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บทนํา 
 

คริสเตียนแต่ละกลุ่มมีประเพณีและจุดเนน้ต่างกนัไป บา้งกเ็นน้การนมสัการ บา้งกเ็นน้หลกัคาํสอนและความจริง 

บา้งกเ็นน้การมีส่วนร่วมในสงัคมและกิจกรรมการกศุล บา้งกเ็นน้เอกภาพท่ามกลางผูเ้ชืIอกลุ่มต่าง ๆ บา้งกเ็นน้ชีวติคริสเตียนทีIมีชีวติชีวา 

สิIงเหล่านีKลว้นเป็นจุดเนน้ทีIดี 

 

แต่ความจริงพืKนฐานขอ้หนึIงทีIคริสเตียนส่วนใหญ่มกัมองขา้มกลบัเป็นความจริงทีIเชืIอมโยงทุกจุดสาํคญัเขา้ดว้ยกนั 

กคื็อพระองคผ์ูท้าํใหสิ้Iงประเสริฐทุกอยา่งทีIมาจากพระกายของพระคริสตเ์กิดผลดี พระองคท์รงหนุนใจและเสริมกาํลงัเราในทุก ๆ 

ดา้นของความเชืIอคริสเตียน พระองคท์รงอยูก่บัเราเสมอ โดยยอมลาํบากเพืIอนาํความรอดมาใหเ้รา 

พระองคท์รงเป็นชีวติทีIแทจ้ริงภายในเรา พระองคผ์ูนี้K เป็นใครไปไม่ไดน้อกจากพระวญิญาณบริสุทธิS ของพระเจา้ 

 

นีIเป็นบทเรียนทีI 4 ในชุดบทเรียน หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต เราตัKงชืIอบทเรียนนีKวา่ “พระวญิญาณบริสุทธิS ” 

เพราะเราจะพิจารณาขอ้ความในหลกัขอ้เชืIอนีK  ทีIยนืยนัความเชืIอวา่พระวญิญาณบริสุทธิS  เป็นพระภาคทีIสามขององคต์รีเอกานุภาพ 

 

หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต กล่าวถึงพระวญิญาณบริสุทธิS เพียงขอ้ความเดียววา่: 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระวญิญาณบริสุทธิ9 

 

นอกจากประโยคนีKแลว้ หลกัขอ้เชืIอฯ กล่าวแต่เพียงวา่พระวญิญาณบริสุทธิS ทาํใหพ้ระเยซูปฏิสนธิในครรภข์องมารีย ์

เราจะเห็นวา่หลกัขอ้เชืIอฯ กล่าวถึงพระวญิญาณบริสุทธิS นอ้ยมากเมืIอเทียบกบัองคป์ระกอบอืIน ๆ แต่ขอ้ความสัKนๆ 

นีK มีนยัยะสาํคญัยิIงต่อผูเ้ชืIอตลอดประวติัศาสตร์ 

 

การศึกษาเรืIองพระวญิญาณบริสุทธิS จะแบ่งเป็นสามส่วน หนึIง เราจะศึกษาเทวสภาพ 

คือการทีIพระวญิญาณบริสุทธิS เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของพระเจา้ สอง เราจะพิจารณาความเป็นพระภาคสมบูรณ์ของพระองค ์

โดยเนน้วา่พระองคเ์ป็นพระภาคทีIแทจ้ริง ไม่ใช่แค่พลงัจากพระเจา้ และสาม 

เราจะสาํรวจพนัธกิจทีIพระองคท์าํในอดีตและต่อเนืIองจนถึงปัจจุบนั เราจะเริIมดว้ยเทวสภาพของพระองค ์

 

 

เทวสภาพ 
 

เพืIอศึกษาเทวสภาพของพระวญิญาณบริสุทธิS  เราจะมองในสองดา้น ดา้นหนึIงคือการทีI หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต 

ยนืยนัความเชืIอวา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระเจา้ อีกดา้นหนึIงคือพืKนฐานจากพระคมัภีร์สาํหรับคาํสอนในหลกัขอ้เชืIอฯ 

เราจะเริIมดว้ยวธีิทีI หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ยนืยนัเทวสภาพของพระวญิญาณบริสุทธิS  
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หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู 
 

เมื)อพูดถงึพระภาคพระวญิญาณบริสุทธิ9 คาํถามหนึ)งที)คนมกัถามกคื็อ 

คริสตจกัรได้ยืนยนัหรือประกาศความเป็นพระเจ้าของพระวญิญาณบริสุทธิ9อย่างหนักแน่นตลอดมาหรือไม่ 

และแน่นอน เรามเีอกสารทางประวตัศิาสตร์ว่า หลกัข้อเชื)อไนเซีย และ สภาไนเซีย 

ไม่ได้อธิบายเทวสภาพเกี)ยวกบัพระภาคพระวญิญาณบริสุทธิ9อย่างชัดเจนนัก 

และด้วยเหตุนีQจงึต้องพึ)งพาอกีสภาหนึ)ง ซึ)งข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็น สภาแห่งแคลซีดอน 

สภาแคลซีดอนนีQยืนยนัว่าพระวญิญาณบริสุทธิ9จะต้องได้รับการนมสัการในฐานะพระเจ้าเตม็ตวัพร้อมกบัพระบุตร 

นี)เป็นสาเหตุที)บางคนกล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนัQน 

คริสตจกัรกไ็ม่ได้ยอมรับความเป็นพระเจ้าของพระวญิญาณบริสุทธิ9ตลอดมาน่ะสิ!” 

แต่ข้าพเจ้าคดิว่าคาํกล่าวนีQไม่ถูกต้อง สภาต่าง ๆ ไม่เคยถูกเรียกมาให้ประกาศหลกัคาํสอนใหม่ 

ทุกครัQงที)สภาเหล่านีQถูกเรียกมารวมตวักนักเ็พื)ออธิบายความกระจ่าง ทาํให้คริสตจกัรเข้าใจคาํสอน 

และประเพณทีี)มมีาตลอดประวตัศิาสตร์ เมื)อต้องเผชิญกบัความเชื)อนอกรีต 

ดงันัQนเราจงึสามารถกล่าวได้ว่าคาํแถลงของสภาฯ 

นัQนทาํให้เรามเีหตุผลที)ดทีี)จะเชื)อว่านับตัQงแต่ยุคของอคัรธรรมทูตเป็นต้นมา 

และโดยผ่านการประกาศอย่างเข้มแขง็ของบิดาแห่งธรรมทูตและนักศาสนศาสตร์ยุคแรกของคริสตจกัรนัQนทาํให้เร

าสามารถสืบค้นไปถงึต้นกาํเนิดของคาํสอนเรื)องความเป็นพระเจ้าของพระวญิญาณบริสุทธิ9ได้ 

 

—ดร. สตฟี เบลคมอร์ 

 

เราตอ้งเขา้ใจและยอมรับก่อนวา่ แมห้ลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ไม่ไดก้ล่าวอยา่งชดัแจง้วา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระเจา้ 

แต่กไ็ดย้นืยนัความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบริสุทธิS โดยนยัยะอยา่งนอ้ยสองวธีิ คือ หนึIง 

โครงสร้างของตรีเอกานุภาพกาํหนดใหพ้ระวญิญาณบริสุทธิS มีสถานะเท่ากบัพระบิดาและพระบุตรในลกัษณะสาํคญัหลายดา้น และสอง 

คาํบรรยายของหลกัขอ้เชืIอฯ เกีIยวกบัการปฏิสนธิของพระเยซูบ่งบอกชดัเจนวา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระเจา้ 

เราจะศึกษาทัKงสองประเดน็นีK  โดยเริIมทีIโครงสร้างทีIเห็นไดจ้ากหลกัขอ้เชืIอฯ 

 

 

โครงสรา้ง 
 

คงจาํกนัไดว้า่ในบทเรียนก่อนหนา้นีK  เมืIอเราศึกษาหลกัขอ้เชืIอฯโดยมองวา่เป็นหลกัคาํสอนเกีIยวกบัพระเจา้ 

เรากล่าววา่หลกัขอ้เชืIอนีKประกอบดว้ยสามส่วนหลกั ๆ โดยแต่ละส่วนขึKนตน้ดว้ยวลี “ขา้พเจา้เชืIอวางใจ” 

ส่วนแรกกล่าวถึงความเชืIอในพระเจา้พระบิดา ส่วนทีIสองเกีIยวกบัความเชืIอในพระเยซูคริสต ์

พระผูเ้ป็นเจา้และพระบุตรองคเ์ดียวของพระบิดา และส่วนทีIสามสรุปความเชืIอในพระวญิญาณบริสุทธิS  พร้อมกบับนัทึกพนัธกิจต่าง ๆ 

ทีIพระองคก์ระทาํ 

 

ในบทเรียนแรก ๆ เรากไ็ดท้ราบวา่ หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ถูกพฒันาขึKนเป็นลาํดบั 

จากฉบบัดัKงเดิมทีIสุดทีIเป็นหลกัขอ้เชืIอทอ้งถิIนสาํหรับผูรั้บบพัติศมา หลกัขอ้เชืIอดัKงเดิมบางฉบบับรรจุวลี “ขา้พเจา้เชืIอวางใจ” 

นาํหนา้ขอ้ความทีIเกีIยวกบัพระเยซู แต่ฉบบัอืIน ๆ ใชเ้พียงคาํวา่ “และ” เช่นฉบบัทีIสงัคายนาใหเ้ป็นมาตรฐานใน ค.ศ. 700 

แต่ไม่วา่จะเป็นสาํนวนใด หลกัการนัKนเหมือนกนั นัIนคือ หลกัขอ้เชืIอนีKประกอบดว้ยสามส่วนตามสามพระภาคของพระเจา้ 
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และการแบ่งในลกัษณะนีKกไ็ดรั้บการยอมรับโดยคริสตจกัร หลกัการตรีเอกานุภาพนีKแสดงออกถึงความเชืIอวา่มีพระเจา้องคเ์ดียวเท่านัKน 

และพระองคด์าํรงอยูใ่นสามพระภาค คือพระภาคบิดา พระภาคพระบุตร และพระภาคพระวญิญาณบริสุทธิS  

 

ฮิปโปลิตสั บิดาแห่งคริสตจกัรผูมี้ชีวติอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 170-236 อธิบายวา่ หลกัขอ้เชืIอสาํหรับบพัติศมาทีIใชก้นัในยคุของท่าน 

ประกาศถึงโครงสร้างตรีเอกานุภาพอยา่งชดัแจง้ หลกัขอ้เชืIอนีK น่าจะเริIมตน้จากหลกัขอ้เชืIอทอ้งถิIน 

แต่ปรากฏวา่ไดเ้ติบโตขึKนจนถูกใชอ้ยา่งค่อนขา้งแพร่หลาย ภาษาในหลกัขอ้เชืIอนีKกค็ลา้ยคลึงกบัภาษาใน หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต 

ในปัจจุบนัอยา่งมาก และถูกใชใ้นพิธีบพัติศมาเพืIอเนน้ถึงตรีเอกานุภาพอยา่งเคร่งครัด 

 

ฮิปโปลีตสัอธิบายวา่การใหบ้พัติศมานัKนกระทาํโดยการจุ่มผูรั้บสามครัK ง ในแต่ละครัK ง 

ผูรั้บบพัติศมาตอ้งยนืยนัขอ้ความในหลกัขอ้เชืIอบพัติศมาเกีIยวกบัแต่ละพระภาคของตรีเอกานุภาพ 

ครัK งแรกเป็นการยนืยนัขอ้ความแห่งความเชืIอในพระบิดา ตามมาดว้ยการจุ่มครัK งทีIหนึIง 

จากนัKนเป็นการยนืยนัขอ้ความแห่งความเชืIอในพระบุตร ตามมาดว้ยการจุ่มครัK งทีIสอง 

สุดทา้ยเป็นการยนืยนัขอ้ความแห่งความเชืIอในพระวญิญาณบริสุทธิS  ตามมาดว้ยการจุ่มครัK งทีIสามซึIงเป็นครัK งสุดทา้ย 

โดยผา่นพิธีนีKและแนวปฏิบติัทีIคลา้ยกนัในคริสตจกัรยคุแรก ทาํใหเ้ราเห็นไดว้า่โครงสร้างของหลกัขอ้เชืIอเอง 

ถูกออกแบบโดยมีเจตนาเพืIอเนน้ความเป็นพระเจา้และพนัธกิจของแต่ละพระภาคในองคต์รีเอกานุภาพ ซึI งรวมถึงพระวญิญาณบริสุทธิS ดว้ย 

 

วธีิทีIสองทีIหลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ยนืยนัความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบริสุทธิS คือ 

เมืIอบรรยายถึงการปฏิสนธิของพระเยซู 

 

 

การปฏสินธขิองพระเยซู 
 

หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูตกล่าววา่พระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระเจา้: 

 

ทรงปฏสินธิโดยพระวญิญาณบริสุทธิ9 

 

ประโยคนีKไม่ไดป้ระกาศออกมาตรง ๆ วา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระเจา้อยา่งชดัแจง้ 

แต่กสื็IอความเชืIอดงักล่าวอยา่งหนกัแน่น เมืIอกล่าวถึงการปฏิสนธิของพระเยซู หลกัขอ้เชืIอฯ ไดอ้า้งอิง ลูกา 1:35 

ซึI งเป็นตอนทีIทูตสวรรคน์าํสารจากพระเจา้มาบอกแก่นางมารีย ์

 

“พระวญิญาณบริสุทธิS จะเสดจ็ลงมาเหนือเธอและฤทธิS อาํนาจขององคผ์ูสู้งสุดจะปกคลุมเธอ 

ดงันัKนองคบ์ริสุทธิS ทีIประสูติมาจะไดชื้Iอวา่ พระบุตรของพระเจา้” (ลูกา 1:35) 

 

ในขอ้นีK  พระวญิญาณบริสุทธิS ถูกยกใหเ้ทียบเท่าฤทธานุภาพขององคผ์ูสู้งสุด ตามทีIเราจะไดเ้ห็นต่อไปในบทเรียนนีK  

พระเจา้เท่านัKนสามารถมีฤทธานุภาพขององคผ์ูสู้งสุดได ้ฉะนัKน โดยการอา้งอิงพระธรรมขอ้นีK  

ซึI งเป็นตวัอยา่งหนึIงของพนัธกิจแห่งพระวญิญาณบริสุทธิS  หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ไดย้นืยนัความเป็นพระเจา้เตม็ตวัของพระวญิญาณ 

บริสทุธิS  ซึI ง ฮีบรู 10:5-7 ไดย้นืยนัขอ้สรุปนีK  

 

ฉะนัKนเมืIอพระคริสตท์รงเขา้มาในโลก พระองคต์รัสวา่ พระองคไ์ม่ไดท้รงประสงคเ์ครืIองบูชาและของถวาย 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู     บทที ่4: พระวญิญาณบรสิทุธิ ์

-4- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

แต่ทรงเตรียมกายหนึIงไวส้าํหรับขา้พระองค ์พระองคไ์ม่ไดพ้อพระทยัเครืIองเผาบูชา และเครืIองบูชาไถ่บาป 

แลว้ขา้พระองคทู์ลวา่ “ขา้พระองคอ์ยูที่IนีI ในหนงัสือมว้นไดเ้ขียนถึงขา้พระองคไ์ว ้ขา้แต่พระเจา้ 

ขา้พระองคม์าแลว้เพืIอทาํตามพระประสงคข์องพระองค”์ (ฮีบรู 10:5-7) 

 

พระวจนะขอ้นีKบอกเราวา่ การสร้างกายมนุษยข์องพระเยซูเป็นงานของพระเจา้โดยเฉพาะ เมืIอพิจารณาขอ้พระคมัภีร์เช่นนีK  

เรากก็ล่าวอยา่งมัIนใจไดว้า่ ในเมืIอหลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ระบุวา่การปฏิสนธิของพระเยซูเป็นโดยพระวญิญาณบริสุทธิS  

กเ็ท่ากบัหลกัขอ้เชืIอฯ มีเจตนายนืยนัความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบริสุทธิS  

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่ หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต แสดงออกถึงความเชืIอในเทวสภาพของพระวญิญาณบริสุทธิS อยา่งไร 

ต่อไปเราจะศึกษาพืKนฐานจากพระคมัภีร์สาํหรับคาํยนืยนันัKน 

 

 

พื้นฐานจากพระคมัภร์ี 
 

นบัเป็นสิIงทรงคุณค่ายิIงทีIไดรู้้วา่ ความเชืIอทีIเรายนืยนัในวนันีKไดถู้กยนืยนัมาตลอดหลายศตวรรษอยา่งสมํIาเสมอตลอดมา 

นีIเป็นเหตุผลสาํคญัหนึIงทีIช่วยใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่หลกัขอ้เชืIอฯ ไดส้อนเรืIองความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบริสุทธิS แก่เราอยา่งไร 

อยา่งไรกดี็ ความมัIนใจสูงสุดของเราในเรืIองนีKตอ้งมาจากพระคมัภีร์เท่านัKน หลกัขอ้เชืIอฯ มีคุณค่าในฐานะบทสรุปของพระคมัภีร์ 

แต่ไม่ใช่ตวัแทนของพระคมัภีร์ท ดว้ยเหตุนีK  เราจึงตอ้งมัIนใจอยูเ่สมอวา่สิIงทีIหลกัขอ้เชืIอฯกล่าวนัKน สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ 

 

ข้าพเจ้าคดิว่า 

เราเห็นนัยยะอย่างน้อยข้อบ่งชีQสี)ประการที)พระวจนะได้ยืนยนัความเป็นพระเจ้าของพระวญิญาณบริสุทธิ9 

ประการแรก พระวญิญาณบริสุทธิ9ถูกเอ่ยถงึแทนที)และสลบักบัพระเจ้าในบางข้อความ 

หลกัฐานประการที)สองที)พสูิจน์ว่าพระวญิญาณบริสุทธิ9เป็นพระเจ้ากคื็อ 

คุณลกัษณะบางประการที)ปรากฏในพระเจ้าเท่านัQนกป็รากฏในพระวญิญาณฯ ด้วย ประการที)สาม 

พระวญิญาณบริสุทธิ9กระทาํพนัธกจิที)พระเจ้าเท่านัQนสามารถกระทาํได้ และสุดท้าย 

เราได้เห็นว่าพระวญิญาณบริสุทธิ9ถูกรวมเข้ากบัพระนามของพระเจ้า อย่างในมทัธิว 28 

ซึ)งเป็นเรื)องที)คริสเตยีนรับบัพตศิมา 

 

—ดร. คธี จอห์นสัน 

 

พืKนฐานจากพระคมัภีร์ในความเชืIอเรืIองเทวสภาพของพระวญิญาณบริสุทธิS สามารถอธิบายไดอี้กหลายวธีิ 

แต่ตามจุดประสงคข์องบทเรียนนีK  เราจะเนน้ทีIพระนามทีIพระองคถู์กเรียก คุณลกัษณะทีIพระองคมี์ พนัธกิจทีIพระองคก์ระทาํ 

และการเรียกพระนามของพระองคใ์นลกัษณะองคต์รีเอกานุภาพ เราจะเริIมจากพระนามต่าง ๆ 

ของพระวญิญาณบริสุทธิS ทีIถูกล่าวถึงในพระคมัภีร์อนับริสุทธิS  

 

 

พระนาม 
 

พระวญิญาณบริสุทธิS นัKนถูกเรียกดว้ยหลายพระนามในพระคมัภีร์ บางพระนามกแ็ฝงนยัยะความเป็นพระเจา้ไวลึ้กซึK งมาก 
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แต่บางพระนามกเ็รียกพระองคเ์ป็นพระเจา้อยา่งชดัเจน และหลายพระนามกอ็ยูใ่นตาํแหน่งต่างกนัระหวา่งสองขัKวนีK  

 

พระนามทีIบ่งบอกความเป็นพระเจา้ของพระองคท์างออ้มทีIสุดน่าจะเป็น “พระวญิญาณบริสุทธิS ” คาํวา่ “บริสุทธิS ” 

ใชไ้ดก้บัทุกแง่มุมของการทรงสร้างทีIไม่มีลกัษณะใด ๆ ของพระเจา้ คาํวา่ “บริสุทธิS ” 

โดยทัIวไปใชก้บัสิIงทีIต่างจากสิIงอืIนในจาํพวกเดียวกนัเพราะมีความพิเศษสาํหรับพระเจา้ในทางใดทางหนึIง คาํวา่ “บริสุทธิS ” 

ในตวัเองจึงไม่ไดบ่้งบอกวา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระเจา้ 

 

แมก้ระนัKน เรากต็อ้งเขา้ใจวา่ตลอดทัKงพนัธสญัญาเดิม พระเจา้นัIนเองเป็นผูที้Iถูกเรียกวา่ “องคบ์ริสุทธิS ” 

ดงัทีIเราไดเ้ห็นในพระวจนะหลายสิบขอ้ เช่น 2 พงศก์ษตัริย ์19:22; อิสยาห์ 30:11-15; และ โฮเซยา 11:9-12 และยงัมีขอ้อืIน ๆ 

ทีIเหมือนจะกล่าวถึงพระเจา้ดว้ยพระนาม “พระวญิญาณบริสุทธิS ” เช่น อิสยาห์ 63:10-11 ยิIงกวา่นัKน 

การเรียกพระนามในลกัษณะนีKยงัพบไดใ้นวรรณกรรมยวิโบราณทีIไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึIงของพระคมัภีร์ เช่น ปัญญบรรณ 9:17 

เมืIอพิจารณาในบริบทพนัธสญัญาเดิมแลว้ กส็มเหตุผลทีIเราสามารถเห็นนยัยะของความเป็นพระเจา้ผา่นทางพระนาม 

“พระวญิญาณบริสุทธิS ” 

 

เมืIอไดรู้้จกัพระนามทีIแฝงนยัยะแลว้ เราจะมาดูบางพระนามทีIบ่งบอกเทวสภาพของพระวญิญาณบริสุทธิS แบบกลาง ๆ 

คือไม่ถึงกบัแฝงนยัยะแต่กไ็ม่ชดัแจง้ พระนามเหล่านีKรวมถึง “พระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้” “พระวญิญาณของพระเจา้” และ 

“พระวญิญาณของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ และยงัมี “พระวญิญาณของพระเยซู” “พระวญิญาณของพระคริสต”์ และ 

“พระวญิญาณของพระเยซูคริสต”์ นอกจากนีKกมี็ “พระวญิญาณของพระบิดาของท่าน” “พระวญิญาณของพระบุตรของพระองค”์ และ 

“พระวญิญาณของพระองคผ์ูท้าํใหพ้ระเยซูเป็นขึKนจากความตาย” พระนามทัKงหมดนีKทาํใหเ้รารู้วา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระเจา้ 

โดยบอกชดัเจนวา่พระเจา้ทรงมีเอกภาพกบัพระวญิญาณบริสุทธิS ในลกัษณะเดียวกนักบัทีIมนุษยมี์เอกภาพกบัวญิญาณของตนเอง 

เปาโลอธิบายความเชืIอมโยงนีKอยา่งชดัแจง้ใน 1 โครินธ์ 2:11 วา่ 

 

ความคิดของมนุษยใ์ครไหนเล่าจะรู้เวน้แต่จิตวญิญาณของคนนัKนเอง? 

เช่นเดียวกนัไม่มีใครหยัIงรู้พระดาํริของพระเจา้ไดน้อกจาก พระวญิญาณของพระเจา้ (1 โครินธ์ 2:11) 

 

จิตวญิญาณของเราคือส่วนทีIทาํใหเ้ราเป็นมนุษย ์และจิตวญิญาณกไ็ม่ไดเ้ป็นอะไรทีIเหนือมนุษยเ์ลย แต่เป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ 

ในลกัษณะเดียวกนั พระวญิญาณบริสุทธิS กเ็ป็นพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ และคุณลกัษณะนีKทาํใหพ้ระวญิญาณทราบความคิดของพระบิดา 

ฉะนัKนโดยการเปิดเผยความคิดของพระเจา้ต่อคริสเตียน พระวญิญาณบริสุทธิS กส็าํแดงพระองคเ์องวา่ทรงเป็นพระเจา้ 

 

สุดทา้ย มีบางขอ้ความทีIกล่าวถึงพระวญิญาณบริสุทธิS โดยใชพ้ระนาม “พระเจา้” อยา่งชดัเจน 

ลองฟังคาํพดูของเปโตรต่ออานาเนียในกิจการ 5:3-4: 

 

แลว้เปโตรจึงกล่าววา่ “อานาเนียเอ๋ย เหตุใดซาตานจึงครอบงาํใจของท่าน 

จนท่านมุสาต่อพระวญิญาณบริสุทธิS และเกบ็เงินค่าทีIดินส่วนหนึIงไว ้เพืIอตวัท่านเอง? 

ก่อนทีIจะขายทีIดินนีK เป็นของท่านไม่ใช่หรือ? เมืIอขายแลว้เงินกอ็ยูใ่นอาํนาจของท่านไม่ใช่หรือ? 

อะไรหนอทาํใหท่้านคิดทาํเช่นนีK? ท่านไม่ไดมุ้สาต่อมนุษยแ์ต่มุสาต่อพระเจา้” (กจิการ 5:3-4) 

 

ในขอ้ความนีK  ตอนแรกเปโตรบอกวา่อานาเนียไดมุ้สาต่อพระวญิญาณบริสุทธิS  จากนัKน เปโตรกอ็ธิบายวา่ 

ท่านหมายความวา่อานาเนียไดมุ้สาต่อพระเจา้ ในเหตุการณ์นีK  อคัรทูตเปโตรเรียกพระวญิญาณบริสุทธิS วา่ “พระเจา้” 
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ดงันัKน เมืIอเราพิจารณาพระนามต่าง ๆ ทีIพระคมัภีร์ใชเ้พืIอกล่าวถึงพระวญิญาณบริสุทธิS  เรากจ็ะเห็นวา่ 

หลายพระนามบ่งบอกถึงความเป็นพระเจา้ของพระองคใ์นลกัษณะต่างกนั ทัKงแบบทีIแฝงนยัยะ และแบบชดัเจน 

 

อีกวธีิหนึIงทีIพระคมัภีร์ใชเ้พืIอแสดงความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบริสุทธิS  กคื็อการบรรยายวา่พระวญิญาณฯ 

มีคุณลกัษณะต่าง ๆ ของพระเจา้ 

 

 

คณุลกัษณะ 
 

นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนตัKงแต่ดัKงเดิมไดก้ล่าวถึงพระเจา้วา่มีคุณลกัษณะสองแบบต่างกนั ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทีIถ่ายทอดได ้

และคุณลกัษณะทีIถ่ายทอดไม่ได ้ในดา้นหนึIง พระองคมี์คุณลกัษณะทีIสามารถ “ถ่ายทอด” หรือ “แบ่งปัน” 

ใหก้บัสิIงทีIทรงสร้างไดโ้ดยวธีิใดวธีิหนึIง 

 

ตวัอยา่งเช่น พระเจา้มีคุณลกัษณะแห่งการใชเ้หตุผล ซึI งพระองคไ์ดถ่้ายทอดหรือแบ่งปันใหแ้ก่มนุษย ์

ในฐานะสิIงทรงสร้างทีIมีขอ้จาํกดั มนุษยไ์ม่สามารถเขา้ใจการใชเ้หตุผลของพระเจา้ไดท้ัKงหมด แต่เรากส็ามารถคิดโดยใชเ้หตุผลได ้

แน่นอน คุณลกัษณะนีKไม่ไดห้มายความวา่เราเป็นพระเจา้ แต่เป็นเพียงขอ้พิสูจนว์า่เราถูกสร้างขึKนโดยพระเจา้ผูมี้เหตุผล 

ผูถ่้ายทอดบางส่วนของคุณลกัษณะแห่งการใชเ้หตุผลแก่เรา การใชเ้หตุผลของเรากเ็ป็นมาจากพระเจา้ 

เราสะทอ้นคุณลกัษณะแห่งเหตุผลของพระองคเ์พราะเราเป็นผูที้Iพระองคท์รงสร้าง 

 

ความรักเป็นอีกคุณลกัษณะหนึIงของพระเจา้ทีIถ่ายทอดได ้พระวจนะหลายตอนสอนเราวา่ ความรักทีIเรามีต่อผูอื้Iน 

และความรักทีIมีต่อพระเจา้เอง ลว้นมาจากคุณลกัษณะความรักของพระเจา้โดยตรง เราพบขอ้ความเหล่านีKไดใ้น กาลาเทีย 5:22; เอเฟซสั 

5:1; ทิโมธี 1:7; และ 1 ยอห์น 4:7-21 

 

แต่พระเจา้กมี็คุณลกัษณะทีIไม่สามารถถ่ายทอดไดเ้ช่นกนั นัIนคือ 

คุณลกัษณะทีIโดยธรรมชาติแลว้ไม่สามารถแบ่งปันใหก้บัสิIงทีIพระองคส์ร้างได ้

คุณลกัษณะเช่นนีKของพระเจา้ทีIเราคุน้เคยทีIสุดไดแ้ก่คุณลกัษณะเช่น ความสพัพญัbู ซึI งหมายถึงพระเจา้มีความฉลาด ความรู้ 

และปัญญาอนัไร้ขอบเขต พระเจา้สถิตอยูทุ่กหนแห่ง ซึI งหมายถึงพระองคส์ถิตอยูทุ่กหนแห่งในเวลาเดียวกนั และพระเจา้มีความเป็น 

 

นิรันดร์ ซึI งหมายถึงพระองคด์าํรงอยูต่ลอดกาล และการดาํรงอยูข่องพระองคไ์ม่มีวนัเสืIอมสลาย 

เนืIองจากคุณลกัษณะดงักล่าวไม่อาจถ่ายทอดไดข้องพระเจา้นัKน เป็นของพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว 

เราจึงพิสูจนไ์ดว้า่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระเจา้ เพราะพระวญิญาณบริสุทธิS มีคุณลกัษณะดงักล่าวครบถว้น เราจะเริIมพิจารณาสิIงแรก คือ 

พระวญิญาณฯ ทรงสพัพญัbู 

 

พระวจนะกล่าววา่ พระวญิญาณฯ รู้นํK าพระทยัของพระเจา้ เช่น เอเฟซสั 1:17 และ 1 โครินธ์ 2:10-11 แน่นอนวา่ 

ในเมืIอนํKาพระทยัของพระเจา้นัKนไร้ขีดจาํกดั กต็อ้งอาศยัจิตใจทีIไร้ขีดจาํกดัเท่ากนัทีIจะเขา้ใจไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดว้ยความสามารถเขา้ใจ 

“สพัพญัbูจิต” ของพระเจา้ พระวญิญาณบริสุทธิS เองจึงถูกพิสูจนแ์ลว้วา่ทรงสพัพญัbูเช่นกนั และเมืIอเป็นเช่นนัKน 

พระองคก์ท็รงเป็นพระเจา้ 

 

และเรากพิ็สูจนไ์ดว้า่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระเจา้ โดยดูทีI “สรรพฤทธานุภาพ” ของพระองค ์
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ฤทธานุภาพของพระวญิญาณฯ กคื็อฤทธานุภาพไร้ขีดจาํกดัของพระเจา้ พระวจนะหลายตอนกล่าวถึง 

 

ฤทธานุภาพของพระวญิญาณบริสุทธิS  เช่น 1 ซามูเอล 10:6; โรม 15:19; 1 โครินธ์ 12:11; และ 1 เธสะโลนิกา 1:5 

ใหเ้ราศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพระวญิญาณบริสุทธิS กบัฤทธานุภาพของพระเจา้ใน ปฐมกาล 1:1-3 

 

ในปฐมกาลพระเจา้ทรงสร้างทุกสิIงในฟ้าสวรรคแ์ละโลก ขณะนัKนโลกยงัไม่มีรูปทรงและวา่งเปล่า 

ความมืดปกคลุมอยูเ่หนือพืKนผวิของหว้งนํKา พระวญิญาณของพระเจา้ทรงเคลืIอนไหวอยูเ่หนือนํKานัKน 

และพระเจา้ตรัสวา่ “จงเกิดความสวา่ง” ความสวา่งกเ็กิดขึKน (ปฐมกาล 1:1-3) 

 

เราไดอ้ธิบายก่อนหนา้นีKวา่ โดยทัIวไปแลว้ เมืIอพนัธสญัญาเดิมกล่าวถึงพระเจา้ จะเป็นการกล่าวถึงองคต์รีเอกานุภาพสมบูรณ์ 

แต่กมี็เหตุผลชอบธรรมเช่นกนัทีIเราจะเห็นพระวจนะเนน้พระภาคใดพระภาคหนึIง โดยดูจากภาษาและบริบท ในกรณีนีK  

พระวจนะเนน้พระภาคพระวญิญาณบริสุทธิS ในฐานะพระวญิญาณของพระเจา้ ฉะนัKน 

พนัธกิจการสร้างแสงสวา่งกระทาํโดยพระวญิญาณบริสุทธิS  รวมทัKงการสร้างทุกสิIงนอกเหนือจากนัKน ตามทีIปรากฎในบทนีK  

แต่การทีIพระวญิญาณบริสุทธิS จะมีสรรพฤทธานุภาพถึงขนาดสร้างทุกสิIงจากทีIไม่มีอะไรเลยไดน้ัKน พระวญิญาณฯ 

กต็อ้งเป็นพระเจา้อยา่งสมบูรณ์เท่านัKนดว้ย 

 

คุณลกัษณะอนัถ่ายทอดไม่ไดอี้กประการหนึIงของพระวญิญาณบริสุทธิS กคื็อ การดาํรงอยูใ่นทุกทีI พระวจนะเช่น สดุดี 139:7-10 

สอนเราวา่ พระวญิญาณฯสถิตอยูใ่นทุกแห่งของการสิIงทรงสร้าง จากสวรรคอ์นัสูงสุดถึงกน้บึKงของทอ้งทะเล 

 

นอกจากนีK  พระวญิญาณบริสุทธิS กมี็คุณลกัษณะความเป็นนิรันดร์ ฮีบรู 9:14 เรียกพระวญิญาณบริสุทธิS วา่ 

“พระวญิญาณนิรันดร์” แปลวา่ พระองคด์าํรงอยูต่ลอดมาและจะดาํรงอยูต่ลอดไปเป็นนิจ 

 

โดยการแสดงใหเ้ห็นคุณลกัษณะอนัถ่ายทอดไม่ไดข้า้งตน้ รวมทัKงคุณลกัษณะอืIนทีIคลา้ยกนั 

พระคมัภีร์อธิบายชดัเจนวา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระเจา้ 

 

 

พนัธกจิ 
 

หลกัฐานทีIสามจากพระคมัภีร์ทีIพิสูจนค์วามเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบริสุทธิS ไดแ้ก่ลกัษณะของพนัธกิจทีIพระองคก์ระทาํ 

ก่อนทีIเราจะศึกษาพนัธกิจของพระวญิญาณบริสุทธิS อยา่งละเอียด ใหเ้ราดูพนัธกิจบางอยา่งของพระองคก่์อนอยา่งรวดเร็ว 

เพืIอเราจะไดเ้ห็นวา่พนัธกิจเหล่านีKสาํแดงความเป็นพระเจา้ของพระองคอ์ยา่งไร 

 

ส่วนที)เป็นข้อพสูิจน์ในพระคมัภร์ีคือ การพจิารณาพนัธกจิของพระองค์ 

พระวญิญาณของพระเจ้าเป็นพยานเพื)อพระคริสต์ ผูกพนัเรากบัพระคริสต์ นําเราสู่ชีวติใหม่ 

นํามาซึ)งการที)กายคืนชีพ และมส่ีวนในการทรงสร้าง พนัธกจิทัQงสิQนนีQไม่มทีางเป็นของผู้ใดได้ 

นอกจากพระเจ้าเท่านัQน อาํนาจในการทาํพนัธกจิเหล่านีQไม่ได้มอบหมายให้มนุษย์ หรือทูตสวรรค์องค์ใด 

หรือสิ)งใดที)ถูกสร้างขึQน มแีต่พระเจ้าเท่านัQนที)จะทาํได้ และบนพืQนฐานนีQเอง 

เรากเ็ห็นว่าพระวญิญาณบริสุทธิ9กระทาํพนัธกจิของพระเจ้า พระองค์จงึไม่ได้เป็นแค่พระภาคเท่านัQน 

แต่เป็นพระเจ้าด้วย       —ดร. สตเีฟน เวลลมั 
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พระวญิญาณบริสุทธิS กระทาํพนัธกิจมากมายทีIพระคมัภีร์ระบุวา่คู่ควรกบัพระเจา้เท่านัKน 

ซึI งเป็นการสาํแดงฤทธานุภาพและคุณลกัษณะของพระเจา้ เช่น พระวญิญาณฯไดส้ร้างชีวติใหม่เมืIอพระองคฟื์K นจิตวญิญาณของเรา 

ตามทีIเราเรียนรู้จากโรม 8:11 พระองคเ์ป็นทางทีIเราจะเขา้ถึงพระบิดา ตามทีIเราเห็นในเอเฟซสั 2:18 พระองคน์าํความรอดมาสู่เรา 

ตามทีIโรม 5-8 ไดอ้ธิบายไว ้ฤทธานุภาพของพระองคอ์ยูเ่บืKองหลงัการอศัจรรยโ์ดยผูเ้ผยพระวจนะและโดยพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา 

ตามทีIเราอ่านพบในโรม 15:4, 19 แมว้า่พนัธกิจของพระเจา้โดยพระวญิญาณบริสุทธิS นัKนหาทีIสิKนสุดมิได ้

แต่เรากส็ามารถใส่ใจเป็นพิเศษกบัตวัอยา่งอนัเด่นชดัสองตวัอยา่ง เพืIอความเขา้ใจยิIงขึKน 

 

ประการแรก พระวญิญาณบริสุทธิS ดลใจใหมี้การบนัทึกพระคมัภีร์ ซึI งเป็นพระวจนะของพระเจา้จริง ๆ 

เมืIอเรายอมรับวา่ถอ้ยคาํของพระวญิญาณบริสุทธิS คือถอ้ยคาํของพระเจา้ กเ็ท่ากบัเรายอมรับวา่พระวญิญาณบริสุทธิS กคื็อพระเจา้นัIนเอง 

หลกัการนีKพบไดใ้นมทัธิว 10:20; ยอห์น 3:34; กิจการ 1:16 และ 4:31; และ เอเฟซสั 6:17 

 

อีกตวัอยา่งหนึIง ลองฟังคาํพดูของเปโตร ใน 2 เปโตร 1:20-21: 

 

เหนือสิIงอืIนใดท่านตอ้งเขา้ใจวา่ไม่มีคาํพยากรณ์ใดในพระคมัภีร์ทีIมาจากความเขา้ใจของตวัผูเ้ผยพระวจนะเอง 

เพราะคาํของผูเ้ผยพระวจนะนัKนไม่เคยเกิดจากเจตจาํนงของมนุษยแ์ต่มนุษยก์ล่าวถอ้ยคาํซึI งมาจากพระเจา้ตามทีIพระ

วญิญาณบริสุทธิS ทรงดลใจเขา (2 เปโตร 1:20-21) 

 

ในพระวจนะตอนนีK  เปโตรสอนวา่ การทีI “พระวญิญาณบริสุทธิS ทรงดลใจ” กคื็อการกล่าวตามคาํตรัสของพระเจา้ 

พระคมัภีร์คือพระวจนะของพระเจา้ เพราะไดรั้บการดลใจและเป็นคาํตรัสโดยพระเจา้ นัIนคือ โดยพระวญิญาณบริสุทธิS  

พระภาคทีIสามของพระเจา้ 

 

อีกตวัอยา่งหนึIง การทีIพระวญิญาณบริสุทธิS กระทาํพนัธกิจในฐานะทีIปรึกษา แสดงวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ ในยอห์น 14-16 

พระเยซูกล่าวถึงพระวญิญาณบริสุทธิS วา่เป็นทีIปรึกษาผูก้ระทาํสิIงต่าง ๆ เช่น เผยความจริง กล่าวโทษโลกวา่ไดท้าํบาป 

และเป็นพยานเพืIอพระเยซู และอาจฟังดูแปลกเมืIอไดย้นิวา่ 

พนัธกิจในฐานะทีIปรึกษานีKทาํใหพ้ระวญิญาณบริสุทธิS มีความสาํคญัและคุณค่ายิIงกวา่การทีIพระเยซูมาปรากฎในกายมนุษยใ์นโลกนีKดว้ยซํK า 

พระเยซูตรัสเช่นนัKนในยอห์น 16:7 

 

แต่เราบอกความจริงแก่พวกท่านวา่ การทีIเราจะจากพวกท่านไปกเ็พืIอผลดีของพวกท่าน 

ถา้เราไม่ไปองคที์Iปรึกษากจ็ะไม่มาหาพวกท่าน แต่ถา้เราไปเราจะส่งพระองคม์าหาพวกท่าน (ยอห์น 16:7) 

 

ลองคิดดูสกัครู่ พระเยซูตรัสเองวา่ การทีIพระวญิญาณบริสุทธิS มาสถิตอยูด่ว้ยกบัเรา กจ็ะเป็นการดีต่อคริสตจกัร 

มากกวา่ทีIพระเยซูเองจะอยูก่บัเราต่อไปในสภาพมนุษย ์แต่ความจริงกคื็อไม่มีสิIงถูกสร้างใด ๆ ซึI งมีขอ้จาํกดั 

จะอยูเ่หนือพระพรแห่งการทีIพระคริสตด์าํรงอยูท่างกายภาพได ้

ดงันัKนการทีIพระวญิญาณบริสุทธิS จะนาํมาซึIงพระพรอยา่งอุดมกวา่พระเจา้พระบุตร กต็อ้งเป็นเพราะวา่พระวญิญาณบริสุทธิS  

พระองคเ์องทรงเป็นพระเจา้เท่านัKน 

 

สตูรโครงสรา้ง 
 

วธีิทีIสีIทีIพระคมัภีร์ใชเ้พืIอประกาศความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบริสุทธิS  กคื็อการใชสู้ตรโครงสร้างตรีเอกานุภาพ 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู     บทที ่4: พระวญิญาณบรสิทุธิ ์

-9- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

ซึI งรวมพระนามของพระวญิญาณบริสุทธิS ไวก้บัพระนามของพระบิดาและพระบุตร 

 

สูตรโครงสร้างตรีเอกานุภาพคือขอ้ความในพระคมัภีร์ทีIกล่าวถึงทัKงสามพระภาคของตรีเอกานุภาพอยา่งชดัแจง้และเท่าเทียมกั

น ตามหลกัแลว้ กโ็ดยการแสดงถึงการร่วมมือกนัของทัKงสามพระภาค โดยการกล่าววา่พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิS  เป็น 

“หุน้ส่วน” ทีIเท่าเทียมกนั พระคมัภีร์บ่งบอกวา่พระวญิญาณบริสุทธิS มีความเป็นพระเจา้เท่ากบัพระบิดาและพระบุตร 

สูตรโครงสร้างเช่นนีKพบไดใ้นโรม 15:30; 1 โครินธ์ 12:4-6; 2 เธสะโลนิกา 2:13-14; และอีกหลายแห่ง เราจะลองดูสูตรนีK ในสองตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งแรกอยูใ่นมทัธิว 28:19 ซึI งเป็นตอนทีIพระเยซูบญัชาวา่: 

 

ดงันัKนจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ใหเ้ขารับบพัติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิS  (มทัธิว 28:19) 

 

ในสูตรนีK  พระเยซูระบุวา่การใหบ้พัติศมาตอ้งกระทาํในพระนาม หรือโดยอาํนาจ ของทัKงสามพระภาคขององคต์รีเอกานุภาพ 

พระบญัชานีKไม่ไดแ้ยกวา่พระภาคใดมีพระเกียรติมากนอ้ยกวา่กนั แต่บอกวา่ทัKงสามนัKนเท่าเทียมกนั 

 

อีกตวัอยา่งทีIชดัเจนอยูใ่น 2 โครินธ์ 13:14 ซึI งเป็นขอ้ความของเปาโล: 

 

ขอพระคุณขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ความรักของพระเจา้ และสามคัคีธรรมจากพระวญิญาณบริสุทธิS  

ดาํรงอยูก่บัท่านทัKงปวงเถิด (2 โครินธ์ 13:14) 

 

ในขอ้ความขอพระพรตอนทา้ยจดหมาย เปาโลรวมทัKงสามพระภาคเขา้ดว้ยกนั นัIนคือ พระบุตร 

คือพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระบิดา ซึI งท่านเอ่ยถึงดว้ยพระนาม “พระเจา้” และพระวญิญาณบริสุทธิS  เมืIอเป็นดงันีK  

ท่านกก็ล่าวถึงทัKงสามพระภาคในฐานะองคป์ระกอบทีIเท่าเทียมกนัในการประทานพระพรแห่งความรอด 

 

สูตรโครงสร้างเช่นนีKบอกชดัวา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระภาคหนึIงทีIเท่าเทียมในองคพ์ระเจา้สมบูรณ์ 

โดยแสดงใหเ้ห็นวา่พระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิS เสมอภาคกนัในเรืIองทีIเกีIยวขอ้งกบัพระลกัษณะและกิจกรรมสาํคญัอนัเป็นคุณสมบติัของพระเจา้ 

เช่นการประทานพระคุณและความรอดแก่คนบาป และการไดรั้บพระเกียรติและการนมสัการในฐานะพระเจา้ 

 

หลกัคาํสอนเรื)องตรีเอกานุภาพของคริสเตยีนสอนเราว่าพระเจ้าองค์เดยีวดาํรงอยู่ชั)วนิรันดร์เป็น “เอกภาพ” 

อนัประกอบด้วยสามพระภาค และเนื)องจากพระวญิญาณบริสุทธิ9เป็นพระเจ้า 

จงึถูกต้องเหมาะสมที)เราไม่เพยีงแค่อธิษฐานต่อพระองค์เท่านัQน 

แต่ต้องถวายเกยีรตแิด่พระองค์ในฐานะพระเจ้าเช่นกนั 

 

—ดร . คธี จอห์นสัน  

 

เราไดพิ้จารณาความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบริสุทธิS แลว้ จากนีK  เราจะศึกษาหวัขอ้ทีIสอง คือ ความเป็นพระภาค ในหวัขอ้นีK  

เราจะเนน้ประเดน็ทีIวา่ เราตอ้งปฏิบติัต่อพระวญิญาณบริสุทธิS ในฐานะพระภาคหนึIงทีIแทจ้ริง 

ไม่ใช่เพียงในฐานะพลงัหรืออาํนาจของพระเจา้ 
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ความเป็นพระภาค 
 

ตลอดประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร 

มีหลายกลุ่มไดป้ฏิเสธไม่ยอมรับวา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระภาคหนึIงทีIมีทัKงการรับรู้เป็นของตนเองและมีคุณลกัษณะของพระเจา้ในต

นเอง บางกลุ่มเชืIอวา่พระองคเ์ป็นพระบิดาในอีกร่างหนึIง กลุ่มอืIน ๆ แยง้วา่พระนาม “พระวญิญาณบริสุทธิS ” 

เป็นแค่ชืIอทีIนกัเขียนยคุโบราณใชเ้พืIอบรรยายฤทธานุภาพของพระเจา้ แต่เมืIอดูโครงสร้างของ หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต 

เรากเ็ห็นวา่หลกัขอ้เชืIอนีKยนืยนัจุดยนืของพระคมัภีร์ ทีIวา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระภาคแทโ้ดยพระองคเ์องภายในองคพ์ระเจา้สมบูรณ์ 

นีIเป็นสิIงทีIพระวจนะสอนไวอ้ยา่งชดัเจน และเป็นจุดยนืทีIยดึถือโดยทุกแขนงทุกนิกายของคริสตจกัรมาโดยตลอด 

 

พนัธสัญญาใหม่บรรยายพระวญิญาณบริสุทธิ9ในแง่ที)เป็นพระภาคสมบูรณ์ ไม่ใช่พลงัอนัปราศจากตวัตน 

และคริสตชน คริสตจกัร ที)เหลือกร็วมตวักนัโดยยดึมั)นคาํพยานนัQน และประกาศว่านี)คือสิ)งที)เราเชื)อเช่นกนั จริงอยู่ 

กว่าคาํยืนยนันีQจะถูกประกาศอย่างชัดเจนในหลกัข้อเชื)อฉบับต่อมา เวลากผ่็านไป 300-400 ปี 

ก่อนจะมกีารถกเถยีงกนัอย่างจริงจงัในเรื)องนีQ แต่เมื)อ บาซิลแห่งซีซาเรีย อภปิรายประเดน็นีQในศตวรรษที)สี) 

ท่านไม่ได้ประกาศหลกัคาํสอนใหม่ 

แต่ท่านเพยีงแค่ทาํให้สิ)งที)คริสตชนเชื)อมานานกว่าสามร้อยปีเป็นที)ประจกัษ์ชัดเจนขึQนเท่านัQน 

 

—ดร . ปีเตอร์ วอล์คเกอร์  

 

ก่อนอืIนเราตอ้งยอมรับวา่ หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ไม่ไดอ้ธิบายเรืIองเหล่านีKอยา่งชดัแจง้ 

แต่เมืIอเราพิจารณาขอ้ถกเถียงสาํคญัทางศาสนศาสตร์เกีIยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิS ในช่วง 3-4 ศตวรรษแรกของคริสตศ์าสนา 

เราจะเห็นไดว้า่ การทีIหลกัขอ้เชืIอฯ ยนืยนัวา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นสมาชิกของตรีเอกานุภาพ กเ็ท่ากบัหลกัขอ้เชืIอฯ 

ไดย้นืยนัความเป็นพระภาคของพระวญิญาณฯ ทางออ้มนัIนเอง เช่นเดียวกบัหลกัการอืIน ๆ ของคริสตศ์าสนาทีIมีรากฐานในพระคมัภีร์ 

หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ปฏิเสธแนวคิดทีIวา่พระวญิญาณของพระเจา้ไม่ใช่พระภาคหนึIง 

แต่เป็นเพียงพลงัหรืออาํนาจของพระเจา้เท่านัKน 

 

ในการศึกษาพืKนฐานพระคมัภีร์เพืIอเขา้ใจหลกัขอ้เชืIอฯ ทีIยนืยนัวา่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระภาคหนึIงของพระเจา้นัKน 

เราจะแบ่งการอภิปรายออกเป็นสามส่วน หนึIง เราจะดูคุณลกัษณะเฉพาะตวัทีIพระวญิญาณบริสุทธิS มี สอง 

เราจะเนน้คุณลกัษณะเฉพาะตวัทีIทาํใหพ้ระวญิญาณฯ แตกต่างจากพระบิดาและพระบุตร และสาม 

เราจะอธิบายความสมัพนัธ์เชิงพระภาคระหวา่งพระวญิญาณฯ กบัอีกสองพระภาคในองคต์รีเอกานุภาพ 

เราจะเริIมดว้ยคุณลกัษณะทีIพิสูจนว์า่พระวญิญาณบริสุทธิS  เป็นพระภาคหนึIงโดยสมบูรณ์ 

 

 

คณุลกัษณะ 
 

เมืIอเรากล่าวถึงคุณลกัษณะเฉพาะตวัของพระวญิญาณบริสุทธิS  เราคาํนึงถึงคุณสมบติัต่าง ๆ ของพระองค ์

ทีIเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล สิIงต่าง ๆ ทีIเป็นจริงเกีIยวกบัพระองคไ์ด ้กต่็อเมืIอพระองคเ์ป็นพระภาคหนึIงอยา่งแทจ้ริงเท่านัKน 

ไม่ใช่แค่พลงัทีIแยกออกมาจากพระภาคใดพระภาคหนึIง 

 

ข้าพเจ้าพบว่า พนัธสัญญาใหม่นัQนให้ความรู้ดมีาก พนัธสัญญาใหม่นัQน ไม่ได้กล่าวถงึเพยีงแค่พระนาม 
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และตาํแหน่งของพระเจ้าพระบิดา พนัธกจิของพระเจ้าพระบิดา คุณลกัษณะของพระเจ้าพระบิดา และพนัธกจิต่าง 

ๆ ของพระเจ้าพระบิดาเท่านัQน แต่ยงักล่าวอย่างเดยีวกนัเกี)ยวกบัพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ9ด้วย 

กล่าวอกีนัยหนึ)งกคื็อ คุณสมบัตเิฉพาะตวัต่าง ๆ ที)เป็นลกัษณะของพระเจ้าพระบิดาในพระคมัภร์ี 

กถู็กระบุว่าเป็นลกัษณะของพระเจ้าพระวญิญาณบริสุทธิ9ในพนัธสัญญาใหม่ด้วย 

และนี)กเ็ป็นอกีครัQงหนึ)งที)สิ)งนีQเน้นให้เราทราบว่าพระวญิญาณบริสุทธิ9เป็นพระภาคสมบูรณ์ 

ไม่ใช่เป็นแค่พลงัหรืออาํนาจเท่านัQน 

 

——ดร . เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม 

 

พระวญิญาณบริสุทธิS มีคุณลกัษณะเฉพาะตวัมากมายเกินกวา่ทีIเราจะเรียบเรียงไวไ้ดห้มดในบทเรียนนีK  ดงันัKน 

เราจะกล่าวถึงตวัอยา่งสีIประการทีIแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นพระภาคของพระองค ์

เราจะเริIมดว้ยการกล่าววา่พระวญิญาณบริสุทธิS มีพระประสงค ์นีIคือศกัยภาพของพระองคที์Iใชใ้นการวางแผน แสดงความประสงค ์

และเลือกสรร เป็นทีIชดัเจนอยูแ่ลว้วา่ผูใ้ดกต็ามทีIสามารถกระทาํสิIงเหล่านีKไดน้ัKน ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่พลงัหรืออาํนาจเท่านัKน ตวัอยา่งเช่น 

เปาโลกล่าวใน 1 โครินธ์ 12:11 เกีIยวกบัการมอบของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธิS วา่: 

 

ทัKงหมดนีKลว้นเป็นการงานของพระวญิญาณองคเ์ดียวกนั 

และพระองคป์ระทานสิIงเหล่านีK ใหแ้ก่แต่ละคนตามทีIทรงกาํหนดไว ้(1 โครินธ์ 12:11) 

 

พระวญิญาณบริสุทธิS ประสงคใ์หบ้างคนไดรั้บของประทานหนึIง และคนอืIน ๆ ใหไ้ดรั้บของประทานต่างกนัไป 

พลงัอนัปราศจากตวัตนไม่สามารถมีแผนการและความประสงคนี์Kได ้มีแต่พระภาคสมบูรณ์เท่านัKนทีIทาํได ้ดงันัKน 

พระวญิญาณบริสุทธิS จึงตอ้งเป็นพระภาคสมบูรณ์เท่านัKน 

 

นอกจากนีKพระวญิญาณบริสุทธิS ยงัมีคุณลกัษณะแห่งความคิดและความรู้ โดยคุณลกัษณะนีK  

พระองคมี์ความหยัIงรู้และสามารถถ่ายทอดใหผู้อื้Iนได ้พระองคส์าํแดงความรู้และความคิดของพระองคใ์นหลายทาง เช่น 

โดยการแสวงหาและหยัIงรู้พระดาํริและพระประสงคข์องพระเจา้ เช่นใน 1 โครินธ์ 2:10-12 

และพระวญิญาณบริสุทธิS กมี็พระประสงคข์องพระองคเ์อง เช่นใน โรม 8:27 นอกจากนัKน พระองคย์งัถ่ายทอดปัญญาและความรู้ เช่นใน 1 

โครินธ์ 12:8 และพระองคย์งัเป็นผูส้อนดว้ย เช่นในลูกา 12:12 

 

พระเยซูเองกไ็ดก้ล่าวถึงความรู้และความคิดของพระวญิญาณในยอห์น 14:26 ลองฟังสิIงทีIพระเยซูตรัสแก่อคัรสาวก: 

 

แต่องคที์IปรึกษาคือพระวญิญาณบริสุทธิS ซึI งพระบิดาจะทรงส่งมาใน นามของเราจะทรงสอนสิIงทัKงปวงแก่พวกท่าน 

และจะใหพ้วกท่านระลึกถึงทุกสิIงทีIเราไดก้ล่าวกบัพวกท่าน (ยอห์น 14:26) 

 

พลงัทีIไร้ตวัตนไม่สามารถคิด รู้ และสอนได ้ดงันัKน 

คุณลกัษณะแห่งความรู้และความคิดจึงพิสูจนว์า่พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระภาคสมบูรณ์ 

 

นอกจากนัKน พระวญิญาณบริสุทธิS มีอารมณ์ ความรู้สึกภายใน และความรัก 

ทีIพระองคแ์สดงออกเพืIอสนองตอบกบัผูอื้Iนและเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะตวัอืIน ๆ ของพระองค ์

การทีIพระองคมี์อารมณ์พิสูจนว์า่พระองคเ์ป็นพระภาคหนึIง ไม่ใช่เพียงแค่พลงั ตวัอยา่งกคื็อ 
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ความรักของพระวญิญาณบริสุทธิS ทีIถูกกล่าวถึงในโรม 15:30 และความชืIนชมยนิดีของพระองคถู์กกล่าวถึงใน 1 เธสะโลนิกา 1:6 ลองฟัง 

เอเฟซสั 4:30 เกีIยวกบัความเสียใจของพระองค:์ 

 

อยา่ทาํใหพ้ระวญิญาณบริสุทธิS ของพระเจา้เสียพระทยั 

โดยพระวญิญาณนีK ท่านไดรั้บการประทบัตราแลว้สาํหรับวนัแห่ง การทรงไถ่ใหร้อด (เอเฟซัส 4:30) 

 

การทีIพระวญิญาณบริสุทธิS มีอารมณ์ เช่นความเสียใจ บ่งบอกวา่พระองคเ์ป็นพระภาคโดยสมบูรณ์ 

 

ยิIงกวา่นัKน พระวญิญาณบริสุทธิS ยงัมีสิIงทีIเราอาจเรียกวา่คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ฏิบติั พระองคมี์พระประสงค ์นัIนคือ 

ความสามารถในการมุ่งหมายสิIงต่าง ๆ และลงมือปฏิบติัตามเจตนาของพระองคเ์อง 

และสิIงนีKทาํใหพ้ระองคส์ามารถกระทาํกิจมากมายทีIผูเ้ป็นบุคคลเท่านัKนจะสามารถทาํได ้ตวัอยา่งเช่น พระวญิญาณบริสุทธิS ทรงเป็นพยาน 

ในยอห์น 15:26 และโรม 8:16 พระองคท์รงมีสามคัคีธรรมกบัเรา ในฟิลิปปี 2:1 และพระองคต์รัสและบญัชา ในกิจการ 8:29 และ 13:2 

และอีกตวัอยา่งหนึIง ในโรม 8:26-27 กล่าววา่ 

 

ในทาํนองเดียวกนัพระวญิญาณทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอ เราไม่รู้วา่เราควรอธิษฐานขอสิIงใด 

แต่พระวญิญาณเองทรงอธิษฐานวงิวอนแทนเราดว้ยการครํIาครวญทีIไม่อาจหาถอ้ยคาํใดมาบรรยาย 

และพระเจา้ผูท้รงชนัสูตรใจของเราทรงรู้ พระทยัของพระวญิญาณเพราะพระวญิญาณทรงอธิษฐานวงิวอนแทน 

ประชากรของพระเจา้ตามพระประสงคข์องพระเจา้ (โรม 8:26-27) 

 

การทีIพระวญิญาณบริสุทธิS ทรงอธิษฐานเผืIอผูเ้ชืIอกเ็ป็นอีกขอ้พิสูจนถึ์งความเป็นพระภาคของพระองค ์

พลงัและอาํนาจอนัปราศจากตวัตนไม่สามารถอธิษฐานและทูลวงิวอน และร้องขออยา่งจริงใจได ้ผูเ้ป็นบุคคลเท่านัKนถึงจะทาํสิIงเหล่านีKได ้

 

ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน นกัเทศนแ์บพติสตผ์ูย้ิIงใหญ่ซึIงมีชีวติอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 1834-1892 ไดก้ล่าวถึงเรืIองนีK ในคาํเทศนาของท่าน 

หวัขอ้ “การทูลวงิวอนของพระวญิญาณบริสุทธิS ” ซึI งอา้งอิงพระธรรมโรม 8:26-27 ลองฟังคาํพดูของท่าน: 

 

พระวญิญาณบริสุทธิ9ช่วยให้เรารับมือกบัความเปราะบางทางร่างกายและจติใจ พระองค์ช่วยเราแบกกางเขนของเรา 

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความเจบ็ปวดทางกาย ความหดหู่ทางใจ ความขดัแย้งด้านจติวญิญาณ การถูกใส่ร้าย 

ความยากจน หรือการถูกข่มเหง ในความอ่อนแอของเรา พระองค์ทรงช่วย 

และเมื)อเรามผู้ีช่วยผู้เข้มแขง็จากเบืQองบน เรากไ็ม่จาํเป็นต้องวติกกบัสิ)งที)จะเกดิขึQน 

พระคุณของพระเจ้าเพยีงพอสําหรับเรา และความแขง็แกร่งของพระองค์กจ็ะสมบูรณ์ในความอ่อนแอ. 

เรารู้สึกมกีาํลงัใจเมื)อรู้ว่าบางสิ)งกาํลงัทาํงานภายในเรา มใีครสักคนที)ทรงพลานุภาพมากกว่าเรา 

และแม้ว่าบางครัQงเรารู้สึกปราศจากความช่วยเหลือ หรืออยู่ใต้พนัธนาการของบางสิ)ง ไม่ว่าจะเป็นอะไรกต็าม 

นั)นกเ็ป็นแค่สิ)งที)ความรู้สึกบอกเรา หาใช่ความจริงไม่ 

องค์พระวญิญาณบริสุทธิ9ผู้ทรงฤทธานุภาพของพระเจ้ากาํลงัทาํงานอยู่อย่างไม่ย่อท้อ 

เพื)อทาํให้เรามลีกัษณะตามพระฉายาของพระคริสต์ นี)เป็นกาํลงัใจอนัยิ)งใหญ่! นี)ยงัเป็นความอุ่นใจ 

เพราะหมายความว่าเรามพีระเจ้าผู้ทรงพระชนม์สถติด้วยตลอดเวลาและเราดาํเนินชีวติต่อหน้าพระองค์เสมอ 

นั)นคือ แม้เราปกปิดความล้มเหลวของเราจากคนอื)น แต่บาปของเราไม่มทีางเป็นความลบั 

เพราะเราดาํเนินชีวติโดยมพีระเจ้าพระองค์เองสถติอยู่ด้วย และพระวญิญาณบริสุทธิ9กเ็ป็นพระวญิญาณที)บริสุทธิ9 
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พระวญิญาณของพระเจ้านัQนบริสุทธิ9 แน่นอน ในฐานะศิษยาภบิาล 

เมื)อข้าพเจ้าให้คาํปรึกษาคนที)กาํลงัต่อสู้กบัความบาป 

ข้าพเจ้ากอ็ยากให้เกดิความเข้าใจในความสมดุลระหว่างสองสภาพนีQ จงอย่าสิQนหวงั 

พระวญิญาณบริสุทธิ9กาํลงัทาํงานในจติใจและชีวติของท่าน จงวางใจและพกัจติใจให้สงบในพระคริสต์ 

เพื)อพระองค์จะประทานชัยชนะแก่ท่านในการต่อสู้กบัความบาป และอย่าชะล่าใจ 

เพราะพระวญิญาณบริสุทธิ9องค์เดยีวกนันีQทรงสถติอยู่และทาํงานในท่านและทาํร่วมกบัท่านเสมอ 

 

—ดร . เดนนิส จอห์นสัน  

 

เมืIอเราไดเ้ห็นวา่คุณลกัษณะเฉพาะตนของพระวญิญาณบริสุทธิS สาํแดงความเป็นพระภาคของพระองคอ์ยา่งไรแลว้ 

เรากพ็ร้อมทีIจะศึกษาขอ้แตกต่างระหวา่งพระองคก์บัพระบิดาและพระบุตร ในฐานะต่างพระภาคกนัในองคต์รีเอกานุภาพ 

 

 

ขอ้แตกตา่ง 
 

เราควรเริIมตน้ดว้ยการยอมรับก่อนวา่ในพระวจนะหลายตอน 

ความแตกต่างระหวา่งพระวญิญาณกบัอีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพนัKน ไม่กระจ่างนกั เช่น 

พระวญิญาณบริสุทธิS ถูกเรียกวา่เป็นพระวญิญาณของพระบุตรของพระเจา้ ในกาลาเทีย 4:6 และพระวญิญาณของพระบิดา ในมทัธิว 10:20 

และพระวญิญาณฯ กมี็อีกหลายพระนามทีIเนน้ความสมัพนัธ์อนัเชืIอมโยง ระหวา่งทัKงสามพระภาคในตรีเอกานุภาพ 

 

แมว้า่ขอ้ความเช่นนีKจะเป็นทีIมาของการถกเถียงกนัอยา่งมากในคริสตจกัรยคุแรก 

แต่ความเกีIยวขอ้งอยา่งแนบแน่นของทัKงสามพระภาคกไ็ม่น่าจะทาํใหเ้ราแปลกใจ เพราะในทีIสุดแลว้ 

ทัKงสามพระภาคกคื็อพระเจา้องคเ์ดียวเท่านัKน ฉะนัKน 

กมี็เหตุผลสมบูรณ์ทีIเราจะนึกถึงพระวญิญาณบริสุทธิS วา่เป็นพระวญิญาณของพระบิดาและของพระบุตร 

และในเวลาเดียวกนักย็นืยนัวา่พระองคเ์ป็นพระภาคหนึIงทีIแยกออกจากอีกสองพระภาคอยา่งสิKนเชิง 

 

วธีิหนึIงทีIเนน้ใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งพระวญิญาณฯกบัอีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพกคื็อการศึกษาขอ้ความในพระคั

มภีร์ทีIแสดงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระภาคทัKงสาม และทาํใหเ้ราเห็นความแตกต่างระหวา่งกนัไดช้ดัเจน 

มีหลายขอ้ความทีIแสดงความแตกต่างเช่นนัKน 

แต่สองขอ้ความต่อไปนีKอาจจะเพียงพอทีIจะช่วยใหเ้ราเห็นวา่พระวญิญาณนัKนแตกต่างจากพระบุตรและพระบิดา 

ขอ้แรกใหเ้ราศึกษาคาํพดูของพระเยซูในยอห์น 16:7: 

 

แต่เราบอกความจริงแก่พวกท่านวา่ การทีIเราจะจากพวกท่านไปกเ็พืIอผลดีของพวกท่าน 

ถา้เราไม่ไปองคที์Iปรึกษากจ็ะไม่มาหาพวกท่าน แต่ถา้เราไปเราจะส่งพระองคม์าหาพวกท่าน (ยอห์น 16:7) 

 

ในเหตุการณ์นีK  พระเยซูกล่าววา่พระวญิญาณบริสุทธิS จะไม่เสดจ็ลงมาถา้พระบุตรไม่เสดจ็กลบัไปก่อน 

เห็นไดช้ดัวา่พระเยซูแยกพระองคเ์องจากพระวญิญาณฯ โดยกล่าววา่ผูห้นึIงตอ้งเสดจ็ไปก่อนทีIอีกผูห้นึIงจะเสดจ็มา 

แต่ละพระองคก์มี็บทบาททีIไดรั้บมอบหมาย และบทบาทของพระวญิญาณฯ 

จะไม่เริIมขึKนจนกระทัIงพระบุตรไดก้ระทาํพนัธกิจบนโลกนีKสาํเร็จและเสดจ็ขึKนสู่สวรรคเ์สียก่อน สิIงนีK บ่งบอกชดัเจนวา่พระวญิญาณฯ 
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เป็นพระภาคทีIแยกจากพระบุตร 

 

ในทาํนองเดียวกนั พระวญิญาณฯกก็ระทาํหลายสิIงทีIทาํใหพ้ระองคแ์ตกต่างจากพระบิดา เช่น 

ในบทบาทของพระองคใ์นฐานะทีIปรึกษา พระวญิญาณบริสุทธิS เป็น “ทนายฝ่ายจาํเลย” ใหเ้รา 

คอยช่วยเราในการสูค้วามจาํเพาะพระพกัตร์พระเจา้ 

 

โดยทั)วไป งานของพระวญิญาณฯ กคื็อการนําพนัธกจิของพระคริสต์มาปฏบัิต ิ

พระคริสต์ได้สละชีวติของพระองค์เป็นเครื)องบูชาเพื)อไถ่เรา งานของพระวญิญาณฯ 

กคื็อการรับพนัธกจินัQนและนํามาปฏบัิตใินจติใจของเรา เราจงึจาํเป็นต้องมทีัQงพระคริสต์และพระวญิญาณบริสุทธิ9 

ความหมายของข้าพเจ้ากคื็อ ถ้าเราไม่มพีระวญิญาณฯ ที)จะนําสิ)งนีQมาปฏบัิตใินจติใจของเรา 

เรากจ็ะไม่อยู่ในสภาพที)ดนัีก 

เนื)องจากพนัธกจิของพระคริสต์นัQนเป็นสิ)งที)พระเจ้าประสงค์จะให้เกดิขึQนเพื)อเปลี)ยนแปลงเราจากภายใน 

และด้วยเหตุนีQพระวญิญาณฯ ได้เสดจ็มา และพระวญิญาณได้สร้างเราขึQนใหม่ ทาํให้เราบังเกดิใหม่ พระวญิญาณฯ 

ทาํให้เราบริสุทธิ9 นั)นคือ ชําระให้ปราศจากมลทนิ และพระวญิญาณฯ กย็งัคงมอบของประทาน และพระพร 

และผลดต่ีาง ๆ ในชีวติของเราเสมออย่างครบถ้วน ดงันัQน พนัธกจิของพระวญิญาณฯ จงึเป็นสิ)งที)ขาดไม่ได้ 

 

——ดร . จอห์น เฟรม  

 

ตวัอยา่งเช่น ในโรม 8:26-27 เปาโลเขียนไวว้า่: 

 

ในทาํนองเดียวกนัพระวญิญาณทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอ 

เราไม่รู้วา่เราควรอธิษฐานขอสิIงใดแต่พระวญิญาณเองทรงอธิษฐานวงิวอนแทนเราดว้ยการครํIาครวญทีIไม่อาจหาถ้

อยคาํใดมาบรรยาย และพระเจา้ผูท้รงชนัสูตรใจของเราทรงรู้ 

พระทยัของพระวญิญาณเพราะพระวญิญาณทรงอธิษฐานวงิวอนแทนประชากรของพระเจา้ตามพระประสงคข์องพ

ระเจา้ (ในโรม 8:26-27) 

 

เมืIอเปาโลสอนวา่พระวญิญาณบริสุทธิS วงิวอนเพืIอเราต่อพระบิดา เปาโลแสดงใหเ้ห็นวา่ 

พระวญิญาณและพระบิดาเป็นสองพระภาคแยกจากกนั โดยพระภาคหนึIงวงิวอน และอีกพระภาคหนึIงรับฟังคาํวงิวอนนัKน 

 

พระองค์ทูลวงิวอนต่อพระบิดา พระองค์ตรัสภายในจติใจของเราเมื)อเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไร 

และเปาโลอธิบายว่าพระองค์ครํ)าครวญในจติใจของเรา ดงันัQนเราจงึสามารถกล่าวสิ)งเหล่านัQนต่อพระเจ้าได้ ทัQง ๆ 

ที)เราไม่รู้ว่าจะกล่าวอย่างไร 

 

——ดร . จอห์น เฟรม  

 

เราอาจกล่าวได้ว่า วธีิการอธิษฐานตามบรรทดัฐานกคื็อ 

อธิษฐานต่อพระบิดาในพระนามของพระบุตรและโดยฤทธานุภาพของพระวญิญาณบริสุทธิ9 แต่กระนัQน 

เรากเ็ป็นผู้ที)เชื)อในศาสนาแห่งพระคุณและเสรีภาพในลกัษณะที)เราสามารถทูลต่อพระวญิญาณบริสุทธิ9โดยตรง 
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โดยไม่สั)นคลอนความเป็นเอกภาพของพระเจ้าและโดยไม่ทาํให้วถิกีารอธิษฐานของเราถูกปฏเิสธแต่อย่างใด 

 

——ดร . เกลน็ สคอร์จี  

 

คาํอธิษฐานต่อพระวญิญาณบริสุทธิS นีK  ซึI งกล่าวกนัวา่เป็นของออกสัติน บิดาแห่งคริสตจกัรซึIงมีชีวติอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 354-430 

ไดใ้หแ้บบอยา่งทีIยอดเยีIยมสาํหรับเราในการอธิษฐาน: 

 

โอ พระวญิญาณบริสุทธิ9 ขอให้ลมปราณของพระองค์อยู่ในใจข้าพเจ้า 

เพื)อทุกความคดิของข้าพเจ้าจะบริสุทธิ9; 

โอ พระวญิญาณบริสุทธิ9 โปรดกระทาํกจิในข้าพเจ้า 

เพื)องานของข้าพเจ้าจะบริสุทธิ9เช่นกนั; 

โอ พระวญิญาณบริสุทธิ9 โปรดชักนําจติใจของข้าพเจ้า 

เพื)อข้าพเจ้าจะรักเฉพาะสิ)งที)บริสุทธิ9; 

โอ พระวญิญาณบริสุทธิ9 โปรดเสริมกาํลงัข้าพเจ้า 

เพื)อข้าพเจ้าจะปกป้องทุกสิ)งที)บริสุทธิ9; 

โอ พระวญิญาณบริสุทธิ9 ขอพทิกัษ์รักษาข้าพเจ้า 

เพื)อข้าพเจ้าจะบริสุทธิ9ตลอดไป 

 

เมืIอเราไดเ้ขา้ใจความเป็นพระภาคของพระวญิญาณบริสุทธิS ในแง่คุณลกัษณะเฉพาะตนของพระองคแ์ละการทีIพระองคแ์ตกต่าง

จากพระบิดาและพระบุตรแลว้ ต่อไปเราจะดูทีIความสมัพนัธ์ของพระองคก์บัอีกสองพระภาคในองคต์รีเอกานุภาพ 

 

 

ความสมัพนัธ์ 
 

เราไดก้ล่าวมาโดยตลอดในบทเรียนนีKวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งพระภาคในตรีเอกานุภาพนัKน 

ถูกอธิบายตัKงแต่ดัKงเดิมบนพืKนฐานของสอง มุมมอง กล่าวอยา่งเจาะจงกคื็อ 

นกัศาสนศาสตร์ไดก้ล่าวถึงองคต์รีเอกานุภาพเชิงภววทิยาและตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยา 

ทัKงสองมุมมองนีK ศึกษาตรีเอกานุภาพองคเ์ดียวกนั นัIนคือ พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิS  

แต่เนน้แง่มุมทีIต่างกนัเกีIยวกบัสมัพนัธภาพระหวา่งสามพระภาคของพระเจา้นีK  

 

เมืIอเราพดูถึงตรีเอกานุภาพเชิงภววทิยา เราเนน้ทีIสภาวะและการดาํรงอยูข่องพระเจา้ จากมุมมองนีK  

พระวญิญาณบริสุทธิS มีความเท่าเทียมกบัพระบิดาและพระบุตรในดา้นอาํนาจและพระสิริ ทัKงสามพระภาคของพระเจา้นัKนไร้ขีดจาํกดั 

ดาํรงนิรันดร์ และไม่เปลีIยนแปลง แต่ละภาคมีคุณลกัษณะสาํคญัของความเป็นพระเจา้เหมือนกนั เช่น ปัญญา ฤทธานุภาพ ความบริสุทธิS  

ความยติุธรรม ความดี และสจัธรรม 

 

และเมืIอเราพดูถึงองคต์รีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยา เรากพิ็จารณาวา่พระภาคต่าง ๆ ของพระเจา้มีปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

ในมุมมองนีK  แต่ละพระภาคขององคพ์ระเจา้สมบูรณ์ ต่างมีความรับผดิชอบ อาํนาจ และบทบาททีIไดรั้บมอบหมายแตกต่างกนัไป 

อาํนาจของพระวญิญาณฯ อยูภ่ายใตอ้าํนาจทีIเหนือกวา่ของพระบิดาและพระบุตร 

และบทบาทของพระวญิญาณโดยส่วนใหญ่แลว้กเ็พืIอปฏิบติัตามคาํบญัชาของพระบิดาและพระบุตร 
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และทาํใหท้ัKงสองพระองคไ์ดรั้บพระสิริ 

 

พระเจ้าอยู่ที)ไหน พระวญิญาณของพระองค์กอ็ยู่ที)นั)นด้วย 

พระวญิญาณของพระองค์ไม่ได้เกี)ยวข้องเฉพาะกบัการที)พระองค์สถติอยู่ด้วยเท่านัQน 

แต่เกี)ยวข้องกบัพระราชกจิของพระองค์ด้วย ดงันัQน 

ถ้าเราตดิตามความสัมพนัธ์ระหว่างพระเจ้ากบัการทรงสร้างของพระองค์ 

กเ็ป็นไปไม่ได้เลยที)จะบรรยายการทรงสร้างโดยปราศจากพระวญิญาณบริสุทธิ9 ในปัจจุบัน 

พระวญิญาณบริสุทธิ9กก็าํลงันําทางประวตัศิาสตร์ของมนุษยชาต ิจริง ๆ แล้ว 

พระวญิญาณบริสุทธิ9เป็นผู้ที)นําความเอาใจใส่และความรักของพระเจ้ามาปฏบัิตใินเวลาอนัเหมาะสม 

 

——ดร . อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์  

 

ในทางคริสตศ์าสนศาสตร์ ทัKงดา้นตรีเอกานุภาพเชิงภววทิยาและดา้นตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยา 

พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระภาคทีIสาม 

 

ในตรีเอกานุภาพเชิงภววทิยา พระองคเ์ป็นพระภาคทีIสาม เพราะเป็นลมปราณทีIพระบิดา ซึI งเป็นพระภาคทีIหนึIง และพระบุตร 

ซึI งเป็นพระภาคทีIสอง ไดร้ะบายออกมา 

 

ณ ทีIนีK  เราตอ้งอธิบายก่อนวา่ คริสตจกัรต่าง ๆ ในนิกายออร์โธดอกซ์สอนวา่ 

พระวญิญาณบริสุทธิS คือลมปราณทีIมาจากพระบิดาเท่านัKน มิไดม้าจากพระบุตร 

คาํสอนทีIต่างกนันีK เป็นเหตุผลส่วนหนึIงทีIทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งคริสตจกัรซีกตะวนัออกและคริสตจกัรซีกตะวนัตก ซึI งเริIมในปี 

ค.ศ. 1054 และต่อเนืIองมาจนถึงปัจจุบนั แน่นอน เนืIองจาก หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ถูกสร้างขึKนก่อนความขดัแยง้นีK  หลกัขอ้เชืIอฯ 

จึงมิไดก้ล่าวถึงความเห็นต่างกนัระหวา่งคริสตจกัรตะวนัออกและคริสตจกัรตะวนัตก 

และคริสตจกัรในทัKงสองซีกโลกกย็นืยนัขอ้ความทัKงหมดใน หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต เช่นกนั 

 

ในตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยา พระองคเ์ป็นพระภาคทีIสามเพราะพระองคอ์ยูใ่นตาํแหน่งทีIสาม 

ภายใตท้ัKงพระบิดาและพระบุตร พระวจนะกล่าวถึงการอยูภ่ายใตพ้ระบิดาและพระบุตรในหลายรูปแบบ เช่น พระวญิญาณฯ 

ถูกส่งมาหรือประทานมาโดยพระบิดาและพระบุตร พระคมัภีร์กล่าวเช่นนีK ใน ลูกา 11:13; ยอห์น 14:26 และ 15:26; และกิจการ 2:33 

และเมืIอพระวญิญาณฯ เสดจ็มา พระองคก์เ็ชืIอฟังพระบิดาและพระบุตร โดยการกระทาํพนัธกิจทีIทัKงสองพระองคม์อบหมายใหก้ระทาํ 

เราอ่านพบไดใ้น ยอห์น 16:13; โรม 8:11; และ 1 เปโตร 1:2 

 

แน่นอน แมเ้ราจะกล่าววา่พระวญิญาณบริสุทธิS อยูใ่นตาํแหน่งทีIต ํIาทีIสุดในมุมมองของตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยา 

แต่สิIงสาํคญักคื็อ เรายงัคงเนน้วา่พระองคเ์ป็นพระเจา้เตม็ตวั และมีอาํนาจสูงสุดอยา่งสมบูรณ์เหนือทุกแง่มุมของสิIงทีIทรงสร้าง ยิIงกวา่นัKน 

ภายในตรีเอกานุภาพกย็งัมีบรรยากาศแห่งการนบัถือซึIงกนัและกนั เนืIองจากสิIงใดทีIพระภาคหนึIงกระทาํ ทัKงสามกก็ระทาํเช่นกนั ดงันัKน 

การทีIพระวญิญาณบริสุทธิS อยูภ่ายใตพ้ระบิดาและพระบุตร กไ็ม่ไดห้มายความวา่พระองคมี์ลกัษณะภายในดอ้ยกวา่แต่อยา่งใด 

ไม่เป็นเช่นนัKนอยา่งแน่นอน เพราะในความเป็นพระเจา้แลว้ พระวญิญาณฯ เท่าเทียมกบัพระบิดาและพระบุตรอยา่งครบถว้น 

 

ความเป็นพระภาคสมบูรณ์ของพระวญิญาณบริสุทธิS เป็นองคป์ระกอบทีIขาดไม่ไดใ้นคริสตศ์าสนศาสตร์ 

และเราไดเ้ห็นแลว้วา่มีเหตุผลมากมายทีIจะยนืยนัคาํพดูนีK  
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พระวญิญาณบริสุทธิS ประกอบดว้ยคุณลกัษณะทีIบ่งบอกชดัเจนวา่พระองคเ์ป็นตวัตนเฉพาะทีIมีการรับรู้เป็นของตนเอง 

อีกทัKงความสมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์ของพระองคก์บัพระบิดาและพระบุตรกแ็สดงชดัเจนวา่พระองคเ์ป็นพระภาคทีIมีชีวติ 

ไม่ใช่แค่พลงัหรืออาํนาจอนัปราศจากจิตใจ เราจึงสามารถและควรจะมีความมัIนใจอยา่งมัIนคงในหลกัคาํสอนดัKงเดิมนีK  

 

เมืIอมาถึงจุดนีK  ในเรืIองพระวญิญาณบริสุทธิS  เราไดศึ้กษาคาํยนืยนัของ หลกัขอ้เชืIออคัรธรรมทูต 

เกีIยวกบัความเป็นพระเจา้และความเป็นพระภาคสมบูรณ์ของพระวญิญาณฯ ณ จุดนีK เรากพ็ร้อมทีIจะศึกษาหวัขอ้สาํคญัทีIสาม นัIนคือ 

พนัธกิจทีIพระวญิญาณบริสุทธิS ไดก้ระทาํตลอดประวติัศาสตร์และยงัคงกระทาํอยูใ่นปัจจุบนั 

 

 

พนัธกจิ 
 

ประโยชน์ข้อหนึ)งของการมคีวามเข้าใจอย่างเตม็เปี) ยมเกี)ยวกบัพนัธกจิของพระวญิญาณฯ กคื็อ 

เราจะได้รู้ว่าพระเจ้าทาํงานร่วมกบัเราอย่างเป็นส่วนตวัจริง ๆ พระองค์ไม่ใช่พระเจ้ากดปุ่ม 

พระองค์เสดจ็มาหาเราและมปีฏสัิมพนัธ์กบัเราอย่างเป็นส่วนตวัมาก ดงันัQน จริง ๆ แล้ว พระวญิญาณฯ 

สถติอยู่ในจติใจของเรา พระองค์อธิษฐานร่วมกบัเราและเพื)อเรา 

พระองค์ประทานของประทานแห่งความบริสุทธิ9แก่เรา และพระองค์ยงัเกี)ยวข้องกบัเราในหลาย ๆ ลกัษณะ จริง ๆ 

แล้ว ในทุกช่วงชีวติเรา พระวญิญาณฯ กไ็ด้ประทานผลแห่งความดงีามแบบคริสเตยีนแก่เรา 

อย่างที)เปาโลกล่าวในพระธรรมกาลาเทยี พระองค์ประทานของประทานมากมายเพื)อรับใช้ในคริสตจกัร 

และทัQงหมดนีQเป็นพระราชกจิของพระเจ้าร่วมกบัเราโดยผ่านทางพระวญิญาณฯ 

 

——ดร . จอห์น เฟรม  

 

ถึงแม ้หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต ไม่ไดบ้รรยายพนัธกิจของพระวญิญาณอยา่งกระจ่างมากนกั แต่เมืIอยนืยนัวา่ 

“ขา้พเจา้เชืIอในพระวญิญาณบริสุทธิS ” หลกัขอ้เชืIอนีK  ตัKงแต่ตน้ กสื็IอถึงความเชืIอหลายประการเกีIยวกบัพนัธกิจของพระวญิญาณฯ 

 

มีหลายวธีิทีIจะบรรยายพนัธกิจของพระวญิญาณฯ แต่เราจะสาํรวจเพียงสีIดา้นใหญ่ ๆ หนึIง 

เราจะศึกษาฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง สอง เราจะเนน้ทีIพนัธกิจแห่งการชาํระใหบ้ริสุทธิS  สาม 

เราจะกล่าวถึงการทีIพระองคป์ระทานพระคุณ และสีI เราจะบรรยายถึงการทรงสาํแดงของพระองค ์

เราจะเริIมจากฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง 

 

 

ฤทธานุภาพแหง่การทรงสรา้ง 
 

คาํวา่ “ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง” หมายถึงการทีIพระวญิญาณบริสุทธิS สามารถสร้างสิIงใหม่ ๆ 

และสามารถปกครองและเปลีIยนแปลงสิIงทีIถูกสร้างมานัKน 

 

เมื)อท่านอ่านบทแรกของพระคมัภร์ี ปฐมกาล บทที) 1“พระวญิญาณของพระเจ้าทรงเคลื)อนไหวอยู่เหนือนํQานัQน” 

กห็มายถงึพระวญิญาณบริสุทธิ9นัQนเอง เมื)อเราเปิดไปที)โคโลสี 1 เรากอ่็านพบว่าพระคริสต์เป็นพระผู้สร้าง 
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และพระองค์ทรงสร้างโดยผ่านพระวญิญาณบริสุทธิ9 นอกจากนัQน พระวญิญาณบริสุทธิ9กเ็กี)ยวข้องกบัการสร้างใหม่ 

ซึ)งเรานึกถงึในแง่ของการที)เรากลบัใจใหม่ พระวญิญาณฯ เป็นผู้ที)ทาํให้เกดิการสร้างใหม่ 

ถ้าผู้ใดมไิด้บังเกดิใหม่โดยพระวญิญาณบริสุทธิ9 ผู้นัQนไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดนิของพระเจ้าได้ แต่พระวญิญาณฯ 

กไ็ม่ได้ทาํงานเพยีงแค่ช่วยเราให้บังเกดิใหม่เป็นรายบุคคลเท่านัQน แต่ในการสร้างทุกสิ)งขึQนใหม่ในทุกหนทุกแห่งด้วย 

ดงันัQน เปาโลจงึกล่าวในโรม 8 ว่า “สรรพสิ)งที)พระเจ้าทรงสร้างกาํลงัครํ)าครวญราวกบัเจบ็ท้องจะคลอดบุตร” 

โดยรอคอยการที)ทุกสิ)งจะถูกสร้างขึQนใหม่ ซึ)งนี)เป็นพนัธกจิของพระวญิญาณบริสุทธิ9 

 

—ดร . ดเีรค ดบัเบิลยู เอช โธมสั 

 

การศึกษาฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวญิญาณบริสุทธิS จะเนน้ทีIภารกิจสามระดบัของพระองค ์หนึIง 

เราจะกล่าวถึงฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างในโลกแห่งธรรมชาติ สอง 

เราจะศึกษาของประทานฝ่ายวญิญาณทีIพระองคป์ระทานแก่คริสตจกัร และสาม 

เราจะพิจารณาบทบาทของพระองคใ์นการช่วยใหจิ้ตใจและจิตวญิญาณมนุษยข์องเราไดบ้งัเกิดใหม่เป็นส่วนบุคคล 

เราจะเริIมดว้ยการศึกษาวา่ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างถูกแสดงใหเ้ห็นในโลกแห่งธรรมชาติอยา่งไร 

 

 

โลกแหง่ธรรมชาต ิ
 

เราสามารถเห็นฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวญิญาณบริสุทธิS ในโลกแห่งธรรมชาติในขอ้แรก ๆ ของพระคมัภีร์ 

ในช่วงตน้ของบทนีK  เราศึกษาบทบาทของพระวญิญาณฯ ในการทรงสร้างจากปฐมกาล 1 

โดยเรียนรู้วา่พระองคท์รงใชส้รรพฤทธานุภาพของความเป็นพระเจา้เพืIอสร้างโลกนีKจากทีIไม่มีอะไรเลย เราอ่านพบใจความทีIคลา้ย ๆ 

กนัในสดุดี 104:30 โดยผูเ้ขียนสรรเสริญพระเจา้ทีIพระองคส่์งพระวญิญาณฯมาเพืIอสร้างโลกนีKและทุกสิIงทุกอยา่ง 

ไม่ใช่เฉพาะในเจด็วนัแห่งการทรงสร้างเท่านัKน แต่รวมถึงในแต่ละวนัดว้ย สดุดี 33:6 สะทอ้นความคิดนีK  และโยบ 33:4 

กอ็ธิบายเรืIองนีK เพิIมขึKนดว้ยการกล่าวถึงมนุษยโ์ดยเฉพาะ 

 

ขอใหเ้ราพิจารณาสดุดี 104:30 เป็นตวัอยา่ง: 

 

เมืIอพระองคป์ระทานพระวญิญาณของพระองค ์พวกมนักถู็กสร้างขึKนและพระองคท์รงพลิกโฉมแผน่ดินเสียใหม่ 

(สดุด ี104:30) 

 

ในขอ้นีK  ผูเ้ขียนสดุดีแสดงความเขา้ใจวา่สิIงทรงสร้างทุกสิIงเป็นมาและดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งไร 

และท่านไดย้กใหทุ้กสิIงเป็นผลงานของพระวญิญาณของพระเจา้ กคื็อ พระวญิญาณบริสุทธิS นัIนเอง 

 

ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวญิญาณบริสุทธิS ในโลกแห่งธรรมชาติสามารถเห็นไดจ้ากสิIงมหศัจรรยม์ากมายทีIพระอง

คบ์นัดาลใหเ้กิดขึKนในพระคมัภีร์ เช่น ในพนัธสญัญาเดิม พระวญิญาณทาํใหโ้มเสสสามารถทาํใหน้ํK าไหลออกมาจากหินในอพยพ 17:6 

และพระวญิญาณฯ กท็าํใหแ้ป้งและนํKามนัของหญิงม่ายเพิIมพนูขึKนอยา่งมหาศาลใน 1 พงศก์ษตัริย ์17 

 

ในพนัธสญัญาใหม่ พระวญิญาณฯ ทาํใหพ้ระเยซูสามารถเพิIมปริมาณอาหารใหเ้พียงพอทีIจะเลีKยงคน 5,000 คนไดใ้นมทัธิว 14 

และ 4,000 คนในมทัธิว 15 พระองคท์าํใหพ้ระเยซูเป็นขึKนจากความตาย ตามทีIเราอ่านพบในโรม 8:11 
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และพระองคป์ระทานฤทธานุภาพแก่เปาโลในการทาํการอศัจรรยแ์ละการรับใช ้ตามทีIเราเห็นในโรม 15:18-19 

 

และแน่นอนการอศัจรรยที์IยิIงใหญ่ทีIสุดไดแ้ก่การทีIทาํใหพ้ระเยซูมาบงัเกิด โดยปฏิสนธิในครรภข์องมารียห์ญิงพรหมจารี 

การอศัจรรยนี์K เอง ซึI งบนัทึกในลูกา 1:35 เป็นพนัธกิจเดียวของพระวญิญาณบริสุทธิS ทีIกล่าวถึงอยา่งชดัแจง้ในหลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต 

 

แมใ้นปัจจุบนั พระวญิญาณบริสุทธิS กมี็ฤทธานุภาพอนัอศัจรรยที์Iจะสร้าง สร้างใหม่ 

และนาํทุกสิIงทีIทรงสร้างใหอ้ยูใ่นสภาพทีIพระเจา้ทรงประสงคใ์นทีIสุด 

 

จริง ๆ แลว้ 

การสร้างโลกใหม่โดยพระวญิญาณบริสุทธิS จะไม่แลว้เสร็จจนกระทัIงพระองคไ์ดแ้กไ้ขผลลพัธ์ทัKงปวงของการทีIมนุษยต์กสู่ความบาปใหลุ้ล่

วงไป ปฐมกาล 3 บอกเราวา่ เมืIออาดมัและเอวากินผลไมต้อ้งหา้มจากตน้ไมแ้ห่งการรู้ดีรู้ชัIว พระเจา้กส็าปแช่งพวกเขา 

และเนืIองจากมนุษยชาติไดรั้บมอบอาํนาจใหเ้ป็น “รองผูส้าํเร็จราชการ” หรือ “ผูแ้ทนพระองค”์ เหนือทุกหนแห่งในโลก 

คาํสาปของพระเจา้ต่ออาดมัและเอวาจึงกระทบสิIงทรงสร้างทัKงสิKน รวมถึงแมแ้ต่แผน่ดิน 

 

นบัแต่นัKนมา พระวญิญาณบริสุทธิS กก็ระทาํพนัธกิจในโลกนีK  เพืIอฟืK นฟูและนาํโลกนีK ใหไ้ปอยูใ่นสภาพบัKนปลาย 

และผลลพัธ์กจ็ะเป็นสวรรคใ์หม่และแผน่ดินโลกใหม่ ตามทีIเราอ่านพบในพระวจนะหลายตอน เช่น อิสยาห์ 65:17 และ 66:22; 2 เปโตร 

3:13; และววิรณ์ 21:1 

 

หลงัจากจากศึกษาฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวญิญาณบริสุทธิS ในโลกแห่งธรรมชาติแลว้ 

เรากพ็ร้อมทีIจะดูวา่พระองคใ์ช ้ฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างอยา่งไร ในการมอบของประทานฝ่ายวญิญาณแก่คริสตจกัร 

 

 

ของประทานฝ่ายวญิญาณ 
 

เมืIอเราพดูถึงของประทานฝ่ายวญิญาณเรา เราหมายถึง: 

 

ความสามารถอนัมต้ีนกาํเนิดเหนือธรรมชาต ิซึ)งพระวญิญาณบริสุทธิ9ประทานแก่บุคคลใด ๆ 

โดยมวีตัถุประสงค์เพื)อเสริมสร้างคริสตจกัร 

 

พระวญิญาณฯสร้างของประทานเหล่านีKโดยการมอบความสามารถใหม่แก่บุคคลทีIไม่เคยมีความสามารถเช่นนัKน 

หรือโดยการพฒันาความสามารถทีIมีอยูเ่ดิมใหดี้ขึKนกวา่พรสวรรคห์รือประสบการณ์ตามธรรมชาติของคนทีIไดรั้บของประทานนัKน 

 

ของประทานฝ่ายวญิญาณในพนัธสัญญาใหม่เป็นความสามารถพเิศษอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

โดยประทานมาแบบเหนือธรรมชาต ิ

ข้าพเจ้าคดิว่าเป็นเรื)องจาํเป็นที)เราต้องเน้นว่าของประทานเหล่านีQเป็นมากกว่าแค่พรสวรรค์ 

ของประทานเหล่านีQถูกมอบแก่ผู้เชื)อทุกคนอย่างเหนือธรรมชาต ิ

ผู้เชื)อทุกคนจงึมขีองประทานฝ่ายวญิญาณหนึ)งหรือมากกว่าหนึ)งประเภทกไ็ด้ 

——ดร . มาร์ค สเตราสส์ 
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ของประทานฝ่ายวญิญาณประเภทต่าง ๆ ทีIทรงมอบใหแ้ก่คริสตจกัรยคุแรกปรากฏในพระวจนะ เช่น โรม 12; 1 โครินธ์ 12; 

และเอเฟซสั 4 เป็นตน้ ของประทานบางประเภทคลา้ยกบัพรสวรรคต์ามธรรมชาติหรือความสามารถของมนุษยโ์ดยทัIวไป 

ความสามารถเหล่านีK คือสิIงทีIคนทีIอยูน่อกคริสตจกัรกอ็าจมีไดใ้นระดบัหนึIง 

ซึI งนัIนเป็นเพราะเขากถู็กสร้างตามพระฉายาของพระเจา้เช่นกนั ตวัอยา่งของความสามารถเช่นนีKไดแ้ก่ สติปัญญา ความรู้ การรับใช ้

การสอน การใหก้าํลงัใจ ความมีนํKาใจ ความเป็นผูน้าํ และความเมตตา 

แต่ของประทานฝ่ายวญิญาณประเภทอืIนมีตน้กาํเนิดทีIเหนือธรรมชาติโดยตรงอยา่งชดัเจน เช่น 

การรักษาโรคและอาํนาจในการกระทาํการอศัจรรย ์และของประทานหลายประเภทกอ็ยูร่ะหวา่งธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ 

เช่นการเผยพระวจนะ การพดูภาษาแปลก ๆ การแปลภาษาแปลก ๆ และการแยกแยะวญิญาณ 

 

คริสเตียนทุกคนเห็นตรงกนัวา่ พระวญิญาณบริสุทธิS มอบของประทานเหนือธรรมชาติแก่คริสตจกัรของพระองค ์

แต่ในความเห็นทีIตรงกนันีK  กมี็มุมมองปลีกยอ่ยมากมายทีIแตกต่างกนัไป บางคริสตจกัรยดึถือ “หลกัการเสืIอมสูญ” โดยเชืIอวา่ในยคุปัจจุบนั 

พระวญิญาณบริสุทธิS มอบของประทานทีIคลา้ยพรสวรรคต์ามธรรมชาติเท่านัKน 

คนกลุ่มนีK เชืIอวา่ของประทานพิเศษไดย้ติุหรือเสืIอมสูญไปแลว้ อาจจะตัKงแต่หลงัยคุของอคัรธรรมทูต 

หรือเมืIอการกาํหนดสารบบของพระคมัภีร์ไดเ้สร็จสิKนลง 

 

บางคริสตจกัรยดึมัIนใน “หลกัการความต่อเนืIอง” โดยเชืIอวา่พระวญิญาณฯ 

ยงัคงมอบของประทานเหมือนกบัทีIเราพบในพนัธสญัญาใหม่ ในจุดยนืนีK  กมี็มุมมองแตกต่างกนัมากมายเกีIยวกบัวา่ 

คริสเตียนแต่ละคนจะสามารถคาดหวงัทีIจะไดรั้บของประทานประเภทใดไดบ้า้ง 

 

ระหวา่งสองขัKวนีK  กมี็มุมมองทีIเนน้ความพอดี คริสตจกัรทีIเนน้ความพอดีมีแนวโนม้จะเชืIอวา่ 

พระวญิญาณบริสุทธิS ยงัคงสามารถมอบของประทานพิเศษเมืIอพระองคต์อ้งการ 

แต่คริสตจกัรเหล่านีKไม่ไดย้นืยนัวา่พระวญิญาณบริสุทธิS ตอ้งมอบของประทานทุกประเภทแก่คริสตจกัร 

คริสตจกัรเหล่านีK เนน้วา่พระวญิญาณบริสุทธิS มีเสรีภาพทีIจะกระทาํการใดในเวลาใดกไ็ด ้

 

แต่สิIงหนึIงทีIทุกมุมมองเหล่านีK มีเหมือนกนักคื็อความเชืIอวา่ 

อยา่งนอ้ยพระวญิญาณบริสุทธิS กย็งัคงมอบของประทานบางอยา่งแก่คนของพระองคเ์พืIอใหเ้ป็นประโยชนต่์อคริสตจกัร 

ของประทานฝ่ายวญิญาณเป็นฤทธานุภาพของพระเจา้ และตอ้งถูกใชเ้พืIอประโยชนข์องคนของพระองคใ์นภาพรวม 

ของประทานไม่ไดมี้ไวเ้พืIอใหบุ้คคลใดบุคคลหนึIงสนองความปรารถนาของตนเอง 

หรือแมก้ระทัIงทาํใหชี้วติฝ่ายวญิญาณของบุคคลใดบุคคลหนึIงดีขึKน ตรงกนัขา้ม 

ของประทานมีไวเ้พืIอเสริมสร้างคริสตจกัรในการรับใชแ้ละทาํใหค้ริสตจกัรเติบโตอยา่งมีวฒิุภาวะในพระคริสต ์

เราพบขอ้ความเช่นนีKไดใ้น โรม 12:4-5; 1 โครินธ์ 12:7; และเอเฟซสั 4:7-16 ใหเ้ราดูตวัอยา่งในขอ้ความของเปาโลใน 1 โครินธ์ 12:7: 

 

การสาํแดงของพระวญิญาณมีแก่แต่ละคนเพืIอประโยชนร่์วมกนั (1 โครินธ์ 12:7) 

 

เปาโลกล่าวในขอ้นีKวา่ ของประทานฝ่ายวญิญาณมอบไวเ้พืIอเป็นประโยชนต่์อคริสตจกัร 

บุคคลผูมี้พรสวรรคก์อ็าจไดรั้บประโยชนจ์ากพรสวรรคข์องเขาเอง 

แต่เป้าหมายและประเดน็สาํคญัของการมอบของประทานคือเพืIอเป็นประโยชนต่์อคริสตจกัร 

ของประทานเหล่านีK คือพนัธกิจการทรงสร้างโดยฤทธานุภาพของพระวญิญาณบริสุทธิS  เพืIอการเสริมสร้างคริสตจกัรในภาพรวม 
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สิ)งสําคญัที)สุดสิ)งหนึ)งที)เรารู้เกี)ยวกบัของประทานฝ่ายวญิญาณกคื็อ ของประทานต่าง ๆ ควรพฒันา ถูกค้นพบ 

และถูกใช้ภายในคริสตจกัร อนัเป็นพระกายของพระคริสต์ 

ของประทานฝ่ายวญิญาณมไิด้มอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ)งเพื)อที)เขาจะสามารถมคีวามสุขและได้ประโยชน์แต่เพยีง

ผู้เดยีว แต่ของประทานมไีว้เพื)อเสริมสร้างคนกลุ่มต่าง ๆ ผู้เชื)อกลุ่มต่าง ๆ นั)นคือ คริสตจกัรของพระเยซูคริสต์ 

 

——ดร . ไรแอด แคสซิส  (แปลจากต้นฉบับภาษาอื)น) 

 

ของประทานฝ่ายวญิญาณที)พระวญิญาณมอบแก่เรามไีว้เพื)อเสริมสร้างคริสตจกัร เพื)อทาํให้คริสตจกัรเข้มแขง็ขึQน 

เพื)อกระทาํพนัธกจิของคริสเตยีน เพื)อหนุนนํQาใจซึ)งกนัและกนั และเพื)อทาํให้พระมหาบัญชาของพระเยซูสําเร็จ 

ประเดน็หลกัที)เราเน้นในปัจจุบันอย่างเช่น ประเดน็เรื)องการเตม็ล้นด้วยพระวญิญาณโดยการพูดภาษาแปลก ๆ 

และการเผยพระวจนะนัQน จริง ๆ แล้วเป็นเรื)องสําคญัรองลงไป ตามที)เราเห็นในพระคมัภร์ี 

เราต้องการเน้นของประทานฝ่ายวญิญาณในแนวทางเดยีวกบัพนัธสัญญาใหม่ อนัเป็นแนวทางที)ปลอบโยนเรา 

ที)แสดงให้เราเห็นว่ายุคใหม่แห่งพนัธสัญญาได้เริ)มต้นแล้ว 

ทาํให้เรารู้ว่าพระวญิญาณกาํลงัทาํงานในชีวติของเราเพื)อประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน 

ที)ทาํให้พนัธกจิการรับใช้บรรลผุล ทัQงในระดบัส่วนตวัและระดบัส่วนรวมในโลกนีQ 

จุดเน้นเช่นนีQคือสิ)งที)เราต้องมุ่งมั)นและจบัตาดูว่าถูกนําไปปฏบัิตจินลลุ่วง 

ทัQงในชีวติส่วนตวัของเราและในชีวติส่วนรวมของคริสตจกัรในขณะที)เรายงัอาศัยอยู่ในโลกนีQ 

 

—ดร. สตเีฟน เวลลมั 

 

เราเขา้ใจแลว้วา่พระวญิญาณบริสุทธิS ใชฤ้ทธานุภาพแห่งการทรงสร้างอยา่งไรในโลกแห่งธรรมชาติ 

และในการมอบของประทานฝ่ายวญิญาณแก่คริสตจกัร จากนีK  

เราจะศึกษาวา่ฤทธานุภาพของพระองคถู์กสาํแดงออกมาอยา่งไรในการบงัเกิดใหม่ส่วนตวัของผูเ้ชืIอแต่ละคนในดา้นจิตใจและจิตวญิญาณ 

 

 

การบงัเกดิใหมส่ว่นตวั 
 

พระคมัภีร์สอนวา่ มนุษยเ์ราเกิดมาในสภาพทีIตายฝ่ายจิตวญิญาณ โรม 5:12-19 บอกชดัเจนวา่เรามีบาปทีIติดตวัมาตัKงแต่อาดมั 

และตอ้งรับโทษคือความตาย ดงันัKน เพืIอช่วยเราจากสถานการณ์ทีIสิKนหวงันีK  พระวญิญาณบริสุทธิS จึงสร้างชีวติใหม่ภายในเรา 

โดยทาํใหว้ญิญาณของเรามีชีวติอยูต่่อพระพกัตร์พระเจา้ พระคมัภีร์กล่าวถึงชีวติใหม่ลกัษณะนีKในแง่ของการสร้างใหม่และการบงัเกิดใหม่ 

เราสามารถอ่านเกีIยวกบัการบงัเกิดใหม่ไดใ้น ยอห์น 3:3-8; ติตสั 3:5; 1 ยอห์น 5:1-18; และอีกหลายตอน ใหเ้ราฟังคาํพดูของเปาโลใน 

ติตสั 3:5 เป็นตวัอยา่ง: 

 

พระองคท์รงช่วยเราใหร้อดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมทีIเราไดท้าํ แต่เพราะพระเมตตาของพระองค ์

พระองคท์รงช่วยเราใหร้อดผา่นทางการชาํระแห่งการบงัเกิดใหม่ 

และการทรงสร้างขึKนใหม่โดยพระวญิญาณบริสุทธิS  (ตติสั 3:5) 

 

หลงัจากเราไดรั้บการสร้างใหม่ พระวญิญาณบริสุทธิS กท็าํพนัธกิจของพระองคต่์อไปในเราเพืIอเปลีIยนแปลงความคิด ความรู้สึก 
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และการกระทาํของเรา เพืIอทาํใหเ้ราเป็นคนทีIรักและเชืIอฟังพระเจา้ พนัธสญัญาใหม่กล่าวถึงกระบวนการนีK ใน โรม 8:1-16; 1 โครินธ์ 12:3; 

กาลาเทีย 5:16-25; และฟิลิปปี 2:13 เป็นตน้ ถอ้ยคาํทีIอธิบายฤทธานุภาพของพระวญิญาณบริสุทธิS ในการเปลีIยนแปลงชีวติไดดี้ทีIสุด 

น่าจะเป็นคาํบรรยายของเปาโลเกีIยวกบัผลของพระวญิญาณบริสุทธิS ในชีวติของผูเ้ชืIอ ใหเ้ราฟังคาํพดูของเปาโลใน กาลาเทีย 5:22-23: 

 

ส่วนผลของพระวญิญาณนัKนคือ ความรัก ความชืIนชมยนิดี สนัติสุข ความอดทน ความปรานี ความดี ความสตัยซื์Iอ 

ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเอง สิIงเหล่านีKไม่มีบทบญัญติัขอ้ไหนหา้มเลย (กาลาเทีย 5:22-23) 

 

บุคลิกภาพทัKงสิKนของเราทีIเปลีIยนแปลงไปเป็นผลมาจากฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างและการปฏิบติัของพระวญิญาณบริสุทธิS  

เมืIอพระองคเ์ปลีIยนแปลงเราใหมี้ลกัษณะเหมือนพระฉายาของพระเยซูคริสต ์

 

และแน่นอน ในวนัสุดทา้ย 

พระวญิญาณบริสุทธิS จะใชฤ้ทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระองคเ์พืIอทาํใหก้ายของคริสเตียนผูส้ตัยซื์Iอทุกคนคืนชีพ 

และเราจะมีร่างกายทีIสมบูรณ์และไม่เสืIอมสลาย เช่นเดียวกบัพระกายของพระเยซู ซึI งเปาโลยนืยนัสิIงนีK ใน โรม 8:23 

 

ไม่เพียงเท่านัKนแมแ้ต่เราเอง 

ผูมี้ผลแรกของพระวญิญาณกย็งัครํIาครวญอยูภ่ายในขณะทีIเราจดจ่อรอคอยการทรงรับเราเป็นบุตร 

คือการไถ่ร่างกายของเราใหร้อด (โรม 8:23) 

 

เมืIอเปาโลกล่าววา่ผูที้Iติดตามพระคริสต ์“มีผลแรกของพระวญิญาณ” 

ท่านไดใ้ชภ้าษาทีIกล่าวถึงบญัญติัในพนัธสญัญาเดิมเรืIองการถวายผลผลิตแรกเป็นเครืIองบูชาในฐานะตวัแทนของผลผลิตทัKงหมดทีIเกบ็เกีIย

วในปีนัKน ในแนวทางเดียวกนั พนัธกิจยคุปัจจุบนัของพระวญิญาณบริสุทธิS ในผูเ้ชืIอกเ็ป็นผลแรกของสิIงทีIยิIงใหญ่กวา่มากทีIจะมาถึง 

พนัธกิจของพระวญิญาณบริสุทธิS จะไม่แลว้เสร็จจนกระทัIงพระองคส์ร้างเราขึKนใหม่อยา่งสมบูรณ์ 

โดยกาํจดัคาํแช่งสาปและความเสืIอมออกไปจากชีวติของเรา และรืKอฟืK นเราใหอ้ยูใ่นสภาพไร้ตาํหนิและปราศจากบาป เท่าทีIผา่นมา 

พระวญิญาณฯ ไดป้ระทานชีวติใหม่แก่จิตวญิญาณของเรา แต่ในบัKนปลาย พระองคก์จ็ะสร้างร่างกายของเราขึKนใหม่เช่นกนั 

 

หลงัจากไดศึ้กษาพนัธกิจโดยฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวญิญาณบริสุทธิS แลว้ 

ต่อไปเราจะใหค้วามสนใจกบัพนัธกิจแห่งการชาํระใหบ้ริสุทธิS ของพระองค ์

 

 

การชาํระใหบ้รสิทุธิ ์
 

เมืIอเรากล่าวถึงพนัธกิจดา้นการชาํระใหบ้ริสุทธิS ของพระวญิญาณฯ เรากาํลงัพดูถึงการทีIพระองคท์าํใหม้นุษยแ์ละสิIงต่าง ๆ 

บริสุทธิS  นีIคือพนัธกิจทีIพระวญิญาณฯ ไดก้ระทาํเพืIอแยกบางคนหรือบางสิIงไวต่้างหากเพืIอใหพ้ระเจา้ทรงใช ้

โดยชาํระใหบ้ริสุทธิS และทาํใหคู่้ควรกบัการอยูใ่กลชิ้ดพระสิริของพระเจา้ ในหลาย ๆ ดา้น 

หลกัการนีKสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัแนวคิดเรืIองการสร้างใหม่ทีIเราไดศึ้กษามาแลว้ก่อนหนา้นีK  

 

พระคมัภีร์กล่าวบ่อยครัK งวา่ คริสตจกัรนัKนบริสุทธิS  หรือถูกทาํใหบ้ริสุทธิS  โดยการสถิตอยูด่ว้ยของพระวญิญาณฯ 

และการทาํพนัธกิจของพระองค ์เราอ่านพบหลกัการนีK ในพระวจนะหลายตอน เช่น โรม 15:16; 1 โครินธ์ 6:11; 2 เธสะโลนิกา 2:13; และ 1 

เปโตร 1:1-2 ลองฟังคาํพดูของเปาโลเกีIยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิS ใน 1 โครินธ์ 3:16-17 
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ท่านไม่รู้หรือวา่ท่านเองเป็นวหิารของพระเจา้และพระวญิญาณของพระเจา้สถิตภายในท่าน? 

ผูใ้ดทาํลายวหิารของพระเจา้ พระเจา้จะทรงทาํลายผูน้ัKนเพราะวหิารของพระเจา้บริสุทธิS ศกัดิS สิทธิS  

และท่านคือวหิารนัKน (1 โครินธ์ 3:16-17) 

 

ในพนัธสญัญาเดิม วหิารของชาวยวิเป็นพระราชวงัของพระเจา้ในโลกนีK  เป็นทีIทีIพระองคป์ระทบัอยูด่ว้ยในลกัษณะพิเศษ 

เป็นพระนิเวศของพระเจา้ในโลกนีK  เหมือนทีIกษตัริยโ์ซโลมอนประกาศใน 2 พงศาวดาร 6:1 แต่ในพนัธสญัญาใหม่ 

พระเจา้ไม่ไดป้ระทบัในวหิารอีกต่อไป แต่พระวญิญาณฯไดช้าํระวหิารใหบ้ริสุทธิS เพืIอเป็นวหิารหลงัใหม่สาํหรับพระเจา้ 

หลกัการเดียวกนันีK ถูกกล่าวถึงอยา่งชดัแจง้ใน เอเฟซสั 2:22 และยงัถูกสะทอ้นออกมาในพระวจนะอีกหลายตอน 

 

พระคมัภีร์ยงักล่าวอีกวา่ พระวญิญาณบริสุทธิS ชาํระผูเ้ชืIอแต่ละคนใหบ้ริสุทธิS ดว้ยการประทบัอยูภ่ายในเขา ความหมายกคื็อ 

พระวญิญาณบริสุทธิS ประทบัอยูภ่ายในจิตใจของผูเ้ชืIอ การประทบัภายในจิตใจนีK ถูกกล่าวถึงในพระวจนะหลายตอน เช่น โรม 8:9-16; 1 

โครินธ์ 6:19; 2 ทิโมธี 1:14; และยากอบ 4:5 

 

การที)พระวญิญาณบริสุทธิ9ประทบัภายในจติใจเป็นความจริงที)สําคญัยิ)งสําหรับผู้เชื)อ 

เมื)อพระเจ้าเสดจ็เข้ามาและทาํให้คริสเตยีนเป็นผู้ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ 

พระวญิญาณบริสุทธิ9กเ็ข้าครอบครองชีวติของเขา และเป็นสิ)งสําคญัอย่างที)สุดที)เราต้องพึ)งพาพระองค์ 

พึ)งพาในฤทธานุภาพแห่งการที)พระองค์ประทบัภายในจติใจ หาไม่แล้ว เรากม็ชีีวติในเนืQอหนังเท่านัQน 

เราต้องสามารถบอกความแตกต่างระหว่างการมชีีวติในพระวญิญาณฯ กบัการมชีีวติในเนืQอหนังได้ 

เนื)องจากการมชีีวติในพระวญิญาณฯ ทาํให้เราสามารถถวายเกยีรตแิด่พระคริสต์ด้วยวธีิที)พระองค์ประสงค์ 

 

——ดร . เค เอริค เธอนเนส  

 

การประทบัภายในจิตใจนีK  ส่งผลหลายประการ เช่น ชาํระเราจากความบาป แยกเราไวเ้พืIอพระเจา้ 

และทาํใหเ้ราชืIนชมยนิดีและไดรั้บประโยชนจ์ากอิทธิพลของพระวญิญาณฯ ในจิตใจและความคิดของเรา เปาโลไดอ้ธิบายผลเหล่านีK ใน 1 

โครินธ์ 6:9-11 วา่ 

 

ท่านไม่รู้หรือวา่คนชัIวจะไม่มีส่วนในอาณาจกัรของพระเจา้? อยา่หลงผดิเลย ไม่วา่คนผดิศีลธรรมทางเพศ 

หรือคนกราบไหวรู้ปเคารพ หรือคนคบชู ้หรือผูช้ายขายตวั หรือคนรักร่วมเพศ หรือขโมย หรือคนโลภ 

หรือคนขีK เมา หรือคนชอบนินทาวา่ร้าย หรือคนฉอ้ฉล จะไม่มีส่วนในอาณาจกัรของพระเจา้ 

และพวกท่านบางคนเคยเป็นเช่นนัKน แต่ท่านไดรั้บการลา้ง ไดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิS  

และไดถู้กนบัเป็นผูช้อบธรรมในพระนามพระเยซูคริสตเ์จา้ และโดยพระวญิญาณของพระเจา้ของเรา (1 โครินธ์ 

6:9-11) 

 

โดยผา่นพนัธกิจของพระวญิญาณบริสุทธิS ในการชาํระ ผูเ้ชืIอกไ็ดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิS และแยกไวส้าํหรับพระเจา้ ดงันัKน 

เขาจึงไม่ถูกนบัวา่เป็นคนชัIวอีกต่อไป 

 

ท่านเคยหยดุคิดสกันิดหรือไม่ วา่การทีIพระเจา้พระองคเ์องสถิตอยูภ่ายในท่าน ช่างพิเศษเพียงใด? 

พระองคผ์ูส้ร้างจกัรวาลรักท่านอยา่งมาก จนถึงกบัผกูพนัท่านใหเ้ป็นเอกภาพกบัพระองคช์ัIวนิรันดร์ 

ท่านไม่ตอ้งลุน้ใหพ้ระองคย์อมรับท่าน ท่านถูกเกบ็รักษาไวใ้นเบืKองลึกของพระทยัของพระองค ์



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู     บทที ่4: พระวญิญาณบรสิทุธิ ์

-24- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

และความสมัพนัธ์นีKทาํใหท่้านเขม้แขง็ในการต่อสูก้บัความบาป ทาํใหท่้านมีพลงัทีIจะต่อตา้นการทดลอง 

และช่วยใหท่้านดาํเนินชีวติในแบบทีIพระเจา้พอพระทยั และเมืIอท่านพลาดทาํบาป ไม่วา่จะเป็นบาปร้ายแรงเพียงใด 

ท่านกย็งัคงเป็นผูที้Iยอมรับไดใ้นสายพระเนตรของพระเจา้ ท่านยงัคงคู่ควรทีIจะเขา้มาจาํเพาะพระพกัตร์ของพระองค ์เพืIอนมสัการพระองค ์

สามคัคีธรรมกบัพระองค ์และแน่นอน เพืIอทูลขอและรับการอภยัจากพระองค ์

 

เมืIอถึงตอนนีK  เราไดศึ้กษาฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างและพนัธกิจแห่งการชาํระของพระวญิญาณบริสุทธิS แลว้ ต่อจากนีK  

เราจะกล่าวถึงหลาย ๆ วธีิทีIพระวญิญาณบริสุทธิS นาํพระคุณของพระเจา้มาสู่ผูเ้ชืIอ 

 

 

พระคณุ 
 

เราจะศึกษาพระคุณสามประเภททีIพระวญิญาณบริสุทธิS นาํมาสู่ผูเ้ชืIอ ไดแ้ก่ พระคุณสาํหรับคนทัIวไป พระคุณแห่งพนัธสญัญา 

และพระคุณแห่งการช่วยใหร้อด เราจะเริIมดว้ยพระคุณสาํหรับคนทัIวไป 

 

 

พระคณุสาํหรบัคนท ั่วไป 
 

พระคุณสาํหรับคนทัIวไปหมายถึงความอดกลัKนทีIพระเจา้สาํแดงและประโยชนต่์าง ๆ ทีIพระองคป์ระทานแก่มนุษยชาติทัKงปวง 

ไม่วา่เขาจะมีความเชืIออยา่งไร พระวญิญาณบริสุทธิS ไม่ไดป้ระทานพระคุณแก่คนทัIวไปเท่าเทียมกนัทุกคน 

แต่พระองคป์ฏิบติัพนัธกิจเป็นแห่ง ๆ ไป ตามแผนการและพระประสงคข์องพระองค ์

 

ตวัอยา่งหนึIงของพระคุณสาํหรับคนทัIวไปกคื็อการทีIพระวญิญาณบริสุทธิS ยบัย ัKงบาปในโลกนีK  

ผูที้Iไม่เชืIอไดล้ม้ลงและถูกความบาปควบคุม เหมือนทีIเปาโลอธิบายใน โรม 8:1-8 โดยธรรมชาติ 

พวกเขาเป็นปฏิปักษต่์อพระเจา้และรักการกระทาํบาป แต่เปาโลสอนไวใ้นโรม 7 และ 8 วา่ 

พระวญิญาณบริสุทธิS ทรงต่อสูก้บัความบาปในโลกนีK  สิIงนีKคลา้ยกบัวธีิทีIพระองคก์ระทาํพนัธกิจในผูเ้ชืIอ 

หลงัจากทีIพระองคไ์ดส้ร้างเขาขึKนใหม่แลว้ ถึงแมพ้ระองคจ์ะมิไดป้ระทานพระพรยิIงใหญ่ขนาดนีK ใหแ้ก่ผูไ้ม่เชืIอ แต่ความจริงกคื็อ 

พระองคม์กัจะยบัย ัKงพวกเขา เพืIอทีIเขาจะไม่สามารถทาํบาปร้ายแรงเท่าทีIความสามารถของเขาจะทาํได ้

 

พระคุณสาํหรับคนทัIวไปอีกอยา่งหนึIงทีIพบบ่อยในโลกกคื็อความรู้ทีIผูไ้ม่เชืIอสามารถแสวงหาได ้

และใชค้วามรู้นัKนสร้างสิIงดีต่าง ๆ ขึKน ผูที้Iไม่เชืIอสามารถเรียนรู้ความจริงทีIมีคุณค่ามากมาย ซึI งเขาใช ้เพืIอประโยชนแ์ก่คริสตจกัรและผูเ้ชืIอ 

รวมทัKงมนุษยชาติทัKงมวล และเมืIอใดกต็ามทีIมีคนคน้พบบางสิIงทีIเป็นประโยชน ์

ความรู้นัKนกคื็อของขวญัจากพระเมตตาของพระวญิญาณบริสุทธิS  

 

จอห์น แคลวนิ นกัปฏิรูปโปรเตสแตนตผ์ูมี้ชืIอเสียง ซึI งมีชีวติอยูใ่นช่วง ค.ศ. 1509 ถึง 1564 

ไดอ้ธิบายของประทานดา้นความรู้ทีIพระวญิญาณบริสุทธิS มอบใหค้นทัIวไป ในผลงานของท่าน “บทบญัญติัแห่งคริสตศ์าสนา” เล่มทีI 2 

บททีI 2 ตอนทีI 15 และ 16 ท่านอธิบายวา่: 

 

เมื)อใดกต็ามที)เราพจิารณาเรื)องเหล่านีQในผลงานของฝ่ายโลก 

ขอให้แสงสว่างแห่งความจริงอนัน่ายกย่องที)ส่องสว่างอยู่ในคนเหล่านัQน สอนเราว่าจติใจของมนุษย์นัQน 
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ถงึแม้จะเสื)อมและวปิลาสไปจากความสมบูรณ์พร้อม 

กย็งัคงถูกห่อหุ้มและประดบัด้วยของประทานอนัประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด ี

ถ้าเรามองว่าพระวญิญาณของพระเจ้าเป็นนํQาพแุห่งความจริงเพยีงหนึ)งเดยีว เรากจ็ะไม่มวีนัปฏเิสธ 

หรือเหยยีดหยามความจริงนัQน ไม่ว่าจะปรากฏ ณ ที)ใด 

นอกจากว่าเราต้องการทาํให้พระวญิญาณของพระเจ้าเสื)อมเสียพระเกยีรต ิ... 

แต่ถ้าพระผู้เป็นเจ้ามพีระประสงค์ให้เรารับความช่วยเหลือในด้านฟิสิกส์ ตรรกวทิยา คณติศาสตร์ และสาขาวชิาอื)น 

ๆ โดยผ่านงานและพนัธกจิของผู้ที)ไม่ได้เชื)อในพระเจ้า กใ็ห้เรารับความช่วยเหลือจากคนเหล่านัQนเถดิ 

 

 

พระคณุแหง่พนัธสญัญา 
 

ในพระวจนะหลายตอน เราไดเ้ห็นพระคุณประเภททีIสองทีIพระวญิญาณบริสุทธิS ประทานแก่เรา 

ซึI งบางครัK งเรียกวา่พระคุณแห่งพนัธสญัญา 

 

พระคุณแห่งพนัธสญัญาประกอบดว้ยความอดกลัKน 

และประโยชนห์ลากหลายทีIพระเจา้ประทานแก่ทุกคนทีIเป็นส่วนหนึIงของประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองค ์

แมว้า่เขาจะไม่ใช่ผูเ้ชืIอทีIแทจ้ริงกต็าม ในพนัธสญัญาเดิม อิสราเอลเป็นประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้ 

เนืIองจากทัKงชนชาติอยูภ่ายใตพ้นัธสญัญาพิเศษของพระเจา้ทีIมีต่อ อบัราฮมั โมเสส และดาวดิ ในพนัธสญัญาใหม่ 

ประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้ไดแ้ก่คริสตจกัรทีIมองเห็นได ้อนัประกอบดว้ยคนทีIเกีIยวขอ้งกบัคริสตจกัร 

ถึงแมเ้ขาอาจไม่ใช่ผูเ้ชืIออยา่งแทจ้ริงกต็าม 

พระคุณแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้มีความบริบูรณ์และความอดกลัKนเหนือกวา่พระคุณสาํหรับคนทัIวไป 

 

ตวัอยา่งเช่น พระเจา้ทรงอดทนและเมตตาต่อชาวอิสราเอลสมยัโบราณ 

แมว้า่ชาวอิสราเอลมกัจะไม่สตัยซื์Iอต่อพระองคแ์ละทาํบาปใหญ่หลวงต่อพระองค ์เนืIองจากพนัธสญัญาของพระเจา้ต่อชาวอิสราเอล 

พระองคจึ์งไม่ทาํลายชนชาติของเขา แต่ยงัคงรักษาคนส่วนนอ้ยทีIสตัยซื์Iอเหล่านัKนเสมอมา เปาโลกล่าวถึงเรืIองนีKอยา่งชดัแจง้ในโรม 11:1-5 

วา่ ยิIงกวา่นัKน เนืIองจากพนัธะสญัญาของพระเจา้ แมผู้ไ้ม่เชืIอในอิสราเอลยคุโบราณกย็งัไดรั้บพระพร 

ตวัอยา่งทีIดีทีIสุดน่าจะเป็นการอพยพจากอียปิต ์ใหเ้ราศึกษาสิIงทีIโมเสสเขียนในอพยพ 2:23-25: 

 

หลายปีต่อมา กษตัริยอี์ยปิตสิ์Kนพระชนม ์ชาวอิสราเอลครํIาครวญเนืIองจากการเป็นทาสและรํIาร้องทูลขอความ 

ช่วยเหลือ เสียงร้องของพวกเขาขึKนไปถึงพระเจา้ พระองคท์รงไดย้นิเสียงครํIา 

ครวญของพวกเขาและทรงระลึกถึงพนัธสญัญาทีIใหไ้วก้บัอบัราฮมั อิสอคัและยาโคบ 

ดงันัKนพระเจา้ทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอล และทรงห่วงใยพวกเขา (อพยพ 2:23-25) 

 

ลองสงัเกตวา่ เหตุใดพระเจา้จึงเป็นห่วงชาวอิสราเอลและช่วยกูพ้วกเขา ไม่ใช่เพราะพวกเขาสตัยซื์Iอต่อพระองค ์

แต่เพราะเขาถูกรวมเขา้เป็นส่วนหนึIงของพนัธสญัญาทีIพระองคไ์ดก้ระทาํกบับรรพบุรุษของเขา คืออบัราฮมั อิสอคั และยาโคบ 

 

และสิIงนีKกเ็ป็นจริงในคริสตจกัรปัจจุบนั ยกตวัอยา่งเช่น ทุกคนทีIเป็นส่วนหนึIงของคริสตจกัรกไ็ดรั้บพระกิตติคุณเป็นประจาํ 

รวมทัKงโอกาสในการกลบัใจใหม่และไดรั้บความรอด และทุกคนกมี็ส่วนในพระพรต่าง ๆ ทีIพระเจา้ประทานแก่คริสตจกัรเช่นกนั จริง ๆ 

แลว้ ผูไ้ม่เชืIอทีIอยูใ่นคริสตจกัรกย็งัไดรั้บประโยชนจ์ากของประทานฝ่ายวญิญาณในคริสตจกัร ตามทีIเราไดเ้รียนรู้ใน ฮีบรู 6:4-6 
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นีIอธิบายวา่ เหตุใด ฮีบรู 10:29 จึงกล่าววา่ ผูไ้ม่เชืIอทีIอยูใ่นคริสตจกัรลบหลู่พระวญิญาณแห่งพระคุณ ดว้ยเหตุความไม่สตัยซื์Iอของเขา 

 

เมื)อเราไปโบสถ์ กจ็ะมทีัQงคนที)ได้รับความรอดและยงัไม่ได้รับความรอด 

ผู้ที)ยงัไม่ได้รับความรอดกไ็ด้ประโยชน์จากสิ)งที)ผมคงจะเรียกว่าการอยู่ร่วมกบัคริสเตยีน นั)นเป็นสิ)งที)ด ี

พระเจ้าคดิอย่างไรในเรื)องนีQ เราคงไม่สามารถตอบได้เสมอ แต่เพยีงได้อยู่ที)นั)นกเ็ป็นสิ)งที)ด ีจอห์น แคลวนิ 

พูดถงึพระคุณสําหรับคนทั)วไป จอห์น เวสลย์ี พูดถงึพระคุณของพระเจ้าที)ดาํรงอยู่ก่อนแล้ว นั)นคือ 

การทาํงานของพระคุณในชีวติของคนคนหนึ)ง ก่อนที)เขาจะยืนยนัความเชื)อในพระเยซูคริสต์อย่างเตม็สัมปชัญญะ 

ดงันัQน พระคุณลกัษณะนัQนกาํลงัทาํงานอยู่ และข้าพเจ้าคดิว่าน่าจะอยู่ในสองแนวทาง คือประการแรก 

เราถูกทาํให้รู้ตวัว่าเราเป็นคนบาป เราได้เห็นว่าบาปนัQนมจีริง และบาปได้ทาํความเสียหายแก่เรา 

รวมทัQงทาํให้พระเจ้าต้องเสียพระทยั ท่านจาํเป็นต้องอยู่ในพระคุณเพื)อที)จะเข้าใจเช่นนัQนได้ จากนัQน 

เมื)อเรายอมรับว่าความบาปนัQนมอีทิธิพลต่อการดาํเนินชีวติของเราแล้ว เรากเ็ริ)มที)จะเชื)อ 

ในลกัษณะที)นักศาสนศาสตร์บางคนได้อธิบายว่ามอีกีวธีิหนึ)งที)จะดาํเนินชีวติ มวีธีิดาํเนินชีวติที)ดกีว่านีQ ดงันัQน 

ผมจงึคาดว่า โดยเฉพาะสําหรับผู้ที)ยงัไม่ได้รับความรอด นี)คือการมโีอกาสในการมองชีวติจากมุมมองที)ได้เปรียบ 

โดยเชื)อว่าเมื)อเขาไปถงึจุดนัQนแล้ว พระเจ้าจะกระทาํกจิในชีวติของเขา 

 

——ดร . สตฟี ฮาร์เปอร์  

 

โดยการจดัเตรียมของพระเจ้า เขา [ผู้ยงัไม่เชื)อ]ได้ถูกนําเข้ามาอยู่ในบริบทที)เขาสามารถได้ยนิพระกติตคุิณ 

ที)เขาอาจได้เห็นพระกติตคุิณผ่านการดาํเนินชีวติ ที)เขาอาจได้พบว่าพระเยซูคริสต์ 

ซึ)งทรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางสามคัคธีรรมของกลุ่มผู้เชื)อ มลีกัษณะอย่างไร และด้วยเหตุนีQ 

ในอาํนาจสูงสุดของพระเจ้า นี)อาจเป็นกลไกของพระองค์เพื)อนําใครสักคน—ก่อนที)เขาจะได้รับความรอด—

ให้เข้ามาสัมผสัชีวติของคริสตจกัร เพื)อเขาจะสามารถตอบสนองต่อพระกติตคุิณได้ 

 

—ดร . ส ตฟี เบลคมอร์ 

 

 

พระคณุแหง่การชว่ยใหร้อด 
 

พระคุณประเภทสุดทา้ยทีIพระวญิญาณบริสุทธิS ประทานมา ถูกเรียกโดยนกัศาสนศาสตร์มากมายวา่ พระคุณแห่งการช่วยใหร้อด 

 

พระคุณแห่งการช่วยใหร้อดคือการประทานประโยชนนิ์รันดร์ของชีวติทีIสมบูรณ์แบบ การสิKนพระชนม ์การคืนพระชนม ์

การเสดจ็สู่สวรรค ์และการเสดจ็กลบัมาดว้ยสง่าราศีของพระคริสต ์

เพืIอตอบแทนผูที้Iตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยใหร้อด 

พระวญิญาณบริสุทธิS ประทานพระคุณแห่งการช่วยใหร้อดแก่ผูเ้ชืIอทุกคน 

 

พระพรทีIเราไดรั้บโดยเป็นผลจากการทีIพระวญิญาณบริสุทธิS นาํพระคุณแห่งการช่วยใหร้อดมาถึงเรานัKน 

ไดถู้กสงวนสิทธิS ไวใ้หเ้ราล่วงหนา้แลว้โดยพนัธกิจของพระเยซู 

แต่เรายงัไม่ไดรั้บประโยชนข์องพระพรเหล่านัKนจนกวา่พระวญิญาณบริสุทธิS จะทาํใหเ้กิดผลในเรา 
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พระพรทีIเด่นชดัทีIสุดคือการทรงสร้างใหม่ โดยพระวญิญาณบริสุทธิS ประทานชีวติใหม่แก่จิตวญิญาณของเรา ทาํใหเ้ราบงัเกิดใหม่ 

พระพรเช่นนีK  เราอ่านพบไดใ้น ยอห์น 3:5-8; โรม 8:2-11; และ ติตสั 3:5 การสาํนึกบาป การอภยับาป และการรับรองความชอบธรรม 

กเ็ป็นพระคุณแห่งการช่วยใหร้อดทีIพระวญิญาณบริสุทธิS กระทาํในชีวติของเรา ตามทีIเราพบใน เศคาริยาห์ 2:10; 1 โครินธ์ 6:11; และ ติตสั 

3:5-8 นอกจากนีK  พนัธสญัญาใหม่กไ็ดก้ล่าววา่ความรอดในภาพรวมนัKน 

กเ็ป็นพระพรทีIพระวญิญาณบริสุทธิS กระทาํใหเ้กิดขึKนในชีวติของเราเช่นกนั เหมือนทีI 2 เธสะโลนิกา 2:13 และ ติตสั 3:5 กล่าวไว ้

 

เมืIอคริสเตียนพดูถึงความรอดเฉพาะบุคคล เรามกัจะมุ่งความสนใจไปทีIพระเยซูคริสตแ์ละพนัธกิจของพระองค ์ถูกตอ้ง 

นีIเป็นสิIงดีทีIควรทาํ แต่กเ็ป็นเรืIองสาํคญัมากเช่นกนัทีIจะตระหนกัถึงบทบาทของพระวญิญาณบริสุทธิS ดว้ย  

 

ความเข้าใจในสิ)งที)พระวญิญาณบริสุทธิ9กระทาํในชีวติผู้เชื)อ นําไปสู่ชีวติคริสเตยีนที)เตมิเตม็ที)สุดเท่าที)จะเป็นไปได้ 

ความเข้าใจที)เป็นกญุแจสําคญักคื็อ พระวญิญาณบริสุทธิ9จูงใจเราให้ตระหนักว่า 

ทัQงความปราถนาและกาํลงัที)จะดาํเนินชีวติเพื)อพระคริสต์มาจากพระวญิญาณบริสุทธิ9 

นี)เป็นส่วนหนึ)งของความเข้าใจอนัลกึซึQงในสิ)งที)พระวญิญาณบริสุทธิ9กระทาํเพื)อเรา นั)นคือ 

การที)พระองค์เป็นผู้ที)ประทานความสว่างให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า 

พระองค์เป็นผู้ประทานความหิวกระหายเรื)องราวเกี)ยวกบัพระเจ้าแก่เรา เพื)อเราจะปราถนาพระเจ้า 

ปราถนาสิ)งที)มาจากพระเจ้า เพื)อเราจะรักคนของพระเจ้า และเพื)อเราจะต้องการรับใช้พระเจ้า 

สิ)งนีQยกความกดดนัมากมายออกจากเราแต่ละคน ออกจากคนที)กาํลงัคดิว่า “ภาระทัQงหมดตกอยู่บนบ่าของฉัน! 

พระเจ้าสั)งให้เราทาํสิ)งใด และตอนนีQกข็ึQนอยู่กบัเราที)จะต้องทาํตาม ที)จะต้องเชื)อฟัง” เอาล่ะ 

เรามคีวามรับผดิชอบกจ็ริง พระเจ้าไม่ได้เชื)อฟังแทนเรา 

แต่เรายอมรับว่าพระองค์ประทานความปราถนาและกาํลงัแก่เรา รวมทัQงการหยั)งรู้ เพื)อให้เราทาํได้ 

และทัQงหมดกเ็พื)อการถวายเกยีรตแิด่พระองค์ 

 

—ดร . โดนัลด์ วทินีย์  

 

พระวญิญาณบริสุทธิS ปฏิบติัภารกิจในชีวติของเรามากยิIงกวา่พระภาคอืIนในองคเ์อกานุภาพ 

เพืIอใหม้ัIนใจวา่เราจะไดรั้บการอภยัโทษ ความชืIนชมยนิดี ความดี ความเขม้แขง็ และสนัติสุข และเหนือสิIงอืIนใดคือ พระพรแห่งความรอด 

ดงันัKน หากเราปรารถนาพระพรเหล่านีKอยา่งเตม็บริบูรณ์ เราควรทูลขอพระพรแห่งการช่วยใหร้อดจากพระองค ์และยิIงไปกวา่นัKน 

เราจาํเป็นตอ้งใหเ้กียรติพระวญิญาณสาํหรับความสตัยซื์Iอและพระเมตตาของพระองค ์

พระพรแห่งการช่วยใหร้อดทีIพระองคป์ระทานแก่เราทาํใหพ้ระองคอ์ยูสู่งส่งเกินความคู่ควรต่อคาํขอบพระคุณ เทิดทูน นมสัการ 

และความรักของเราทีIมีต่อพระองคไ์ด ้

 

เมืIอเราสาํรวจพนัธกิจของพระวญิญาณบริสุทธิS ในดา้นฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง การชาํระใหบ้ริสุทธิS  และพระคุณแลว้ 

เรากพ็ร้อมทีIจะศึกษาพนัธกิจของพระองคใ์นดา้นการสาํแดง 

 

 

การสาํแดง 
 

โดยทัIวไปแลว้ พระวญิญาณบริสุทธิS คือพระภาคของตรีเอกานุภาพทีIถูกระบุวา่เป็นผูก้ระทาํการสาํแดง การเป็นพยาน 

และการสร้างความเขา้ใจ เราพบความจริงขอ้นีK ใน ยอห์น 14:26; 1 โครินธ์ 2:4 และ 10; เอเฟซสั 3:5; และอีกหลายตอน จริง ๆ แลว้ 
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ความเกีIยวขอ้งระหวา่งการสาํแดงและพระวญิญาณฯ นัKนใกลชิ้ดมากจนพระวญิญาณบริสุทธิS ถูกเรียกวา่ “พระวญิญาณแห่งความจริง” 

ในพระวจนะหลายขอ้ เช่น ยอห์น 14:17, 15:26 และ 16:13 และใน 1 ยอห์น 5:6 ยอห์นถึงกบักล่าววา่: 

 

พระวญิญาณทรงเป็นพยานให ้เพราะพระวญิญาณทรงเป็น ความจริง (ยอห์น 5:6) 

 

ในทาํนองเดียวกนั เปาโลสรุปบทบาทของพระวญิญาณบริสุทธิS ใน เอเฟซสั 1:17 โดยเรียกพระองคว์า่: 

 

พระวญิญาณแห่งสติปัญญาและการสาํแดง (เอเฟซัส 1:17) 

 

เราจะศึกษาพนัธกิจการสาํแดงของพระวญิญาณบริสุทธิS ในสามลกัษณะ คือหนึIง การสาํแดงโดยทัIวไป สอง 

การสาํแดงแบบพิเศษ และสาม การสร้างความรู้แจง้และการทรงนาํจากภายใน เราจะเริIมดว้ยการสาํแดงโดยทัIวไป 

 

 

การสาํแดงโดยท ั่วไป 
 

การสาํแดงโดยทัIวไปคือ การทีIพระเจา้ใชโ้ลกแห่งธรรมชาติและกลไกต่าง ๆ 

ในโลกเพืIอทาํใหม้นุษยชาติตระหนกัถึงการดาํรงอยู ่ธรรมชาติ การสถิตอยูด่ว้ย การกระทาํราชกิจ และพระประสงคข์องพระองค ์

 

พระคมัภีร์กล่าวถึงการสาํแดงโดยทัIวไปหลายตอน เช่น สดุดี 8 และ 19 โรม 1-2 และโรม 1:20 

ไดก้ล่าวถึงการสาํแดงโดยทัIวไปดงัต่อไปนีK : 

 

เพราะตัKงแต่ทรงสร้างโลก เรากเ็ห็นและเขา้ใจสภาวะทีIเราไม่อาจมองเห็นไดข้องพระเจา้ 

คือฤทธานุภาพนิรันดร์และเทวสภาพของพระองคอ์ยา่งชดัเจนจากสิIงทีIทรงสร้าง ดงันัKนมนุษยจึ์งไม่มีขอ้แกต้วัเลย 

(โรม 1:20) 

 

พระคมัภีร์มกักล่าววา่การสาํแดงโดยทัIวไปนัKน กระทาํโดยฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างของพระวญิญาณบริสุทธิS  

และเห็นไดใ้นธรรมชาติ ทัKงในการทรงสร้าง และในการบาํรุงรักษาสิIงทีIทรงสร้างขึKนมา 

พนัธกิจทัKงหมดนีKหลัIงไหลมาจากพระประสงคแ์ละบุคลิกของพระวญิญาณฯ ดงันัKน 

เมืIอเรารับรู้ถึงบทบาทของพระองคใ์นการทรงสร้างและสิIงทรงสร้าง สองสิIงนีK จึงสอนเราเกีIยวกบัธรรมชาติและความตัKงใจของพระองค ์

 

บทบาทของพระวญิญาณบริสุทธิ9ในการสําแดงโดยทั)วไปนัQนสําคญัและมนัียยะ เนื)องจาก แน่นอน 

พระองค์เป็นผู้ปฏบัิตกิารทรงสร้าง พระองค์เป็นผู้ที)ยงัคงเกี)ยวข้องกบัการดาํรงไว้ซึ)งกฎของพระเจ้า 

หรือที)บางครัQงเราเรียกว่า “กฎธรรมชาต”ิ 

และนี)คือการสําแดงที)พระวญิญาณบริสุทธิ9ประทานแก่คนทัQงปวงโดยเท่าเทยีม การสําแดงเช่นนีQ แน่นอน 

ต่างจากสิ)งที)เราอาจเรียกว่า “การสําแดงพเิศษ” ซึ)งเป็นการทาํงานของพระวญิญาณฯ ในใจของเรา 

เพื)อให้เราได้มารู้จกัพระเยซูในฐานะพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 

แต่การสําแดงโดยทั)วไปเป็นสิ)งที)มไีว้เพื)อทุกคนที)พระเจ้าสร้างมา 

 

—ดร . ไซมอน ไวเบิร์ต  
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พระเจ้าบอกเราว่าฟ้าสวรรค์กป็ระกาศสง่าราศีของพระเจ้า ฉะนัQน ไม่ว่าเราจะมองไปทางใด เรากเ็ห็นสิ)งที)สําแดง 

ฤทธานุภาพ พระปัญญา และความประเสริฐของพระเจ้า อยู่รอบตวัเราในทุกสิ)งที)ทรงสร้าง 

พระวญิญาณบริสุทธิ9นําการสําแดงถงึพระเจ้ามาให้เรารับรู้ ด้วยวธีิการอนัทรงฤทธานุภาพ ดงันัQน 

เราจงึจาํเป็นต้องฟืQ นความสัมพนัธ์กบัพระเจ้าผู้สร้างเรามา 

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 

 

การสาํแดงพเิศษ 
 

นอกเหนือจากการสาํแดงโดยทัIวไปแลว้ พระวญิญาณบริสุทธิS ยงัประทานการสาํแดงพิเศษดว้ย 

โดยประทานแก่คริสตจกัรเป็นหลกั 

 

การสาํแดงพิเศษคือ การทีIพระเจา้เกีIยวขอ้งโดยตรง หรือการทีIพระองคใ์ชทู้ตนาํสารของพระองค ์เพืIอสาํแดงการดาํรงอยู ่

ธรรมชาติ ราชกิจ และพระประสงคข์องพระองค ์ใหเ้ป็นทีIรับรู้แก่กลุ่มคนจาํนวนจาํกดัท่ามกลางมนุษยชาติ 

 

พระวญิญาณบริสุทธิS ไดป้ระทานการสาํแดงพิเศษในรูปของพระคมัภีร์ การเผยพระวจนะ ความฝัน นิมิต 

การปรากฏของทูตสวรรค ์และสืIอกลางพิเศษแบบอืIน ๆ การสาํแดงพิเศษนัKน ประทานแก่คนหรือกลุ่มคนพิเศษเป็นหลกั 

โดยเฉพาะผูที้Iไดรั้บความรอดทีIพระเจา้มอบให ้การสาํแดงพิเศษมกัประทานแก่อบัราฮมัและลูกหลานของท่าน ในพนัธสญัญาเดิม 

และแก่คริสตจกัร ในพนัธสญัญาใหม่ เช่นเดียวกบัของประทานฝ่ายวญิญาณ การสาํแดงพิเศษมีไวเ้พืIอประโยชนข์องประชากรของพระเจา้ 

เพืIอเปลีIยนแปลงและเสริมสร้างทุกชีวติทีIอยูใ่นความเชืIอ 

 

การสาํแดงพิเศษทีIยิIงใหญ่ทีIสุดทีIพระวญิญาณบริสุทธิS ไดป้ระทานแก่เรากคื็อการทีIองคพ์ระเยซูคริสตม์าบงัเกิดเป็นมนุษย ์ฮีบรู 

1 สรรเสริญพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราวา่เป็นสุดยอดของสิIงทัKงปวงทีIพระเจา้ไดเ้ปิดเผย และแมใ้นปัจจุบนั 

พระวญิญาณบริสุทธิS กย็งัคงชีKทางใหเ้ราไปถึงพระคริสต ์โดยผา่นพระคมัภีร์ ซึI งไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ พระคมัภีร์นัKน 

ประกอบดว้ยถอ้ยคาํของพระคริสตจ์ากทุกยคุทุกสมยั และถ่ายทอดมาถึงเราโดยผูเ้ผยพระวจนะและอคัรธรรมทูตทีIพระวญิญาณฯ 

มอบสิทธิอาํนาจให ้

 

การทีIพระวญิญาณบริสุทธิS ดลใจใหเ้ขียนพระคมัภีร์ขึKน ถูกกล่าวถึงในพระวจนะหลายตอน เช่น มทัธิว 22:43; มาระโก 12:36; 

กิจการ 1:16 และ 4:25; และ 2 ทิโมธี 3:16-17 ใหเ้ราลองฟังคาํพดูของเปโตรใน 2 เปโตร 1:20-21: 

 

เหนือสิIงอืIนใดท่านตอ้งเขา้ใจวา่ไม่มีคาํพยากรณ์ใดในพระคมัภีร์ทีIมาจากความเขา้ใจของตวัผูเ้ผยพระ 

วจนะเองเพราะคาํของผูเ้ผยพระวจนะนัKนไม่เคยเกิดจากเจตจาํนง 

ของมนุษยแ์ต่มนุษยก์ล่าวถอ้ยคาํซึI งมาจากพระเจา้ตามทีIพระวญิญาณ บริสุทธิS ทรงดลใจเขา (2 เปโตร 1:20-21) 

 

นบัตัKงแต่ยคุของอคัรธรรมทูต พระวญิญาณฯ กไ็ม่ไดด้ลใจใหมี้การเขียนพระคมัภีร์เพิIมเติมอีก 

แต่การสาํแดงพิเศษทีIพระองคก์ระทาํทัKงในพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่กย็งัคงสาํแดงพระประสงคข์องพระองคต่์อคริสเตียนในทุ

กยคุทุกสมยัตลอดมา 
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สาม นอกเหนือจากการสาํแดงโดยทัIวไปและการสาํแดงพิเศษ 

พระวญิญาณบริสุทธิS กท็าํงานโดยประทานการรู้แจง้และการทรงนาํจากภายในแก่บุคคลต่าง ๆ 

 

 

การรูแ้จง้และการทรงนําจากภายใน 
 

เราอ่านพบใน 2 เปโตร 1:21 

ว่าผู้เผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดมิกล่าวถ้อยคาํจากพระเจ้าเมื)อพวกเขาได้รับการทรงนําโดยพระวญิญาณบริสุทธิ9 

ซึ)งมนัียยะว่า พระวญิญาณบริสุทธิ9 ได้ประทานสิ)งหนึ)งสิ)งใดแก่คริสตจกัร 

กจ็ะช่วยให้เรารู้แจ้งและเข้าใจในสิ)งที)พระองค์ได้ดลใจให้ผู้เผยพระวจนะเขยีนไว้ การสําแดงใหม่ ๆ นัQนไม่ม ี

แต่ถ้าเราจะเข้าใจการสําแดงที)มอียู่แล้ว เรากต้็องได้รับความรู้แจ้งและการเสริมกาํลงัโดยพระวญิญาณของพระเจ้า 

 

—ดร. น็อกซ์ แชมบลนิ 

 

การรู้แจง้เป็นของประทานจากพระเจา้ เพืIอใหเ้รามีความรู้หรือความเขา้ใจอนัเกิดจากปัญญาเป็นหลกั เช่น 

ความรู้วา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ ซึI งเปโตรไดรั้บในมทัธิว 16:17 

 

การทรงนาํจากภายในเป็นของประทานจากพระเจา้ 

เพืIอใหเ้รามีความรู้หรือความเขา้ใจอนัเกิดจากความรู้สึกหรือปรีชาญาณเป็นหลกั สิIงนีK รวมถึงจิตสาํนึกของเรา 

และสมัผสัทีIวา่พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราดาํเนินการอยา่งหนึIงอยา่งใดโดยเฉพาะ 

 

การรู้แจง้และการทรงนาํจากภายใน ไม่ไดถู้กแยกจากกนัอยา่งชดัเจนเสมอไปในพระคมัภีร์ หลายครัK ง 

พระวจนะกก็ล่าวถึงทัKงคู่ในลกัษณะทีIใหค้วามสาํคญัเท่าเทียมกนั พระวจนะทีIกล่าวเช่นนีKไดแ้ก่ 1 โครินธ์ 2:9-16; เอเฟซสั 1:17; โคโลสี 

1:9; และ 1 ยอห์น 2:27 เป็นตน้ ตวัอยา่งหนึIงไดแ้ก่คาํพดูของเปาโลใน เอเฟซสั 1:17: 

 

ขา้พเจา้เพียรทูลขอใหพ้ระเจา้ขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ของเราคือพระบิดาผูท้รงพระเกียรติสิริทรงใหท่้านมีพระวญิ

ญาณแห่งสติปัญญา และการสาํแดงเพืIอท่านจะรู้จกัพระองคดี์ยิIงขึKน (เอเฟซัส 1:17) 

 

ในขอ้นีK  เปาโลเรียกพระวญิญาณบริสุทธิS วา่ “พระวญิญาณแห่งสติปัญญาและการสาํแดง” 

ถา้เราพดูถึงประเภทของการรู้แจง้และการทรงนาํจากภายใน เรากน่็าจะมองวา่ สติปัญญากคื็อการทรงนาํจากภายใน 

และการสาํแดงกน็าํมาซึIงการรู้แจง้ และนีIอาจเป็นสิIงทีIอยูใ่นความคิดของเปาโล หรือในทางตรงกนัขา้ม 

เปาโลอาจจะกาํลงักล่าวถึงพนัธกิจทัKงสองของพระวญิญาณฯ โดยรวมกไ็ด ้โดยไม่ไดเ้นน้ความแตกต่างอยา่งชดัเจนระหวา่งสองพนัธกิจนีK  

 

เราทุกคนจาํเป็นต้องได้รับความรู้แจ้งจากพระวญิญาณฯ เนื)องจาก หากปราศจากความรู้แจ้งนีQ 

เราทัQงหลายกจ็ะมืดบอดฝ่ายจติวญิญาณ เราจะตาบอดฝ่ายจติวญิญาณเช่นเดยีวกบัที)ค้างคาวตาบอดทางกายภาพ 

โดยข้าพเจ้าหมายความว่า ค้างคาวมองไม่เห็นดวงอาทติย์ ดงันัQน เมื)อดวงอาทติย์กาํลงัส่องแสง 

พวกมนักเ็พยีงแค่ห้อยหัวลงมาจากเพดานถํQาที)มนัหลบอยู่ในช่วงกลางวนั พวกมนั “มองเห็น” 

ได้เฉพาะเวลาที)มนัออกมาตอนกลางคืนเท่านัQน นี)แหละที)หมายถงึว่าเรากเ็ป็นเหมือนค้างคาวในเวลากลางวนั 

แสงสว่างของพระเจ้ากาํลงัส่องสว่างอยู่ 
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แต่เนื)องจากความบาปได้ทาํให้ศักยภาพฝ่ายจติวญิญาณของเราเละเทะไปหมด 

เราจงึไม่สามารถวนิิจฉัยเพื)อรับรู้ความจริงของพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์ได้ 

เราอาจรู้อย่างเลือนรางว่าพระเจ้าอยู่ที)นั)นในลกัษณะใดลกัษณะหนึ)ง 

แต่เรากไ็ม่ได้ชื)นชมว่าสิ)งที)พระคมัภร์ีบัญญตัมิไีว้สําหรับเรา และพระสัญญาในพระคมัภร์ีกม็ไีว้สําหรับเรา 

พระคมัภร์ีได้นําพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาเสนอต่อเรา ต่อหน้าเรา 

เพื)อที)เราจะวางใจในพระองค์และเข้าสู่ชีวติใหม่ พนัธสัญญาใหม่บรรยายอย่างด้วยภาพชัดเจนว่า เราตาบอด ณ 

จุดนัQน เราหูหนวก ณ จุดนัQน จติใจของเราแขง็กระด้าง ณ จุดนัQน 

พระวจนะของพระเจ้าจงึไม่ได้ถูกประทบัในใจของเราแม้แต่น้อย และแล้ว 

พนัธสัญญาใหม่กก็ล่าวว่า...ข้าพเจ้าขอหยบิยกมาจากพระวจนะ 2 โครินธ์ 4 “พระเจ้าผู้ตรัสสั)งว่า 

ให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืดมดิ” แน่นอน ตรงนีQเป็นการอ้างองิกลบัไปถงึการทรงสร้าง 

“ทรงให้แสงสว่างของพระองค์ส่องเข้ามาในใจของเราเพื)อให้เรามคีวามสว่างแห่งความรู้ถงึพระเกยีรตสิิริของพระเ

จ้าในพระพกัตร์ของพระคริสต์” นี)คือความรู้แจ้งที)มาจากพระวญิญาณบริสุทธิ9 

และเมื)อเราได้รับความรู้แจ้งเช่นนัQนแล้ว เรากส็ามารถมองเห็นพระคริสต์ด้วยจติวญิญาณของเราได้ 

เราสามารถเห็นความจริงของพระองค์ 

และเราสามารถได้ยนิและตระหนักว่าพระองค์กาํลงัเรียกเราให้ไปหาพระองค์ 

—ดร. เจ ไอ แพคเกอร์ 

 

การรู้แจง้และการทรงนาํจากภายในเป็นวธีิปกติทีIพระวญิญาณบริสุทธิS ใชส้อนคนของพระองคเ์กีIยวกบัความจริงทีIพระองคไ์ดเ้

ปิดเผย เพืIอใหส้าํเร็จตามนัKน หากเราตอ้งการไดรั้บประโยชนจ์ากพนัธกิจของพระวญิญาณในชีวติของเรา 

กมี็อยา่งนอ้ยสามสิIงทีIเราสามารถทาํไดคื้อ หนึIง เราสามารถทุ่มเทในการศึกษาพระคมัภีร์ เพราะเรารู้วา่ เมืIอเราทาํเช่นนัKน 

พระวญิญาณบริสุทธิS กจ็ะนาํเราใหเ้กิดความเขา้ใจ สอง เราสามารถอุทิศตนใหก้บัการอธิษฐาน 

โดยหมัIนทูลขอพระวญิญาณบริสุทธิS ใหป้ระทานการทรงนาํ สติปัญญา ความเขา้ใจ และความเตม็ใจทีIจะเชืIอฟัง และสาม 

เราสามารถอุทิศตนใหก้บัการดาํเนินชีวติอยา่งชอบธรรมและบริสุทธิS  โดยมุ่งมัIนทีIจะดาํเนินชีวติตามความจริงทีIพระวญิญาณไดส้อนเรา 

 

 

สรุป 
 

ในบทเรียนเรืIอง หลกัขอ้เชืIอของอคัรธรรมทูต บทนีK  เราไดศึ้กษาหลกัคาํสอนเกีIยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิS  

เราไดพิ้จารณาถึงความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณตามหลกัขอ้เชืIอนีKและบนพืKนฐานของพระคมัภีร์ 

เราไดส้าํรวจความเป็นพระภาคของพระองคโ์ดยวเิคราะห์พระลกัษณะของพระองค ์

และความสมัพนัธ์ของพระองคก์บัพระบิดาและพระบุตร รวมทัKงพนัธกิจของพระองคใ์นดา้นฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้าง 

การชาํระใหบ้ริสุทธิS  พระคุณ และการสาํแดง 

 

หลกัคาํสอนเกีIยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิS เป็นนํKาพอุนัเตม็ไปดว้ยพระพรสาํหรับคริสเตียน 

โดยสอนเราเกีIยวกบัพระภาคทีIสามขององคต์รีเอกานุภาพ ผูเ้ป็นแหล่งความช่วยเหลือทีIใกลชิ้ดเราทีIสุดตลอดเวลา 

หลกัคาํสอนนีKไดน้าํเราไปถึงพระองคผ์ูมี้ความรับผดิชอบสูงสุดในการบนัดาลใจและเสริมกาํลงัเราใหด้าํเนินชีวติในแบบทีIเป็นทีIพอพระทั

ยพระเจา้ หลกัคาํสอนนีKยงัทาํใหเ้รามีความมัIนใจยิIงวา่ พระเจา้ พระองคเ์องทรงมีส่วนอยา่งลึกซึK งต่อเหตุการณ์ในโลกนีKตลอดเวลา 

โดยกระทาํพนัธกิจอยา่งไม่เวน้วางเพืIอประโยชนข์องทุกคนทีIมีความไวว้างใจในพระองค ์
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วทิยากร 
 

บิชอป แวน บี เกย์ตนั (ผูด้าํเนินรายการ) 

เป็นอาจารยแ์ละวทิยากรสอนพระคมัภีร์ผูมี้ชืIอเสียงทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมและมหาวทิยาลยัทีIโด่งดงัหลายแห่งทัIวโลก 

ท่านเคยทาํหนา้ทีIเป็นอนุศาสก ทีIสาํนกังานทณัฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็นเวลา 4 ปี 

และเคยอยูใ่นคณะกรรมการบริหารของสถาบนัศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี. ดร. เกยต์นั 

จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตจาก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสนศึกษามหาบณัฑิตจาก 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณัฑิตดา้นปรัชญาพระคริสตธ์รรมจาก มหาวทิยาลยัผูน้าํคริสเตียน 

(Christian Leadership University) ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเฟธ (Faith Theological Seminary) 

และดุษฎีบณัฑิตดา้นการรับใชจ้าก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

ท่านไดรั้บการเจิมตัKงใหเ้ป็นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession) และปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งอคัรมุขนายกแห่ง 

สมาคมคริสตจกัรสากล (International Community of Christian Churches) 

ซึI งเป็นองคก์รทีIมุ่งมัIนในการสร้างเอกภาพใหแ้ก่พระกายของพระคริสต ์

 

 

ดร. สตฟี เบลคมอร์ เป็นผูช่้วยศาสตราจารยส์าขาปรัชญา ทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสลีย ์

 

ดร. นอกซ์ แชมบลนิ (1935-2012) เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological 

Seminary) 

 

ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

 

ดร. จอห์น เฟรม เป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและปรัชญา ทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ เป็นรองอธิการบดีผูก่้อตัKงวทิยาเขต ฟลอริดา ดนัแนม ของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. เดนนิส จอห์นสัน เป็นคณบดีฝ่ายวชิาการ และศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบติั ทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสทมิ์นสเตอร์ 

แคลิฟอร์เนีย 

 

ดร. คธี จอห์นสัน ทาํหนา้ทีIผูอ้าํนวยการดา้นศาสนศาสตร์ศึกษา ใหก้บัพนัธกิจการประกาศในมหาวทิยาลยัในสหรัฐอเมริกา ขององคก์ร 

แคมพสั ครูเสด ฟอร์ ไครสต ์(Campus Crusade for Christ) และเป็นศาสตราจารยรั์บเชิญสาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบ 

ทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

 

ดร. ไรแอด แคสซิส เป็นผูอ้าํนวยการนานาชาติของสภาระหวา่งประเทศเพืIอการศึกษาศาสนศาสตร์เพืIอการประกาศ 

 

ดร. อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์
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For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

 

ดร. เจ ไอ แพค็เกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ทีIวทิยาลยัรีเจนท ์ในเมืองแวนคูเวอร์ 

รัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา ท่านเดินทางเทศนาและบรรยายอยา่งกวา้งขวางในองักฤษและอเมริกา 

 

ดร. เกลน็ สกอร์จ ีเป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์ ทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ในเมือง ซาน ดิเอโก 

 

ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 

 

ดร. เอริค เธอนเนส เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ทีIวทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

มหาวทิยาลยับิโอลา และเป็นประธานภาควชิาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ 

 

ดร. ดเีรค ดบัเบิลยู เอช โธมสั เป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

ในแอตแลนตา 

 

ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็นอดีตสาธุคุณทีIคริสตจกัรเซนตลุ์ค วมิเบิลดนั พาร์ค สหราชอาณาจกัร 

และปัจจุบนัเป็นรองอาจารยใ์หญ่ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์ออ๊กซฟอร์ด และผูอ้าํนวยการของสาํนกัวชิาการเทศนา 

 

ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ทีIวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมทรินิตีเพืIอการรับใชพ้ระเจา้ 

(อดีตเคยเป็นอาจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา และรองอาจารยใ์หญ่ร่วม ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์มหาวทิยาลยัออ๊กซฟอร์ด) 

 

ดร. สตเีฟน เวลลมั เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ทีIวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. โดนัลด์ วทินีย์ เป็นรองศาสตราจารยส์าขาจิตวญิญาณวทิยาตามหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ และเป็นรองคณบดีอาวโุส 

สาํนกัวชิาศาสนศาสตร์ ทีIวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์


