอยู่ทไี่ หน พระวิญญาณของพระองค์ก็อยู่ทน
ี่ ่น
ั ด้วย พระวิญญาณของ
พระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับการทีพ
่ ระองค์สถิตอยู่ด้วยเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับ
พระราชกิจของพระองค์ด้วย ดังนั้น ถ้าเราติดตามความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับ
การทรงสร้างของพระองค์ ก็เป็ นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะบรรยายการทรงสร้างโดย
์ ็กาลังนาทาง
ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ในปัจจุบน
ั พระวิญญาณบริสุทธิก
ประวัตศ
ิ าสตร์ของมนุษยชาติ จริง ๆ แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นผู้ทน
ี่ าความเอา
ใจใส่และความรักของพระเจ้ามาปฏิบตั ใิ นเวลาอันเหมาะสม
——ดรอัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ .
ในทางคริสต์ศาสนศาสตร์ ทัง้ ด้านตรีเอกานุภาพเชิงภววิทยาและด้านตรีเอกานุภาพเชิงเคหะ
วิทยา พระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระภาคทีส
่ าม
ในตรีเอกานุภาพเชิงภววิทยา พระองค์เป็ นพระภาคทีส
่ าม เพราะเป็ นลมปราณทีพ
่ ระบิดา ซึง่
เป็ นพระภาคทีห
่ นึ่ง และพระบุตร ซึ่งเป็ นพระภาคทีส
่ อง ได้ระบายออกมา
ณ ทีน
่ ี้ เราต้องอธิบายก่อนว่า คริสตจักรต่าง ๆ ในนิกายออร์โธดอกซ์สอนว่า พระวิญญาณ
์ ือลมปราณทีม
บริสุทธิค
่ าจากพระบิดาเท่านั้น มิได้มาจากพระบุตร คาสอนทีต
่ ่างกันนี้เป็ นเหตุผลส่วน
หนึ่งทีท
่ าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรซีกตะวันออกและคริสตจักรซีกตะวันตก ซึ่งเริ่มในปี
ค.ศ. 1054 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบน
ั แน่นอน เนื่องจาก หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ถูกสร้าง
้ ก่อนความขัดแย้งนี้ หลักข้อเชื่อฯ จึงมิได้กล่าวถึงความเห็นต่างกันระหว่างคริสตจักรตะวันออก
ขึน
และคริสตจักรตะวันตก และคริสตจักรในทัง้ สองซีกโลกก็ยืนยันข้อความทัง้ หมดใน หลักข้อเชื่อของ
อัครธรรมทูต เช่นกัน
ในตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวิทยา พระองค์เป็ นพระภาคทีส
่ ามเพราะพระองค์อยู่ในตาแหน่งที่
สาม ภายใต้ทง้ ั พระบิดาและพระบุตร พระวจนะกล่าวถึงการอยู่ภายใต้พระบิดาและพระบุตรในหลาย
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หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

รูปแบบ เช่น พระวิญญาณฯ ถูกส่งมาหรือประทานมาโดยพระบิดาและพระบุตร พระคัมภีร์กล่าว
เช่นนี้ใน ลูกา 11:13; ยอห์น 14:26 และ 15:26; และกิจการ 2:33 และเมือ
่ พระวิญญาณฯ เสด็จมา
พระองค์ก็เชื่อฟังพระบิดาและพระบุตร โดยการกระทาพันธกิจทีท
่ ง้ ั สองพระองค์มอบหมายให้กระทา
เราอ่านพบได้ใน ยอห์น 16:13; โรม 8:11; และ 1 เปโตร 1:2
แน่นอน แม้เราจะกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิอ์ ยู่ในตาแหน่งทีต
่ ่าทีส
่ ุดในมุมมองของตรี
เอกานุภาพเชิงเคหะวิทยา แต่สงิ่ สาคัญก็คือ เรายังคงเน้นว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าเต็มตัว และมีอานาจ
สูงสุดอย่างสมบูรณ์เหนือทุกแง่มุมของสิง่ ทีท
่ รงสร้าง ยิง่ กว่านั้น ภายในตรีเอกานุภาพก็ยงั มี
บรรยากาศแห่งการนับถือซึ่งกันและกัน เนื่องจากสิ่งใดทีพ
่ ระภาคหนึ่งกระทา ทัง้ สามก็กระทาเช่นกัน
์
ดังนั้น การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิอยู่ภายใต้พระบิดาและพระบุตร ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์มี
ลักษณะภายในด้อยกว่าแต่อย่างใด ไม่เป็ นเช่นนั้นอย่างแน่นอน เพราะในความเป็ นพระเจ้าแล้ว
พระวิญญาณฯ เท่าเทียมกับพระบิดาและพระบุตรอย่างครบถ้วน
ความเป็ นพระภาคสมบูรณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นองค์ประกอบทีข
่ าดไม่ได้ในคริสต์
ศาสนศาสตร์ และเราได้เห็นแล้วว่ามีเหตุผลมากมายทีจ่ ะยืนยันคาพูดนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ ์
ประกอบด้วยคุณลักษณะทีบ
่ ่งบอกชัดเจนว่าพระองค์เป็ นตัวตนเฉพาะทีม
่ ีการรับรูเ้ ป็ นของตนเอง อีก
ทัง้ ความสัมพันธ์และปฏิสม
ั พันธ์ของพระองค์กบ
ั พระบิดาและพระบุตรก็แสดงชัดเจนว่าพระองค์เป็ น
พระภาคทีม
่ ีชีวิต ไม่ใช่แค่พลังหรืออานาจอันปราศจากจิตใจ เราจึงสามารถและควรจะมีความมั่นใจ
อย่างมั่นคงในหลักคาสอนดัง้ เดิมนี้
เมือ
่ มาถึงจุดนี้ ในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เราได้ศก
ึ ษาคายืนยันของ หลักข้อเชื่ออัครธรรม
ทูต เกี่ยวกับความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นพระภาคสมบูรณ์ของพระวิญญาณฯ ณ จุดนี้เราก็พร้อม
ทีจ่ ะศึกษาหัวข้อสาคัญทีส
่ าม นั่นคือ พันธกิจทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้กระทาตลอดประวัตศ
ิ าสตร์
และยังคงกระทาอยู่ในปัจจุบน
ั

พันธกิจ
ประโยชน์ข้อหนึ่งของการมีความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ ยมเกี่ยวกับพันธกิจของพระ
วิญญาณฯ ก็คือ เราจะได้รวู้ ่าพระเจ้าทางานร่วมกับเราอย่างเป็ นส่วนตัวจริง ๆ
พระองค์ไม่ใช่พระเจ้ากดปุ่ ม พระองค์เสด็จมาหาเราและมีปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั เราอย่าง
เป็ นส่วนตัวมาก ดังนั้น จริง ๆ แล้ว พระวิญญาณฯ สถิตอยู่ในจิตใจของเรา พระองค์
์ ก่
อธิษฐานร่วมกับเราและเพื่อเรา พระองค์ประทานของประทานแห่งความบริสุทธิแ
เรา และพระองค์ยงั เกี่ยวข้องกับเราในหลาย ๆ ลักษณะ จริง ๆ แล้ว ในทุกช่วงชีวิต
เรา พระวิญญาณฯ ก็ได้ประทานผลแห่งความดีงามแบบคริสเตียนแก่เรา อย่างทีเ่ ปา
โลกล่าวในพระธรรมกาลาเทีย พระองค์ประทานของประทานมากมายเพื่อรับใช้ใน
คริสตจักร และทัง้ หมดนี้เป็ นพระราชกิจของพระเจ้าร่วมกับเราโดยผ่านทางพระ
วิญญาณฯ
——ดรจอห์น เฟรม .
ถึงแม้ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ไม่ได้บรรยายพันธกิจของพระวิญญาณอย่างกระจ่าง
มากนัก แต่เมือ
่ ยืนยันว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ”์ หลักข้อเชื่อนี้ ตัง้ แต่ต้น ก็สอ
ื่ ถึงความ
เชื่อหลายประการเกี่ยวกับพันธกิจของพระวิญญาณฯ
มีหลายวิธีทจี่ ะบรรยายพันธกิจของพระวิญญาณฯ แต่เราจะสารวจเพียงสีด
่ ้านใหญ่ ๆ หนึ่ง
เราจะศึกษาฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง สอง เราจะเน้นทีพ
่ น
ั ธกิจแห่งการชาระให้บริสุทธิ ์ สาม เรา
จะกล่าวถึงการทีพ
่ ระองค์ประทานพระคุณ และสี่ เราจะบรรยายถึงการทรงสาแดงของพระองค์ เรา
จะเริ่มจากฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง
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หลักข้อเชือ
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ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง
คาว่า “ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง” หมายถึงการทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิส์ ามารถสร้างสิง่
ใหม่ ๆ และสามารถปกครองและเปลี่ยนแปลงสิง่ ทีถ
่ ูกสร้างมานั้น
เมือ
่ ท่านอ่านบทแรกของพระคัมภีร์ ปฐมกาล บทที่ 1“พระวิญญาณของพระเจ้าทรง
์ ้น
เคลื่อนไหวอยู่เหนือน้านั้น” ก็หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิน
ั เอง เมือ
่ เราเปิ ดไปที่
โคโลสี 1 เราก็อ่านพบว่าพระคริสต์เป็ นพระผู้สร้าง และพระองค์ทรงสร้างโดยผ่าน
์ ็เกี่ยวข้องกับการสร้างใหม่
พระวิญญาณบริสุทธิ ์ นอกจากนั้น พระวิญญาณบริสุทธิก
ซึ่งเรานึกถึงในแง่ของการทีเ่ รากลับใจใหม่ พระวิญญาณฯ เป็ นผู้ทท
ี่ าให้เกิดการ
สร้างใหม่ ถ้าผู้ใดมิได้บงั เกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ผู้น้น
ั ไม่สามารถเข้าสู่
แผ่นดินของพระเจ้าได้ แต่พระวิญญาณฯ ก็ไม่ได้ทางานเพียงแค่ช่วยเราให้บงั เกิด
้ ใหม่ในทุกหนทุกแห่งด้วย ดังนั้น
ใหม่เป็ นรายบุคคลเท่านั้น แต่ในการสร้างทุกสิง่ ขึน
เปาโลจึงกล่าวในโรม 8 ว่า “สรรพสิ่งทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างกาลังคร่าครวญราวกับเจ็บ
้ ใหม่ ซึ่งนี่เป็ นพันธกิจของ
ท้องจะคลอดบุตร” โดยรอคอยการทีท
่ ุกสิง่ จะถูกสร้างขึน
พระวิญญาณบริสุทธิ ์
—ดร .ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส
การศึกษาฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะเน้นทีภ
่ ารกิจสามระดับ
ของพระองค์ หนึ่ง เราจะกล่าวถึงฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างในโลกแห่งธรรมชาติ สอง เราจะ
ศึกษาของประทานฝ่ ายวิญญาณทีพ
่ ระองค์ประทานแก่คริสตจักร และสาม เราจะพิจารณาบทบาท
ของพระองค์ในการช่วยให้จิตใจและจิตวิญญาณมนุษย์ของเราได้บงั เกิดใหม่เป็ นส่วนบุคคล เราจะ
เริ่มด้วยการศึกษาว่าฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างถูกแสดงให้เห็นในโลกแห่งธรรมชาติอย่างไร

โลกแห่งธรรมชาติ
เราสามารถเห็นฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวิญ ญาณบริสุทธิใ์ นโลกแห่งธรรมชาติ
ในข้อแรก ๆ ของพระคัมภีร์ ในช่วงต้นของบทนี้ เราศึกษาบทบาทของพระวิญญาณฯ ในการทรง
สร้างจากปฐมกาล 1 โดยเรียนรูว้ ่าพระองค์ทรงใช้สรรพฤทธานุภาพของความเป็ นพระเจ้าเพื่อสร้าง
โลกนี้จากทีไ่ ม่มีอะไรเลย เราอ่านพบใจความทีค
่ ล้าย ๆ กันในสดุดี 104:30 โดยผู้เขียนสรรเสริญ
พระเจ้าทีพ
่ ระองค์ส่งพระวิญญาณฯมาเพื่อสร้างโลกนี้และทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะในเจ็ดวันแห่ง
การทรงสร้างเท่านั้น แต่รวมถึงในแต่ละวันด้วย สดุดี 33:6 สะท้อนความคิดนี้ และโยบ 33:4 ก็
้ ด้วยการกล่าวถึงมนุษย์โดยเฉพาะ
อธิบายเรื่องนี้เพิ่มขึน
ขอให้เราพิจารณาสดุดี 104:30 เป็ นตัวอย่าง:
้ และพระองค์
เมือ
่ พระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์ พวกมันก็ถูกสร้างขึน
ทรงพลิกโฉมแผ่นดินเสียใหม่ (สดุดี 104:30)
ในข้อนี้ ผู้เขียนสดุดีแสดงความเข้าใจว่าสิง่ ทรงสร้างทุกสิ่งเป็ นมาและดารงอยู่ได้อย่างไร
์ ่น
และท่านได้ยกให้ทุกสิง่ เป็ นผลงานของพระวิญญาณของพระเจ้า ก็คือ พระวิญญาณบริสุทธิน
ั เอง
ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นโลกแห่งธรรมชาติสามารถเห็นได้
้ ในพระคัมภีร์ เช่น ในพันธสัญญาเดิม พระ
จากสิง่ มหัศจรรย์มากมายทีพ
่ ระองค์บน
ั ดาลให้เกิดขึน
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วิญญาณทาให้โมเสสสามารถทาให้น้าไหลออกมาจากหินในอพยพ 17:6 และพระวิญญาณฯ ก็ทาให้
้ อย่างมหาศาลใน 1 พงศ์กษัตริย์ 17
แป้ งและน้ามันของหญิงม่ายเพิ่มพูนขึน
ในพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณฯ ทาให้พระเยซูสามารถเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอทีจ่ ะ
้ จาก
เลี้ยงคน 5,000 คนได้ในมัทธิว 14 และ 4,000 คนในมัทธิว 15 พระองค์ทาให้พระเยซูเป็ นขึน
ความตาย ตามทีเ่ ราอ่านพบในโรม 8:11 และพระองค์ประทานฤทธานุภาพแก่เปาโลในการทาการ
อัศจรรย์และการรับใช้ ตามทีเ่ ราเห็นในโรม 15:18-19
และแน่นอนการอัศจรรย์ทยี่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ุดได้แก่การทีท
่ าให้พระเยซูมาบังเกิด โดยปฏิสนธิใน
ครรภ์ของมารีย์หญิงพรหมจารี การอัศจรรย์นี้เอง ซึ่งบันทึกในลูกา 1:35 เป็ นพันธกิจเดียวของพระ
์ ก
วิญญาณบริสุทธิท
ี่ ล่าวถึงอย่างชัดแจ้งในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
์ ็มีฤทธานุภาพอันอัศจรรย์ทจี่ ะสร้าง สร้างใหม่ และนา
แม้ในปัจจุบน
ั พระวิญญาณบริสุทธิก
ทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้างให้อยู่ในสภาพทีพ
่ ระเจ้าทรงประสงค์ในทีส
่ ุด
จริง ๆ แล้ว การสร้างโลกใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะไม่แล้วเสร็จจนกระทั่งพระองค์ได้
แก้ไขผลลัพธ์ทง้ ั ปวงของการทีม
่ นุษย์ตกสู่ความบาปให้ลุล่วงไป ปฐมกาล 3 บอกเราว่า เมือ
่ อาดัมและ
เอวากินผลไม้ต้องห้ามจากต้นไม้แห่งการรูด
้ ีรช
ู้ ่วั พระเจ้าก็สาปแช่งพวกเขา และเนื่องจาก
มนุษยชาติได้รบ
ั มอบอานาจให้เป็ น “รองผู้สาเร็จราชการ” หรือ “ผู้แทนพระองค์” เหนือทุกหนแห่ง
ในโลก คาสาปของพระเจ้าต่ออาดัมและเอวาจึงกระทบสิง่ ทรงสร้างทัง้ สิน
้ รวมถึงแม้แต่แผ่นดิน
์ ็กระทาพันธกิจในโลกนี้ เพื่อฟื้ นฟูและนาโลกนี้ให้ไปอยู่
นับแต่น้น
ั มา พระวิญญาณบริสุทธิก
ในสภาพบัน
้ ปลาย และผลลัพธ์ก็จะเป็ นสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ตามทีเ่ ราอ่านพบในพระ
วจนะหลายตอน เช่น อิสยาห์ 65:17 และ 66:22; 2 เปโตร 3:13; และวิวรณ์ 21:1
หลังจากจากศึกษาฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นโลกแห่ง
ธรรมชาติแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะดูว่าพระองค์ใช้
ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างอย่างไร ในการมอบของประทานฝ่ ายวิญญาณแก่คริสตจักร

ของประทานฝ่ ายวิญญาณ
เมือ
่ เราพูดถึงของประทานฝ่ ายวิญญาณเรา เราหมายถึง :
์ ระทานแก่
ความสามารถอันมีต้นกาเนิดเหนือธรรมชาติ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิป
บุคคลใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคริสตจักร
พระวิญญาณฯสร้างของประทานเหล่านี้โดยการมอบความสามารถใหม่แก่บุคคลทีไ่ ม่เคยมี
ความสามารถเช่นนั้น หรือโดยการพัฒนาความสามารถทีม
่ ีอยู่เดิมให้ดีขน
ึ้ กว่าพรสวรรค์หรือ
ประสบการณ์ตามธรรมชาติของคนทีไ่ ด้รบ
ั ของประทานนั้น
ของประทานฝ่ ายวิญญาณในพันธสัญญาใหม่เป็ นความสามารถพิเศษอันเป็ น
เอกลักษณ์ โดยประทานมาแบบเหนือธรรมชาติ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเรื่องจาเป็ นทีเ่ รา
ต้องเน้นว่าของประทานเหล่านี้เป็ นมากกว่าแค่พรสวรรค์ ของประทานเหล่านี้ถูก
มอบแก่ผู้เชื่อทุกคนอย่างเหนือธรรมชาติ ผู้เชื่อทุกคนจึงมีของประทานฝ่ ายวิญญาณ
หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเภทก็ได้
——ดร .มาร์ค สเตราสส์
ของประทานฝ่ ายวิญญาณประเภทต่าง ๆ ทีท
่ รงมอบให้แก่คริสตจักรยุคแรกปรากฏในพระ
วจนะ เช่น โรม 12; 1 โครินธ์ 12; และเอเฟซัส 4 เป็ นต้น ของประทานบางประเภทคล้ายกับ
พรสวรรค์ตามธรรมชาติหรือความสามารถของมนุ ษย์โดยทั่วไป ความสามารถเหล่านี้คือสิ่งทีค
่ นที่
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อยู่นอกคริสตจักรก็อาจมีได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งนั่นเป็ นเพราะเขาก็ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า
เช่นกัน ตัวอย่างของความสามารถเช่นนี้ได้แก่ สติปญ
ั ญา ความรู้ การรับใช้ การสอน การให้กาลังใจ
ความมีน้าใจ ความเป็ นผู้นา และความเมตตา แต่ของประทานฝ่ ายวิญญาณประเภทอืน
่ มีต้นกาเนิดที่
เหนือธรรมชาติโดยตรงอย่างชัดเจน เช่น การรักษาโรคและอานาจในการกระทาการอัศจรรย์ และ
ของประทานหลายประเภทก็อยู่ระหว่างธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ เช่นการเผยพระวจนะ การพูด
ภาษาแปลก ๆ การแปลภาษาแปลก ๆ และการแยกแยะวิญญาณ
์ อบของประทานเหนือธรรมชาติแก่
คริสเตียนทุกคนเห็นตรงกันว่า พระวิญญาณบริสุทธิม
คริสตจักรของพระองค์ แต่ในความเห็นทีต
่ รงกันนี้ ก็มีมุมมองปลีกย่อยมากมายทีแ
่ ตกต่างกันไป บาง
์ อบของประทาน
คริสตจักรยึดถือ “หลักการเสือ
่ มสูญ” โดยเชื่อว่าในยุคปัจจุบน
ั พระวิญญาณบริสุทธิม
ทีค
่ ล้ายพรสวรรค์ตามธรรมชาติเท่านั้น คนกลุ่มนี้เชื่อว่าของประทานพิเศษได้ยุตห
ิ รือเสือ
่ มสูญไป
แล้ว อาจจะตัง้ แต่หลังยุคของอัครธรรมทูต หรือเมือ
่ การกาหนดสารบบของพระคัมภีร์ได้เสร็จสิน
้ ลง
บางคริสตจักรยึดมั่นใน “หลักการความต่อเนื่อง” โดยเชื่อว่าพระวิญญาณฯ ยังคงมอบของ
ประทานเหมือนกับทีเ่ ราพบในพันธสัญญาใหม่ ในจุดยืนนี้ ก็มีมุมมองแตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับ
ว่า คริสเตียนแต่ละคนจะสามารถคาดหวังทีจ่ ะได้รบ
ั ของประทานประเภทใดได้บ้าง
ระหว่างสองขัว้ นี้ ก็มีมุมมองทีเ่ น้นความพอดี คริสตจักรทีเ่ น้นความพอดีมีแนวโน้มจะเชื่อว่า
พระวิญญาณบริสุทธิย์ งั คงสามารถมอบของประทานพิเศษเมือ
่ พระองค์ต้องการ แต่คริสตจักรเหล่านี้
์ ้องมอบของประทานทุกประเภทแก่คริสตจักร คริสตจักรเหล่านี้
ไม่ได้ยืนยันว่าพระวิญญาณบริสุทธิต
์ ีเสรีภาพทีจ่ ะกระทาการใดในเวลาใดก็ได้
เน้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิม
์ ็
แต่สงิ่ หนึ่งทีท
่ ุกมุมมองเหล่านี้มีเหมือนกันก็คือความเชื่อว่า อย่างน้อยพระวิญญาณบริสุทธิก
ยังคงมอบของประทานบางอย่างแก่คนของพระองค์เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อคริสตจักร ของประทาน
ฝ่ ายวิญญาณเป็ นฤทธานุภาพของพระเจ้า และต้องถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนของพระองค์ใน
ภาพรวม ของประทานไม่ได้มีไว้เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสนองความปรารถนาของตนเอง หรือ
แม้กระทั่งทาให้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีขน
ึ้ ตรงกันข้าม ของประทานมีไว้เพื่อ
เสริมสร้างคริสตจักรในการรับใช้และทาให้คริสตจักรเติบโตอย่างมีวุฒภ
ิ าวะในพระคริสต์ เราพบ
ข้อความเช่นนี้ได้ใน โรม 12:4-5; 1 โครินธ์ 12:7; และเอเฟซัส 4:7-16 ให้เราดูตวั อย่างใน
ข้อความของเปาโลใน 1 โครินธ์ 12:7:
การสาแดงของพระวิญญาณมีแก่แต่ละคนเพือ
่ ประโยชน์รว่ มกัน (1 โครินธ์ 12:7)
เปาโลกล่าวในข้อนี้ว่า ของประทานฝ่ ายวิญญาณมอบไว้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อคริสตจักร
บุคคลผู้มีพรสวรรค์ก็อาจได้รบ
ั ประโยชน์จากพรสวรรค์ของเขาเอง แต่เป้ าหมายและประเด็นสาคัญ
ของการมอบของประทานคือเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อคริสตจักร ของประทานเหล่านี้คือพันธกิจการทรง
สร้างโดยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เพื่อการเสริมสร้างคริสตจักรในภาพรวม
สิง่ สาคัญทีส
่ ุดสิง่ หนึ่งทีเ่ รารูเ้ กี่ยวกับของประทานฝ่ ายวิญญาณก็คือ ของประทานต่าง
ๆ ควรพัฒนา ถูกค้นพบ และถูกใช้ภายในคริสตจักร อันเป็ นพระกายของพระคริสต์
ของประทานฝ่ ายวิญญาณมิได้มอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทีเ่ ขาจะสามารถมี
ความสุขและได้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว แต่ของประทานมีไว้เพื่อเสริมสร้างคน
กลุ่มต่าง ๆ ผู้เชื่อกลุ่มต่าง ๆ นั่นคือ คริสตจักรของพระเยซูคริสต์
——ดรไรแอด แคสซิส . (แปลจากต้นฉบับภาษาอืน
่ )
ของประทานฝ่ ายวิญญาณทีพ
่ ระวิญญาณมอบแก่เรามีไว้เพื่อเสริมสร้างคริสตจักร
้ เพื่อกระทาพันธกิจของคริสเตียน เพื่อหนุนน้าใจซึ่ง
เพื่อทาให้คริสตจักรเข้มแข็งขึน
กันและกัน และเพื่อทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซูสาเร็จ ประเด็นหลักทีเ่ ราเน้น
ในปัจจุบน
ั อย่างเช่น ประเด็นเรื่องการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณโดยการพูดภาษา
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แปลก ๆ และการเผยพระวจนะนั้น จริง ๆ แล้วเป็ นเรื่องสาคัญรองลงไป ตามทีเ่ รา
เห็นในพระคัมภีร์ เราต้องการเน้นของประทานฝ่ ายวิญญาณในแนวทางเดียวกับ
พันธสัญญาใหม่ อันเป็ นแนวทางทีป
่ ลอบโยนเรา ทีแ
่ สดงให้เราเห็นว่ายุคใหม่แห่ง
พันธสัญญาได้เริ่มต้นแล้ว ทาให้เรารูว้ ่าพระวิญญาณกาลังทางานในชีวิตของเราเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน ทีท
่ าให้พน
ั ธกิจการรับใช้บรรลุผล ทัง้ ในระดับส่วนตัว
และระดับส่วนรวมในโลกนี้ จุดเน้นเช่นนี้คือสิง่ ทีเ่ ราต้องมุ่งมั่นและจับตาดูว่าถูก
นาไปปฏิบตั จิ นลุล่วง ทัง้ ในชีวิตส่วนตัวของเราและในชีวิตส่วนรวมของคริสตจักร
ในขณะทีเ่ รายังอาศัยอยู่ในโลกนี้
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
เราเข้าใจแล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิใ์ ช้ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างอย่างไรในโลกแห่ง
ธรรมชาติ และในการมอบของประทานฝ่ ายวิญญาณแก่คริสตจักร จากนี้ เราจะศึกษาว่าฤทธานุภาพ
ของพระองค์ถูกสาแดงออกมาอย่างไรในการบังเกิดใหม่ส่วนตัวของผู้เชื่อแต่ละคนในด้านจิตใจและ
จิตวิญญาณ

การบังเกิดใหม่สว่ นตัว
พระคัมภีร์สอนว่า มนุษย์เราเกิดมาในสภาพทีต
่ ายฝ่ ายจิตวิญญาณ โรม 5:12-19 บอก
ชัดเจนว่าเรามีบาปทีต
่ ด
ิ ตัวมาตัง้ แต่อาดัม และต้องรับโทษคือความตาย ดังนั้น เพื่อช่วยเราจาก
สถานการณ์ทส
ี่ น
ิ้ หวังนี้ พระวิญญาณบริสุทธิจ์ ึงสร้างชีวิตใหม่ภายในเรา โดยทาให้วิญญาณของเรามี
ชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวถึงชีวิตใหม่ลกั ษณะนี้ในแง่ของการสร้างใหม่และการ
บังเกิดใหม่ เราสามารถอ่านเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ได้ใน ยอห์น 3:3-8; ติตสั 3:5; 1 ยอห์น 5:118; และอีกหลายตอน ให้เราฟังคาพูดของเปาโลใน ติตสั 3:5 เป็ นตัวอย่าง:
พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมทีเ่ ราได้ทา แต่เพราะพระ
เมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดผ่านทางการชาระแห่งการบังเกิด
้ ใหม่โดยพระวิญญาณบริสท
ใหม่ และการทรงสร้างขึน
ุ ธิ ์ (ติตสั 3:5)
์ ็ทาพันธกิจของพระองค์ต่อไปในเรา
หลังจากเราได้รบ
ั การสร้างใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิก
เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิด ความรูส
้ ก
ึ และการกระทาของเรา เพื่อทาให้เราเป็ นคนทีร่ กั และเชื่อฟัง
พระเจ้า พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงกระบวนการนี้ใน โรม 8:1-16; 1 โครินธ์ 12:3; กาลาเทีย 5:1625; และฟิ ลิปปี 2:13 เป็ นต้น ถ้อยคาทีอ
่ ธิบายฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีทส
ี่ ุด น่าจะเป็ นคาบรรยายของเปาโลเกี่ยวกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ น
ชีวิตของผู้เชื่อ ให้เราฟังคาพูดของเปาโลใน กาลาเทีย 5:22-23:
ส่วนผลของพระวิญญาณนัน
้ คือ ความรัก ความชืน
่ ชมยินดี สันติสข
ุ ความอดทน
ความปรานี ความดี ความสัตย์ซอ
ื่ ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเอง สิง่
เหล่านี้ไม่มีบทบัญญัตข
ิ อ
้ ไหนห้ามเลย (กาลาเทีย 5:22-23)
บุคลิกภาพทัง้ สิน
้ ของเราทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปเป็ นผลมาจากฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างและ
การปฏิบตั ข
ิ องพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เมือ
่ พระองค์เปลี่ยนแปลงเราให้มีลกั ษณะเหมือนพระฉายาของ
พระเยซูคริสต์
และแน่นอน ในวันสุดท้าย พระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะใช้ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของ
พระองค์เพื่อทาให้กายของคริสเตียนผู้สตั ย์ซื่อทุกคนคืนชีพ และเราจะมีร่างกายทีส
่ มบูรณ์และไม่
-19For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

บทที่ 4: พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

เสือ
่ มสลาย เช่นเดียวกับพระกายของพระเยซู ซึ่งเปาโลยืนยันสิง่ นี้ใน โรม 8:23
ไม่เพียงเท่านัน
้ แม้แต่เราเอง ผูม
้ ีผลแรกของพระวิญญาณก็ยงั คร่าครวญอยูภ
่ ายใน
ขณะทีเ่ ราจดจ่อรอคอยการทรงรับเราเป็ นบุตร คือการไถ่รา่ งกายของเราให้รอด
(โรม 8:23)
เมือ
่ เปาโลกล่าวว่าผู้ทต
ี่ ด
ิ ตามพระคริสต์ “มีผลแรกของพระวิญญาณ” ท่านได้ใช้ภาษาที่
กล่าวถึงบัญญัตใิ นพันธสัญญาเดิมเรื่องการถวายผลผลิตแรกเป็ นเครื่องบูชาในฐานะตัวแทนของ
ผลผลิตทัง้ หมดทีเ่ ก็บเกี่ยวในปี นั้น ในแนวทางเดียวกัน พันธกิจยุคปัจจุบน
ั ของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ในผู้เชื่อก็เป็ นผลแรกของสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่ามากทีจ่ ะมาถึง พันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะไม่แล้ว
้ ใหม่อย่างสมบูรณ์ โดยกาจัดคาแช่งสาปและความเสือ
เสร็จจนกระทั่งพระองค์สร้างเราขึน
่ มออกไป
จากชีวิตของเรา และรื้อฟื้ นเราให้อยู่ในสภาพไร้ตาหนิและปราศจากบาป เท่าทีผ
่ ่านมา พระวิญญาณ
้
ฯ ได้ประทานชีวิตใหม่แก่จิตวิญญาณของเรา แต่ในบัน
้ ปลาย พระองค์ก็จะสร้างร่างกายของเราขึน
ใหม่เช่นกัน
์ ล้ว
หลังจากได้ศก
ึ ษาพันธกิจโดยฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวิญญาณบริสุทธิแ
์ องพระองค์
ต่อไปเราจะให้ความสนใจกับพันธกิจแห่งการชาระให้บริสุทธิข

การชาระให้บริสุทธิ ์
์ องพระวิญญาณฯ เรากาลังพูดถึงการที่
เมือ
่ เรากล่าวถึงพันธกิจด้านการชาระให้บริสุทธิข
พระองค์ทาให้มนุษย์และสิ่งต่าง ๆ บริสุทธิ ์ นี่คือพันธกิจทีพ
่ ระวิญญาณฯ ได้กระทาเพื่อแยกบางคน
์ ละทาให้คค
หรือบางสิ่งไว้ต่างหากเพื่อให้พระเจ้าทรงใช้ โดยชาระให้บริสุทธิแ
ู่ วรกับการอยู่ใกล้ชิด
พระสิริของพระเจ้า ในหลาย ๆ ด้าน หลักการนี้สม
ั พันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเรื่องการสร้างใหม่ที่
เราได้ศก
ึ ษามาแล้วก่อนหน้านี้
พระคัมภีร์กล่าวบ่อยครัง้ ว่า คริสตจักรนั้นบริสุทธิ ์ หรือถูกทาให้บริสุทธิ ์ โดยการสถิตอยู่ด้วย
ของพระวิญญาณฯ และการทาพันธกิจของพระองค์ เราอ่านพบหลักการนี้ในพระวจนะหลายตอน
เช่น โรม 15:16; 1 โครินธ์ 6:11; 2 เธสะโลนิกา 2:13; และ 1 เปโตร 1:1-2 ลองฟังคาพูดของ
เปาโลเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิใ์ น 1 โครินธ์ 3:16-17
ท่านไม่รห
ู ้ รือว่าท่านเองเป็ นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิต
ภายในท่าน? ผูใ้ ดทาลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทาลายผูน
้ น
้ ั เพราะวิหาร
์
์
์
ของพระเจ้าบริสท
ุ ธิศกั ดิสท
ิ ธิ และท่านคือวิหารนัน
้ (1 โครินธ์ 3:16-17)
ในพันธสัญญาเดิม วิหารของชาวยิวเป็ นพระราชวังของพระเจ้าในโลกนี้ เป็ นทีท
่ พ
ี่ ระองค์
ประทับอยู่ด้วยในลักษณะพิเศษ เป็ นพระนิเวศของพระเจ้าในโลกนี้ เหมือนทีก
่ ษัตริย์โซโลมอน
ประกาศใน 2 พงศาวดาร 6:1 แต่ในพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าไม่ได้ประทับในวิหารอีกต่อไป แต่
พระวิญญาณฯได้ชาระวิหารให้บริสุทธิเ์ พื่อเป็ นวิหารหลังใหม่สาหรับพระเจ้า หลักการเดียวกันนี้ถูก
กล่าวถึงอย่างชัดแจ้งใน เอเฟซัส 2:22 และยังถูกสะท้อนออกมาในพระวจนะอีกหลายตอน
์ าระผู้เชื่อแต่ละคนให้บริสุทธิด
์ ้วยการประทับ
พระคัมภีร์ยงั กล่าวอีกว่า พระวิญญาณบริสุทธิช
์ ระทับอยู่ภายในจิตใจของผู้เชื่อ การประทับ
อยู่ภายในเขา ความหมายก็คือ พระวิญญาณบริสุทธิป
ภายในจิตใจนี้ถูกกล่าวถึงในพระวจนะหลายตอน เช่น โรม 8:9-16; 1 โครินธ์ 6:19;
2 ทิโมธี 1:14; และยากอบ 4:5
์ ระทับภายในจิตใจเป็ นความจริงทีส
การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิป
่ าคัญยิง่ สาหรับผู้เชื่อ
เมือ
่ พระเจ้าเสด็จเข้ามาและทาให้คริสเตียนเป็ นผู้ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ พระ
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์ ็เข้าครอบครองชีวิตของเขา และเป็ นสิง่ สาคัญอย่างทีส
วิญญาณบริสุทธิก
่ ุดทีเ่ ราต้อง
พึ่งพาพระองค์ พึ่งพาในฤทธานุภาพแห่งการทีพ
่ ระองค์ประทับภายในจิตใจ หาไม่
แล้ว เราก็มีชีวิตในเนื้อหนังเท่านั้น เราต้องสามารถบอกความแตกต่างระหว่างการ
มีชีวิตในพระวิญญาณฯ กับการมีชีวิตในเนื้อหนังได้ เนื่องจากการมีชีวิตในพระ
วิญญาณฯ ทาให้เราสามารถถวายเกียรติแด่พระคริสต์ด้วยวิธีทพ
ี่ ระองค์ประสงค์
——ดรเค เอริค เธอนเนส .
การประทับภายในจิตใจนี้ ส่งผลหลายประการ เช่น ชาระเราจากความบาป แยกเราไว้เพื่อ
พระเจ้า และทาให้เราชื่นชมยินดีและได้รบ
ั ประโยชน์จากอิทธิพลของพระวิญญาณฯ ในจิตใจและ
ความคิดของเรา เปาโลได้อธิบายผลเหล่านี้ใน 1 โครินธ์ 6:9-11 ว่า
ท่านไม่รห
ู ้ รือว่าคนชั่วจะไม่มีสว่ นในอาณาจักรของพระเจ้า? อย่าหลงผิดเลย ไม่วา่
คนผิดศีลธรรมทางเพศ หรือคนกราบไหว้รูปเคารพ หรือคนคบชู้ หรือผูช
้ ายขายตัว
หรือคนรักร่วมเพศ หรือขโมย หรือคนโลภ หรือคนขี้เมา หรือคนชอบนินทาว่าร้าย
หรือคนฉ้อฉล จะไม่มีสว่ นในอาณาจักรของพระเจ้า และพวกท่านบางคนเคยเป็ น
เช่นนัน
้ แต่ทา่ นได้รบ
ั การล้าง ได้รบ
ั การชาระให้บริสท
ุ ธิ ์ และได้ถูกนับเป็ นผูช
้ อบ
ธรรมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า และโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเรา (1 โค
รินธ์ 6:9-11)
์ ละ
โดยผ่านพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นการชาระ ผู้เชื่อก็ได้รบ
ั การชาระให้บริสุทธิแ
แยกไว้สาหรับพระเจ้า ดังนั้น เขาจึงไม่ถูกนับว่าเป็ นคนชั่วอีกต่อไป
ท่านเคยหยุดคิดสักนิดหรือไม่ ว่าการทีพ
่ ระเจ้าพระองค์เองสถิตอยู่ภายในท่าน ช่างพิเศษ
เพียงใด? พระองค์ผู้สร้างจักรวาลรักท่านอย่างมาก จนถึงกับผูกพันท่านให้เป็ นเอกภาพกับพระองค์
ชั่วนิรน
ั ดร์ ท่านไม่ต้องลุ้นให้พระองค์ยอมรับท่าน ท่านถูกเก็บรักษาไว้ในเบื้องลึกของพระทัยของ
พระองค์ และความสัมพันธ์นี้ทาให้ท่านเข้มแข็งในการต่อสู้กบ
ั ความบาป ทาให้ท่านมีพลังทีจ่ ะ
ต่อต้านการทดลอง และช่วยให้ท่านดาเนินชีวิตในแบบทีพ
่ ระเจ้าพอพระทัย และเมือ
่ ท่านพลาดทา
บาป ไม่ว่าจะเป็ นบาปร้ายแรงเพียงใด ท่านก็ยงั คงเป็ นผู้ทยี่ อมรับได้ในสายพระเนตรของพระเจ้า
ท่านยังคงคูค
่ วรทีจ่ ะเข้ามาจาเพาะพระพักตร์ของพระองค์ เพื่อนมัสการพระองค์ สามัคคีธรรมกับ
พระองค์ และแน่นอน เพื่อทูลขอและรับการอภัยจากพระองค์
เมือ
่ ถึงตอนนี้ เราได้ศก
ึ ษาฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างและพันธกิจแห่งการชาระของพระ
์
์ าพระคุณของพระ
วิญญาณบริสุทธิแล้ว ต่อจากนี้ เราจะกล่าวถึงหลาย ๆ วิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิน
เจ้ามาสู่ผู้เชื่อ

พระคุณ
์ ามาสู่ผู้เชื่อ ได้แก่ พระคุณสาหรับ
เราจะศึกษาพระคุณสามประเภททีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิน
คนทั่วไป พระคุณแห่งพันธสัญญา และพระคุณแห่งการช่วยให้รอด เราจะเริ่มด้วยพระคุณสาหรับ
คนทั่วไป

พระคุณสาหรับคนทั่วไป
พระคุณสาหรับคนทั่วไปหมายถึงความอดกลัน
้ ทีพ
่ ระเจ้าสาแดงและประโยชน์ต่าง ๆ ที่
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พระองค์ประทานแก่มนุษยชาติทง้ ั ปวง ไม่ว่าเขาจะมีความเชื่ออย่างไร พระวิญญาณบริสุทธิไ์ ม่ได้
ประทานพระคุณแก่คนทั่วไปเท่าเทียมกันทุกคน แต่พระองค์ปฏิบตั พ
ิ น
ั ธกิจเป็ นแห่ง ๆ ไป ตาม
แผนการและพระประสงค์ของพระองค์
ตัวอย่างหนึ่งของพระคุณสาหรับคนทั่วไปก็คือการทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิย์ บ
ั ยัง้ บาปในโลกนี้
ผู้ทไี่ ม่เชื่อได้ล้มลงและถูกความบาปควบคุม เหมือนทีเ่ ปาโลอธิบายใน โรม 8:1-8 โดยธรรมชาติ
พวกเขาเป็ นปฏิปก
ั ษ์ ต่อพระเจ้าและรักการกระทาบาป แต่เปาโลสอนไว้ในโรม 7 และ 8 ว่า พระ
์ รงต่อสู้กบ
วิญญาณบริสุทธิท
ั ความบาปในโลกนี้ สิง่ นี้คล้ายกับวิธีทพ
ี่ ระองค์กระทาพันธกิจในผู้เชื่อ
้ ใหม่แล้ว ถึงแม้พระองค์จะมิได้ประทานพระพรยิง่ ใหญ่ขนาดนี้
หลังจากทีพ
่ ระองค์ได้สร้างเขาขึน
ให้แก่ผู้ไม่เชื่อ แต่ความจริงก็คือ พระองค์มกั จะยับยัง้ พวกเขา เพื่อทีเ่ ขาจะไม่สามารถทาบาป
ร้ายแรงเท่าทีค
่ วามสามารถของเขาจะทาได้
พระคุณสาหรับคนทั่วไปอีกอย่างหนึ่งทีพ
่ บบ่อยในโลกก็คือความรูท
้ ผ
ี่ ู้ไม่เชื่อสามารถ
้ ผู้ทไี่ ม่เชือ
แสวงหาได้ และใช้ความรูน
้ ้น
ั สร้างสิง่ ดีต่าง ๆ ขึน
่ สามารถเรียนรูค
้ วามจริงทีม
่ ีคุณค่า
มากมาย ซึ่งเขาใช้ เพื่อประโยชน์แก่คริสตจักรและผู้เชื่อ รวมทัง้ มนุษยชาติทง้ ั มวล และเมือ
่ ใดก็
ตามทีม
่ ีคนค้นพบบางสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ความรูน
้ ้น
ั ก็คือของขวัญจากพระเมตตาของพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์
จอห์น แคลวิน นักปฏิรูปโปรเตสแตนต์ผู้มีชื่อเสียง ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1509 ถึง
์ อบให้คนทั่วไป ในผลงานของท่าน
1564 ได้อธิบายของประทานด้านความรูท
้ พ
ี่ ระวิญญาณบริสุทธิม
“บทบัญญัตแ
ิ ห่งคริสต์ศาสนา” เล่มที่ 2 บทที่ 2 ตอนที่ 15 และ 16 ท่านอธิบายว่า:
เมือ
่ ใดก็ตามทีเ่ ราพิจารณาเรื่องเหล่านี้ในผลงานของฝ่ ายโลก ขอให้แสงสว่างแห่ง
ความจริงอันน่ายกย่องทีส
่ ่องสว่างอยู่ในคนเหล่านั้น สอนเราว่าจิตใจของมนุษย์น้น
ั
ถึงแม้จะเสือ
่ มและวิปลาสไปจากความสมบูรณ์พร้อม ก็ยงั คงถูกห่อหุ้มและประดับ
ด้วยของประทานอันประเสริฐของพระเจ้าอยู่ดี ถ้าเรามองว่าพระวิญญาณของพระ
เจ้าเป็ นน้าพุแห่งความจริงเพียงหนึ่งเดียว เราก็จะไม่มีวน
ั ปฏิเสธ หรือเหยียดหยาม
ความจริงนั้น ไม่ว่าจะปรากฏ ณ ทีใ่ ด นอกจากว่าเราต้องการทาให้พระวิญญาณ
ของพระเจ้าเสือ
่ มเสียพระเกียรติ ... แต่ถ้าพระผู้เป็ นเจ้ามีพระประสงค์ให้เรารับ
ความช่วยเหลือในด้านฟิ สิกส์ ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอืน
่ ๆ โดยผ่าน
งานและพันธกิจของผู้ทไี่ ม่ได้เชื่อในพระเจ้า ก็ให้เรารับความช่วยเหลือจากคน
เหล่านั้นเถิด

พระคุณแห่งพันธสัญญา
์ ระทานแก่
ในพระวจนะหลายตอน เราได้เห็นพระคุณประเภททีส
่ องทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิป
เรา ซึ่งบางครัง้ เรียกว่าพระคุณแห่งพันธสัญญา
พระคุณแห่งพันธสัญญาประกอบด้วยความอดกลัน
้ และประโยชน์หลากหลายทีพ
่ ระเจ้า
ประทานแก่ทุกคนทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ แม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้เชื่อ
ทีแ
่ ท้จริงก็ตาม ในพันธสัญญาเดิม อิสราเอลเป็ นประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า เนื่องจากทัง้
ชนชาติอยู่ภายใต้พน
ั ธสัญญาพิเศษของพระเจ้าทีม
่ ีต่อ อับราฮัม โมเสส และดาวิด ในพันธสัญญาใหม่
ประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าได้แก่คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ อันประกอบด้วยคนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับคริสตจักร ถึงแม้เขาอาจไม่ใช่ผู้เชื่ออย่างแท้จริงก็ตาม พระคุณแห่งพันธสัญญาของพระเจ้ามี
ความบริบูรณ์ และความอดกลัน
้ เหนือกว่าพระคุณสาหรับคนทั่วไป
ตัวอย่างเช่น พระเจ้าทรงอดทนและเมตตาต่อชาวอิสราเอลสมัยโบราณ แม้ว่าชาวอิสราเอล
มักจะไม่สตั ย์ซื่อต่อพระองค์และทาบาปใหญ่หลวงต่อพระองค์ เนื่องจากพันธสัญญาของพระเจ้าต่อ
ชาวอิสราเอล พระองค์จึงไม่ทาลายชนชาติของเขา แต่ยงั คงรักษาคนส่วนน้อยทีส
่ ตั ย์ซื่อเหล่านั้น
เสมอมา เปาโลกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งในโรม 11:1-5 ว่า ยิง่ กว่านั้น เนื่องจากพันธะสัญญาของ
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พระเจ้า แม้ผู้ไม่เชื่อในอิสราเอลยุคโบราณก็ยงั ได้รบ
ั พระพร ตัวอย่างทีด
่ ีทส
ี่ ุดน่าจะเป็ นการอพยพ
จากอียป
ิ ต์ ให้เราศึกษาสิง่ ทีโ่ มเสสเขียนในอพยพ 2:23-25:
หลายปี ต่อมา กษัตริย์อยี ป
ิ ต์สน
ิ้ พระชนม์ ชาวอิสราเอลคร่าครวญเนื่องจากการเป็ น
้ ไปถึงพระเจ้า
ทาสและร่าร้องทูลขอความ ช่วยเหลือ เสียงร้องของพวกเขาขึน
พระองค์ทรงได้ยน
ิ เสียงคร่า ครวญของพวกเขาและทรงระลึกถึงพันธสัญญาทีใ่ ห้ไว้
กับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ ดังนัน
้ พระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอสิ ราเอล และ
ทรงห่วงใยพวกเขา (อพยพ 2:23-25)
ลองสังเกตว่า เหตุใดพระเจ้าจึงเป็ นห่วงชาวอิสราเอลและช่วยกู้พวกเขา ไม่ใช่เพราะพวกเขา
สัตย์ซื่อต่อพระองค์ แต่เพราะเขาถูกรวมเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาทีพ
่ ระองค์ได้กระทากับ
บรรพบุรุษของเขา คืออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
และสิง่ นี้ก็เป็ นจริงในคริสตจักรปัจจุบน
ั ยกตัวอย่างเช่น ทุกคนทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักร
ก็ได้รบ
ั พระกิตติคุณเป็ นประจา รวมทัง้ โอกาสในการกลับใจใหม่และได้รบ
ั ความรอด และทุกคนก็มี
ส่วนในพระพรต่าง ๆ ทีพ
่ ระเจ้าประทานแก่คริสตจักรเช่นกัน จริง ๆ แล้ว ผู้ไม่เชื่อทีอ
่ ยู่ในคริสตจักร
ก็ยงั ได้รบ
ั ประโยชน์จากของประทานฝ่ ายวิญญาณในคริสตจักร ตามทีเ่ ราได้เรียนรูใ้ น ฮีบรู 6:4-6 นี่
อธิบายว่า เหตุใด ฮีบรู 10:29 จึงกล่าวว่า ผู้ไม่เชื่อทีอ
่ ยู่ในคริสตจักรลบหลู่พระวิญญาณแห่งพระคุณ
ด้วยเหตุความไม่สตั ย์ซื่อของเขา
เมือ
่ เราไปโบสถ์ ก็จะมีทง้ ั คนทีไ่ ด้รบ
ั ความรอดและยังไม่ได้รบ
ั ความรอด ผู้ทยี่ งั
ไม่ได้รบ
ั ความรอดก็ได้ประโยชน์จากสิ่งทีผ
่ มคงจะเรียกว่าการอยู่ร่วมกับคริสเตียน
นั่นเป็ นสิง่ ทีด
่ ี พระเจ้าคิดอย่างไรในเรื่องนี้ เราคงไม่สามารถตอบได้เสมอ แต่เพียง
ได้อยู่ทน
ี่ ่น
ั ก็เป็ นสิง่ ทีด
่ ี จอห์น แคลวิน พูดถึงพระคุณสาหรับคนทั่วไป จอห์น เวสลีย์
พูดถึงพระคุณของพระเจ้าทีด
่ ารงอยู่ก่อนแล้ว นั่นคือ การทางานของพระคุณในชีวิต
ของคนคนหนึ่ง ก่อนทีเ่ ขาจะยืนยันความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างเต็มสัมปชัญญะ
ดังนั้น พระคุณลักษณะนั้นกาลังทางานอยู่ และข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะอยู่ในสอง
แนวทาง คือประการแรก เราถูกทาให้รต
ู้ วั ว่าเราเป็ นคนบาป เราได้เห็นว่าบาปนั้นมี
จริง และบาปได้ทาความเสียหายแก่เรา รวมทัง้ ทาให้พระเจ้าต้องเสียพระทัย ท่าน
จาเป็ นต้องอยู่ในพระคุณเพื่อทีจ่ ะเข้าใจเช่นนั้นได้ จากนั้น เมือ
่ เรายอมรับว่าความ
บาปนั้นมีอท
ิ ธิพลต่อการดาเนินชีวิตของเราแล้ว เราก็เริ่มทีจ่ ะเชื่อ ในลักษณะที่
นักศาสนศาสตร์บางคนได้อธิบายว่ามีอีกวิธีหนึ่งทีจ่ ะดาเนินชีวิต มีวิธีดาเนินชีวิตที่
ดีกว่านี้ ดังนั้น ผมจึงคาดว่า โดยเฉพาะสาหรับผู้ทยี่ งั ไม่ได้รบ
ั ความรอด นี่คือการมี
โอกาสในการมองชีวิตจากมุมมองทีไ่ ด้เปรียบ โดยเชื่อว่าเมื่อเขาไปถึงจุดนั้นแล้ว
พระเจ้าจะกระทากิจในชีวิตของเขา
——ดรสตีฟ ฮาร์เปอร์ .
โดยการจัดเตรียมของพระเจ้า เขา [ผู้ยงั ไม่เชื่อ]ได้ถูกนาเข้ามาอยู่ในบริบททีเ่ ขา
สามารถได้ยน
ิ พระกิตติคุณ ทีเ่ ขาอาจได้เห็นพระกิตติคุณผ่านการดาเนินชีวิต ทีเ่ ขา
อาจได้พบว่าพระเยซูคริสต์ ซึ่งทรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางสามัคคีธรรมของกลุ่มผู้
เชื่อ มีลกั ษณะอย่างไร และด้วยเหตุนี้ ในอานาจสูงสุดของพระเจ้า นี่อาจเป็ นกลไก
ของพระองค์เพื่อนาใครสักคน—ก่อนทีเ่ ขาจะได้รบ
ั ความรอด—ให้เข้ามาสัมผัสชีวิต
ของคริสตจักร เพื่อเขาจะสามารถตอบสนองต่อพระกิตติคุณได้
—ดรส .ตีฟ เบลคมอร์
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พระคุณแห่งการช่วยให้รอด
์ ระทานมา ถูกเรียกโดยนักศาสนศาสตร์
พระคุณประเภทสุดท้ายทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิป
มากมายว่า พระคุณแห่งการช่วยให้รอด
พระคุณแห่งการช่วยให้รอดคือการประทานประโยชน์นิรน
ั ดร์ของชีวิตทีส
่ มบูรณ์แบบ การ
สิน
้ พระชนม์ การคืนพระชนม์ การเสด็จสู่สวรรค์ และการเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์
เพื่อตอบแทนผู้ทต
ี่ ้อนรับพระองค์เป็ นพระผู้เป็ นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด พระวิญญาณบริสุทธิ ์
ประทานพระคุณแห่งการช่วยให้รอดแก่ผู้เชื่อทุกคน
์ าพระคุณแห่งการช่วยให้รอด
พระพรทีเ่ ราได้รบ
ั โดยเป็ นผลจากการทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิน
มาถึงเรานั้น ได้ถูกสงวนสิทธิไ์ ว้ให้เราล่วงหน้าแล้วโดยพันธกิจของพระเยซู แต่เรายังไม่ได้รบ
ั
ประโยชน์ของพระพรเหล่านั้นจนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะทาให้เกิดผลในเรา พระพรทีเ่ ด่นชัด
์ ระทานชีวิตใหม่แก่จิตวิญญาณของเรา ทาให้
ทีส
่ ุดคือการทรงสร้างใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิป
เราบังเกิดใหม่ พระพรเช่นนี้ เราอ่านพบได้ใน ยอห์น 3:5-8; โรม 8:2-11; และ ติตสั 3:5 การ
สานึกบาป การอภัยบาป และการรับรองความชอบธรรม ก็เป็ นพระคุณแห่งการช่วยให้รอดทีพ
่ ระ
์ ระทาในชีวิตของเรา ตามทีเ่ ราพบใน เศคาริยาห์ 2:10; 1 โครินธ์ 6:11; และ ติตสั
วิญญาณบริสุทธิก
3:5-8 นอกจากนี้ พันธสัญญาใหม่ก็ได้กล่าวว่าความรอดในภาพรวมนั้น ก็เป็ นพระพรทีพ
่ ระ
์ ระทาให้เกิดขึน
้ ในชีวิตของเราเช่นกัน เหมือนที่ 2 เธสะโลนิกา 2:13 และ ติตสั
วิญญาณบริสุทธิก
3:5 กล่าวไว้
เมือ
่ คริสเตียนพูดถึงความรอดเฉพาะบุคคล เรามักจะมุ่งความสนใจไปทีพ
่ ระเยซูคริสต์และ
พันธกิจของพระองค์ ถูกต้อง นี่เป็ นสิง่ ดีทค
ี่ วรทา แต่กเ็ ป็ นเรื่องสาคัญมากเช่นกันทีจ่ ะตระหนักถึง
์ ้วย
บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิด
์ ระทาในชีวิตผู้เชื่อ นาไปสู่ชีวิตคริสเตียนที่
ความเข้าใจในสิง่ ทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิก
เติมเต็มทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ความเข้าใจทีเ่ ป็ นกุญแจสาคัญก็คือ พระวิญญาณ
บริสุทธิจ์ ูงใจเราให้ตระหนักว่า ทัง้ ความปราถนาและกาลังที่จะดาเนินชีวิตเพื่อพระ
คริสต์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ ์ นีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของความเข้าใจอันลึกซึ้งในสิง่ ที่
์ ระทาเพื่อเรา นั่นคือ การทีพ
พระวิญญาณบริสุทธิก
่ ระองค์เป็ นผู้ทป
ี่ ระทานความ
สว่างให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า พระองค์เป็ นผู้ประทานความหิวกระหาย
เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าแก่เรา เพื่อเราจะปราถนาพระเจ้า ปราถนาสิง่ ทีม
่ าจากพระ
เจ้า เพื่อเราจะรักคนของพระเจ้า และเพื่อเราจะต้องการรับใช้พระเจ้า สิง่ นี้ยกความ
กดดันมากมายออกจากเราแต่ละคน ออกจากคนทีก
่ าลังคิดว่า “ภาระทัง้ หมดตกอยู่
บนบ่าของฉัน! พระเจ้าสั่งให้เราทาสิง่ ใด และตอนนี้ก็ขน
ึ้ อยู่กบ
ั เราทีจ่ ะต้องทาตาม ที่
จะต้องเชื่อฟัง” เอาล่ะ เรามีความรับผิดชอบก็จริง พระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังแทนเรา แต่
เรายอมรับว่าพระองค์ประทานความปราถนาและกาลังแก่เรา รวมทัง้ การหยั่งรู้
เพื่อให้เราทาได้ และทัง้ หมดก็เพื่อการถวายเกียรติแด่พระองค์
—ดรโดนัลด์ วิทนีย์ .
์ ฏิบตั ภ
พระวิญญาณบริสุทธิป
ิ ารกิจในชีวิตของเรามากยิง่ กว่าพระภาคอืน
่ ในองค์เอกานุภาพ
เพื่อให้ม่น
ั ใจว่าเราจะได้รบ
ั การอภัยโทษ ความชื่นชมยินดี ความดี ความเข้มแข็ง และสันติสุข และ
เหนือสิง่ อืน
่ ใดคือ พระพรแห่งความรอด ดังนั้น หากเราปรารถนาพระพรเหล่านี้อย่างเต็มบริบูรณ์
เราควรทูลขอพระพรแห่งการช่วยให้รอดจากพระองค์ และยิง่ ไปกว่านั้น เราจาเป็ นต้องให้เกียรติ
พระวิญญาณสาหรับความสัตย์ซื่อและพระเมตตาของพระองค์ พระพรแห่งการช่วยให้รอดที่
พระองค์ประทานแก่เราทาให้พระองค์อยู่สูงส่งเกินความคูค
่ วรต่อคาขอบพระคุณ เทิดทูน นมัสการ
และความรักของเราทีม
่ ีต่อพระองค์ได้
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เมือ
่ เราสารวจพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นด้านฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง การ
ชาระให้บริสุทธิ ์ และพระคุณแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาพันธกิจของพระองค์ในด้านการสาแดง

การสาแดง
์ ือพระภาคของตรีเอกานุภาพทีถ
โดยทั่วไปแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิค
่ ูกระบุว่าเป็ นผูก
้ ระทา
การสาแดง การเป็ นพยาน และการสร้างความเข้าใจ เราพบความจริงข้อนี้ใน ยอห์น 14:26; 1 โค
รินธ์ 2:4 และ 10; เอเฟซัส 3:5; และอีกหลายตอน จริง ๆ แล้ว ความเกี่ยวข้องระหว่างการสาแดง
์ ูกเรียกว่า “พระวิญญาณแห่งความจริง”
และพระวิญญาณฯ นั้นใกล้ชิดมากจนพระวิญญาณบริสุทธิถ
ในพระวจนะหลายข้อ เช่น ยอห์น 14:17, 15:26 และ 16:13 และใน 1 ยอห์น 5:6 ยอห์นถึงกับ
กล่าวว่า :
พระวิญญาณทรงเป็ นพยานให้ เพราะพระวิญญาณทรงเป็ น ความจริง (ยอห์น 5:6)
ในทานองเดียวกัน เปาโลสรุปบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ น เอเฟซัส 1:17 โดยเรียก
พระองค์ว่า:
พระวิญญาณแห่งสติปญ
ั ญาและการสาแดง (เอเฟซัส 1:17)
เราจะศึกษาพันธกิจการสาแดงของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นสามลักษณะ คือหนึ่ง การสาแดง
โดยทั่วไป สอง การสาแดงแบบพิเศษ และสาม การสร้างความรูแ
้ จ้งและการทรงนาจากภายใน เรา
จะเริ่มด้วยการสาแดงโดยทั่วไป

การสาแดงโดยทั่วไป
การสาแดงโดยทั่วไปคือ การทีพ
่ ระเจ้าใช้โลกแห่งธรรมชาติและกลไกต่าง ๆ ในโลกเพื่อทา
ให้มนุษยชาติตระหนักถึงการดารงอยู่ ธรรมชาติ การสถิตอยู่ด้วย การกระทาราชกิจ และพระ
ประสงค์ของพระองค์
พระคัมภีร์กล่าวถึงการสาแดงโดยทั่วไปหลายตอน เช่น สดุดี 8 และ 19 โรม 1-2 และโรม
1:20 ได้กล่าวถึงการสาแดงโดยทั่วไปดังต่อไปนี้ :
เพราะตัง้ แต่ทรงสร้างโลก เราก็เห็นและเข้าใจสภาวะทีเ่ ราไม่อาจมองเห็นได้ของ
พระเจ้า คือฤทธานุภาพนิรน
ั ดร์และเทวสภาพของพระองค์อย่างชัดเจนจากสิง่ ทีท
่ รง
สร้าง ดังนัน
้ มนุษย์จึงไม่มีขอ
้ แก้ตวั เลย (โรม 1:20)
พระคัมภีร์มกั กล่าวว่าการสาแดงโดยทั่วไปนั้น กระทาโดยฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง
ของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และเห็นได้ในธรรมชาติ ทัง้ ในการทรงสร้าง และในการบารุงรักษาสิง่ ที่
้ มา พันธกิจทัง้ หมดนี้หลั่งไหลมาจากพระประสงค์และบุคลิกของพระวิญญาณฯ ดังนั้น
ทรงสร้างขึน
เมือ
่ เรารับรูถ
้ ึงบทบาทของพระองค์ในการทรงสร้างและสิง่ ทรงสร้าง สองสิง่ นี้จึงสอนเราเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและความตัง้ ใจของพระองค์
บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นการสาแดงโดยทั่วไปนั้นสาคัญและมีนยั ยะ
เนื่องจาก แน่นอน พระองค์เป็ นผู้ปฏิบตั ก
ิ ารทรงสร้าง พระองค์เป็ นผู้ทยี่ งั คง
เกี่ยวข้องกับการดารงไว้ซึ่งกฎของพระเจ้า หรือทีบ
่ างครั้งเราเรียกว่า “กฎ
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์ ระทานแก่คนทัง้ ปวงโดยเท่า
ธรรมชาติ” และนี่คือการสาแดงทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิป
เทียม การสาแดงเช่นนี้ แน่นอน ต่างจากสิง่ ทีเ่ ราอาจเรียกว่า “การสาแดงพิเศษ” ซึง่
เป็ นการทางานของพระวิญญาณฯ ในใจของเรา เพื่อให้เราได้มารูจ้ กั พระเยซูใน
ฐานะพระผู้เป็ นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด แต่การสาแดงโดยทั่วไปเป็ นสิง่ ทีม
่ ีไว้เพื่อ
ทุกคนทีพ
่ ระเจ้าสร้างมา
—ดรไซมอน ไวเบิร์ต .
พระเจ้าบอกเราว่าฟ้ าสวรรค์ก็ประกาศสง่าราศีของพระเจ้า ฉะนั้น ไม่ว่าเราจะมอง
ไปทางใด เราก็เห็นสิง่ ทีส
่ าแดง ฤทธานุภาพ พระปัญญา และความประเสริฐของ
์ าการสาแดงถึง
พระเจ้า อยู่รอบตัวเราในทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้าง พระวิญญาณบริสุทธิน
พระเจ้ามาให้เรารับรู้ ด้วยวิธีการอันทรงฤทธานุภาพ ดังนั้น เราจึงจาเป็ นต้องฟื้ น
ความสัมพันธ์กบ
ั พระเจ้าผู้สร้างเรามา
—ดร. เค เอริค เธอนเนส

การสาแดงพิเศษ
นอกเหนือจากการสาแดงโดยทั่วไปแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิย์ งั ประทานการสาแดงพิเศษ
ด้วย โดยประทานแก่คริสตจักรเป็ นหลัก
การสาแดงพิเศษคือ การทีพ
่ ระเจ้าเกี่ยวข้องโดยตรง หรือการทีพ
่ ระองค์ใช้ทูตนาสารของ
พระองค์ เพื่อสาแดงการดารงอยู่ ธรรมชาติ ราชกิจ และพระประสงค์ของพระองค์ ให้เป็ นทีร่ บ
ั รูแ
้ ก่
กลุ่มคนจานวนจากัดท่ามกลางมนุษยชาติ
พระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้ประทานการสาแดงพิเศษในรูปของพระคัมภีร์ การเผยพระวจนะ
ความฝัน นิมต
ิ การปรากฏของทูตสวรรค์ และสือ
่ กลางพิเศษแบบอืน
่ ๆ การสาแดงพิเศษนั้น
ประทานแก่คนหรือกลุ่มคนพิเศษเป็ นหลัก โดยเฉพาะผู้ทไี่ ด้รบ
ั ความรอดทีพ
่ ระเจ้ามอบให้ การ
สาแดงพิเศษมักประทานแก่อบ
ั ราฮัมและลูกหลานของท่าน ในพันธสัญญาเดิม และแก่คริสตจักร ใน
พันธสัญญาใหม่ เช่นเดียวกับของประทานฝ่ ายวิญญาณ การสาแดงพิเศษมีไว้เพื่อประโยชน์ของ
ประชากรของพระเจ้า เพื่อเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างทุกชีวิตทีอ
่ ยู่ในความเชื่อ
การสาแดงพิเศษทีย่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ุดทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิไ์ ด้ประทานแก่เราก็คือการทีอ
่ งค์พระ
เยซูคริสต์มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ ฮีบรู 1 สรรเสริญพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้าของเราว่าเป็ นสุด
์ ็ยงั คงชี้ทางให้เราไป
ยอดของสิง่ ทัง้ ปวงทีพ
่ ระเจ้าได้เปิ ดเผย และแม้ในปัจจุบน
ั พระวิญญาณบริสุทธิก
ถึงพระคริสต์ โดยผ่านพระคัมภีร์ ซึ่งได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า พระคัมภีร์น้น
ั ประกอบด้วยถ้อยคา
ของพระคริสต์จากทุกยุคทุกสมัย และถ่ายทอดมาถึงเราโดยผู้เผยพระวจนะและอัครธรรมทูตทีพ
่ ระ
วิญญาณฯ มอบสิทธิอานาจให้
์ ลใจให้เขียนพระคัมภีร์ขน
การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิด
ึ้ ถูกกล่าวถึงในพระวจนะหลายตอน
เช่น มัทธิว 22:43; มาระโก 12:36; กิจการ 1:16 และ 4:25; และ 2 ทิโมธี 3:16-17 ให้เราลองฟัง
คาพูดของเปโตรใน 2 เปโตร 1:20-21:
เหนือสิง่ อืน
่ ใดท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีคาพยากรณ์ใดในพระค ัมภีร์ทม
ี่ าจากความ
เข้าใจของตัวผูเ้ ผยพระ วจนะเองเพราะคาของผูเ้ ผยพระวจนะนัน
้ ไม่เคยเกิดจาก
เจตจานง ของมนุษย์แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคาซึ่งมาจากพระเจ้าตามทีพ
่ ระวิญญาณ
์ รงดลใจเขา (2 เปโตร 1:20-21)
บริสท
ุ ธิท
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นับตัง้ แต่ยุคของอัครธรรมทูต พระวิญญาณฯ ก็ไม่ได้ดลใจให้มีการเขียนพระคัมภีร์เพิ่มเติม
อีก แต่การสาแดงพิเศษทีพ
่ ระองค์กระทาทัง้ ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ก็ยงั คงสาแดง
พระประสงค์ของพระองค์ต่อคริสเตียนในทุกยุคทุกสมัยตลอดมา
์ ็ทางาน
สาม นอกเหนือจากการสาแดงโดยทั่วไปและการสาแดงพิเศษ พระวิญญาณบริสุทธิก
โดยประทานการรูแ
้ จ้งและการทรงนาจากภายในแก่บุคคลต่าง ๆ

การรูแ
้ จ้งและการทรงนาจากภายใน
เราอ่านพบใน 2 เปโตร 1:21 ว่าผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมกล่าวถ้อยคาจาก
พระเจ้าเมือ
่ พวกเขาได้รบ
ั การทรงนาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ซึ่งมีนยั ยะว่า พระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ประทานสิง่ หนึ่งสิง่ ใดแก่คริสตจักร ก็จะช่วยให้เรารูแ
้ จ้งและ
เข้าใจในสิง่ ทีพ
่ ระองค์ได้ดลใจให้ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้ การสาแดงใหม่ ๆ นั้นไม่
มี แต่ถ้าเราจะเข้าใจการสาแดงทีม
่ ีอยู่แล้ว เราก็ต้องได้รบ
ั ความรูแ
้ จ้งและการเสริม
กาลังโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
—ดร. น็อกซ์ แชมบลิน
การรูแ
้ จ้งเป็ นของประทานจากพระเจ้า เพื่อให้เรามีความรู้หรือความเข้าใจอันเกิดจาก
ปัญญาเป็ นหลัก เช่น ความรูว้ ่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ ซึ่งเปโตรได้รบ
ั ในมัทธิว 16:17
การทรงนาจากภายในเป็ นของประทานจากพระเจ้า เพื่อให้เรามีความรูห
้ รือความเข้าใจอัน
เกิดจากความรูส
้ ก
ึ หรือปรีชาญาณเป็ นหลัก สิ่งนี้รวมถึงจิตสานึกของเรา และสัมผัสทีว่ ่าพระเจ้า
ต้องการให้เราดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ
การรูแ
้ จ้งและการทรงนาจากภายใน ไม่ได้ถูกแยกจากกันอย่างชัดเจนเสมอไปในพระคัมภีร์
หลายครัง้ พระวจนะก็กล่าวถึงทัง้ คูใ่ นลักษณะทีใ่ ห้ความสาคัญเท่าเทียมกัน พระวจนะทีก
่ ล่าวเช่นนี้
ได้แก่ 1 โครินธ์ 2:9-16; เอเฟซัส 1:17; โคโลสี 1:9; และ 1 ยอห์น 2:27 เป็ นต้น ตัวอย่างหนึ่ง
ได้แก่คาพูดของเปาโลใน เอเฟซัส 1:17:
ข้าพเจ้าเพียรทูลขอให้พระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผูท
้ รง
พระเกียรติสริ ท
ิ รงให้ทา่ นมีพระวิญญาณแห่งสติปญ
ั ญา และการสาแดงเพือ
่ ท่านจะ
้ (เอเฟซัส 1:17)
รูจ้ กั พระองค์ดียิ่งขึน
ในข้อนี้ เปาโลเรียกพระวิญญาณบริสุทธิว์ ่า “พระวิญญาณแห่งสติปญ
ั ญาและการสาแดง” ถ้า
เราพูดถึงประเภทของการรู้แจ้งและการทรงนาจากภายใน เราก็น่าจะมองว่า สติปญ
ั ญาก็คือการทรง
นาจากภายใน และการสาแดงก็นามาซึ่งการรูแ
้ จ้ง และนี่อาจเป็ นสิง่ ทีอ
่ ยู่ในความคิดของเปาโล หรือ
ในทางตรงกันข้าม เปาโลอาจจะกาลังกล่าวถึงพันธกิจทัง้ สองของพระวิญญาณฯ โดยรวมก็ได้ โดย
ไม่ได้เน้นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างสองพันธกิจนี้
เราทุกคนจาเป็ นต้องได้รบ
ั ความรูแ
้ จ้งจากพระวิญญาณฯ เนื่องจาก หากปราศจาก
ความรูแ
้ จ้งนี้ เราทัง้ หลายก็จะมืดบอดฝ่ ายจิตวิญญาณ เราจะตาบอดฝ่ ายจิตวิญญาณ
เช่นเดียวกับทีค
่ า้ งคาวตาบอดทางกายภาพ โดยข้าพเจ้าหมายความว่า ค้างคาวมอง
ไม่เห็นดวงอาทิตย์ ดังนั้น เมือ
่ ดวงอาทิตย์กาลังส่องแสง พวกมันก็เพียงแค่ห้อยหัว
ลงมาจากเพดานถ้าทีม
่ น
ั หลบอยู่ในช่วงกลางวัน พวกมัน “มองเห็น” ได้เฉพาะเวลาที่
มันออกมาตอนกลางคืนเท่านั้น นี่แหละทีห
่ มายถึงว่าเราก็เป็ นเหมือนค้างคาวใน
เวลากลางวัน แสงสว่างของพระเจ้ากาลังส่องสว่างอยู่ แต่เนื่องจากความบาปได้ทา
ให้ศกั ยภาพฝ่ ายจิตวิญญาณของเราเละเทะไปหมด เราจึงไม่สามารถวินิจฉัยเพื่อ
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รับรูค
้ วามจริงของพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์ ได้ เราอาจรูอ
้ ย่างเลือนรางว่า
พระเจ้าอยู่ทน
ี่ ่น
ั ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง แต่เราก็ไม่ได้ชื่นชมว่าสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์
บัญญัตม
ิ ีไว้สาหรับเรา และพระสัญญาในพระคัมภีร์ก็มีไว้สาหรับเรา พระคัมภีร์ได้
นาพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ามาเสนอต่อเรา ต่อหน้าเรา เพื่อทีเ่ ราจะวางใจใน
พระองค์และเข้าสู่ชีวิตใหม่ พันธสัญญาใหม่บรรยายอย่างด้วยภาพชัดเจนว่า เราตา
บอด ณ จุดนั้น เราหูหนวก ณ จุดนั้น จิตใจของเราแข็งกระด้าง ณ จุดนั้น พระ
วจนะของพระเจ้าจึงไม่ได้ถูกประทับในใจของเราแม้แต่น้อย และแล้ว พันธสัญญา
ใหม่ก็กล่าวว่า...ข้าพเจ้าขอหยิบยกมาจากพระวจนะ 2 โครินธ์ 4 “พระเจ้าผู้ตรัสสั่ง
ว่า ให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืดมิด” แน่นอน ตรงนี้เป็ นการอ้างอิงกลับไป
ถึงการทรงสร้าง “ทรงให้แสงสว่างของพระองค์ส่องเข้ามาในใจของเราเพื่อให้เรามี
ความสว่างแห่งความรูถ
้ ึงพระเกียรติสริ ิของพระเจ้าในพระพักตร์ของพระคริสต์” นี่
คือความรูแ
้ จ้งทีม
่ าจากพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และเมือ
่ เราได้รบ
ั ความรูแ
้ จ้งเช่นนั้น
แล้ว เราก็สามารถมองเห็นพระคริสต์ด้วยจิตวิญญาณของเราได้ เราสามารถเห็น
ความจริงของพระองค์ และเราสามารถได้ยน
ิ และตระหนักว่าพระองค์กาลังเรียกเรา
ให้ไปหาพระองค์
—ดร. เจ ไอ แพคเกอร์
การรูแ
้ จ้งและการทรงนาจากภายในเป็ นวิธีปกติทพ
ี่ ระวิญญาณบริสุทธิใ์ ช้สอนคนของ
พระองค์เกี่ยวกับความจริงทีพ
่ ระองค์ได้เปิ ดเผย เพื่อให้สาเร็จตามนั้น หากเราต้องการได้รบ
ั
ประโยชน์จากพันธกิจของพระวิญญาณในชีวิตของเรา ก็มีอย่างน้อยสามสิง่ ทีเ่ ราสามารถทาได้คือ
หนึ่ง เราสามารถทุ่มเทในการศึกษาพระคัมภีร์ เพราะเรารูว้ ่า เมือ
่ เราทาเช่นนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ ์
ก็จะนาเราให้เกิดความเข้าใจ สอง เราสามารถอุทศ
ิ ตนให้กบ
ั การอธิษฐาน โดยหมั่นทูลขอพระ
วิญญาณบริสุทธิใ์ ห้ประทานการทรงนา สติปญ
ั ญา ความเข้าใจ และความเต็มใจทีจ่ ะเชื่อฟัง และสาม
เราสามารถอุทศ
ิ ตนให้กบ
ั การดาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและบริสุทธิ ์ โดยมุ่งมั่นทีจ่ ะดาเนินชีวิตตาม
ความจริงทีพ
่ ระวิญญาณได้สอนเรา

สรุป
ในบทเรียนเรื่อง หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต บทนี้ เราได้ศก
ึ ษาหลักคาสอนเกี่ยวกับพระ
์
วิญญาณบริสุทธิ เราได้พิจารณาถึงความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณตามหลักข้อเชื่อนี้และบน
พื้นฐานของพระคัมภีร์ เราได้สารวจความเป็ นพระภาคของพระองค์โดยวิเคราะห์พระลักษณะของ
พระองค์ และความสัมพันธ์ของพระองค์กบ
ั พระบิดาและพระบุตร รวมทัง้ พันธกิจของพระองค์ใน
ด้านฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง การชาระให้บริสุทธิ ์ พระคุณ และการสาแดง
หลักคาสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นน้าพุอน
ั เต็มไปด้วยพระพรสาหรับคริสเตียน
โดยสอนเราเกี่ยวกับพระภาคทีส
่ ามขององค์ตรีเอกานุภาพ ผู้เป็ นแหล่งความช่วยเหลือทีใ่ กล้ชิดเรา
ทีส
่ ุดตลอดเวลา หลักคาสอนนี้ได้นาเราไปถึงพระองค์ผู้มีความรับผิดชอบสูงสุดในการบันดาลใจและ
เสริมกาลังเราให้ดาเนินชีวิตในแบบทีเ่ ป็ นทีพ
่ อพระทัยพระเจ้า หลักคาสอนนี้ยงั ทาให้เรามีความ
มั่นใจยิง่ ว่า พระเจ้า พระองค์เองทรงมีส่วนอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์ในโลกนี้ตลอดเวลา โดยกระทา
พันธกิจอย่างไม่เว้นวางเพื่อประโยชน์ของทุกคนทีม
่ ีความไว้วางใจในพระองค์
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บิชอป แวน บี เกย์ตน
ั (ผู้ดาเนินรายการ) เป็ นอาจารย์และวิทยากรสอนพระคัมภีร์ผู้มีชื่อเสียงที่
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมและมหาวิทยาลัยทีโ่ ด่งดังหลายแห่งทั่วโลก ท่านเคยทาหน้าทีเ่ ป็ นอนุศาสก ที่
สานักงานทัณฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็ นเวลา 4 ปี และเคยอยู่ในคณะกรรมการบริหารของสถาบัน
ศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี. ดร. เกย์ตน
ั จบการศึกษาศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสนศึกษา
มหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านปรัชญา
พระคริสต์ธรรมจาก มหาวิทยาลัยผู้นาคริสเตียน (Christian Leadership University)
ศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเฟธ (Faith Theological Seminary) และ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านการรับใช้จาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological
Seminary) ท่านได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็ นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession)
และปัจจุบน
ั ดารงตาแหน่งอัครมุขนายกแห่ง สมาคมคริสตจักรสากล (International Community
of Christian Churches) ซึ่งเป็ นองค์กรทีม
่ ุ่งมั่นในการสร้างเอกภาพให้แก่พระกายของพระคริสต์
ดร. สตีฟ เบลคมอร์ เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาปรัชญา ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเวสลีย์
ดร. นอกซ์ แชมบลิน (1935-2012) เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary)
ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed
Theological Seminary)
ดร. จอห์น เฟรม เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและปรัชญา ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมปฏิรูป ในเมือง ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา
ดร. สตีฟ ฮาร์เปอร์ เป็ นรองอธิการบดีผู้ก่อตัง้ วิทยาเขต ฟลอริดา ดันแนม ของวิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา
ดร. เดนนิส จอห์นสัน เป็ นคณบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบตั ิ ที่
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเวสท์มน
ิ สเตอร์ แคลิฟอร์เนีย
ดร. คีธ จอห์นสัน ทาหน้าทีผ
่ ู้อานวยการด้านศาสนศาสตร์ศึกษา ให้กบ
ั พันธกิจการประกาศใน
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ขององค์กร แคมพัส ครูเสด ฟอร์ ไครสต์ (Campus Crusade for
Christ) และเป็ นศาสตราจารย์รบ
ั เชิญสาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
ดร. ไรแอด แคสซิส เป็ นผู้อานวยการนานาชาติของสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาศาสนศาสตร์
เพื่อการประกาศ
ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์
ดร. เจ ไอ แพ็คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์ ทีว่ ิทยาลัยรี
เจนท์ ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริตช
ิ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ท่านเดินทางเทศนาและบรรยายอย่าง
กว้างขวางในอังกฤษและอเมริกา
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บทที่ 4: พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

ดร. เกล็น สกอร์จี เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ในเมือง
ซาน ดิเอโก
ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน
ดิเอโก
ดร. เอริค เธอนเนส เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษาและศาสนศาสตร์ ที่
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัยบิโอลา และเป็ นประธานภาควิชาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์
ศึกษาและศาสนศาสตร์
ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์
ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในแอตแลนตา
ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็ นอดีตสาธุคุณทีค
่ ริสตจักรเซนต์ลุค วิมเบิลดัน พาร์ค สหราชอาณาจักร และ
ปัจจุบน
ั เป็ นรองอาจารย์ใหญ่ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ อ๊อกซฟอร์ด และผู้อานวยการของสานักวิชาการ
เทศนา
ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษา ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมทรินิตีเพื่อการรับใช้พระเจ้า (อดีตเคยเป็ นอาจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษา และรอง
อาจารย์ใหญ่ร่วม ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด)
ดร. สตีเฟน เวลลัม เป็ นศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์คริสเตียน ทีว่ ิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊บติสต์
ดร. โดนัลด์ วิทนีย์ เป็ นรองศาสตราจารย์สาขาจิตวิญญาณวิทยาตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ และ
เป็ นรองคณบดีอาวุโส สานักวิชาศาสนศาสตร์ ทีว่ ิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
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