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บทที่  11 

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ 
- จําแนกผลภายนอกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
- จําแนกผลภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
- อธิบายความสําคัญของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
- จําแนกขอพระคัมภีรซึ่งเปดเผยวาเราคือผูที่ถูกเลือกไวใหเกิดผล 
- ใหคํานิยามผลภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายประการได 
- แยกใหเห็นความแตกตางระหวางสันติสุขของพระเจาและสันติสุขกับพระเจา 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอด

กลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ือ 
ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติหามไวเลย” 

กาลาเทีย 5:22-23 

คํานํา 
บทนี้อภิปรายถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ในบทตอไป คุณจะไดเรียนรูคุณลักษณะที่ขัดแยงกันซึ่งเรียกวา การงานของเนื้อหนัง 
ในบทสุดทาย คุณจะไดเรียนรูวีที่จะพัฒนาผลของพระวิญญาณ 

อะไรคือผลของพระวิญญาณ 
ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อางถึง ธรรมชาติของพระวิญญาณซึ่งสําแดงภายในชีวิตของ

ผูเชื่อ ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ อุปนิสัยในชีวิตของผูเชื่อ แผนภูมิตอไปนี้อธิบายถึงความ
แตกตางระหวางของประทานฝายวิญญาณและผลของพระวิญญาณ 

  ของประทาน    ผล 
- เพื่อการรับใชในพระกาย - เพื่อความเปนผูใหญฝายวิญญาณของแตละคน 
- ไมมีผูเชื่อคนใดมีครบหมด - ผูเชื่อแตละคนควรมีใหครบ 
- เพื่อฤทธิ์เดช   - เพื่อสรางอุปนิสัยซึ่งเปนบุคลิกภาพ 
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ผลฝายวิญญาณนั้นเห็นไดชัดในความเปนผูใหญฝายวิญญาณ เชนเดียวกับผลไมในโลก

ธรรมชาติ นั่นคือผลผลิตซึ่งเปนผลของขบวนการแหงชีวิต 
ผลฝายวิญญาณ คือ อุปนิสัยซึ่งเปนบุคลิกภาพของคริสเตียนในดานสวนตัวและดาน

สังคม และเปนผลผลิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทํางานในชีวิตของคุณ และการตอบสนองของ
คุณตองานนี้ 

เชนเดียวกับผลไมซึ่งใชเวลาในการที่จะพัฒนาเติบโตในโลกธรรมชาติ ผลฝายวิญญาณก็
กินเวลาในการพัฒนาเชนกัน นั่นคือผลผลิตของการเติบโตตามธรรมชาติในชีวิตของพระวิญญาณ 

ผลสองชนิด 
พระคัมภีรพูดถึงผลฝายวิญญาณ 2 ชนิด 
1. ผลของการประกาศ 
2. ผลของคุณสมบัติฝายวิญญาณตามทางของพระเจา 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยเหลือผูเชื่อใหเกิดผลภายนอกโดยการสรางพวกเขาใหมีคําพยาน

ที่มีฤทธิ์อํานาจของขาวประเสริฐ พระองคยังพัฒนาผลภายในอันเปนคุณสมบัติฝายวิญญาณให
เหมือนพระคริสตในชีวิตของผูเชื่อ 

ผลภายนอก : การประกาศ 
การปรับปรุงผลผลิตฝายวิญญาณ 

จากการเริ่มตนของโลก พระเจาทรงเรียกประชากรของพระองคใหปรับปรุงผลผลิตฝาย
วิญญาณใหมากเทาผลผลิตฝายธรรมชาติ 

อาดามและเอวาก็ตองปรับปรุงผลผลิตทั้งฝายวิญญาณและฝายรางกาย แผนการอันแรก
ของพระเจาก็คือ เขาทั้งสองตองทําใหโลกเต็มไปดวยประชากรซึ่งถูกสรางขึ้นตามพระฉายของพระ
เจาใหเดินอยูในสัมพันธภาพกับพระเจา 

เมื่อพระเจายกชูชาติอิสราเอลในฐานะประชากรซึ่งพระองคสามารถสําแดงฤทธิ์อํานาจ
และแผนการเพื่อโลก พระองคทรงเรียกพวกเขาใหมีการปรับปรุงผลผลิตฝายวิญญาณ 

“พระองคทรงนําเถาองุนออกจากอียิปต พระองคทรงขับไลบรรดาประชาชาติ
ออกไป และทรงปลูกเถาองุนไว 

พระองคทรงปราบดินใหมันก็หยั่งรากลึก และแผเต็มแผนดิน 
รมเงาของมันคลุมภูเขา และกิ่งกานของมันคลุมตนสนสีดารของพระเจา” 

สดุดี 80:8-10 
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“องุน” ซึ่งพระเจาทรงนําออกจากอียิปตคือ ชนชาติอิสราเอล พระองคตองการใหพวกเขา
เกิดผลฝายวิญญาณโดยการสําแดงความจริงของพระเจาซึ่งเปนคนนอกศาสนา 

แทนที่จะเปนเชนนั้น อิสราเอลกลับกลายเปนเหมือนคนนอกศาสนา พวกเขาเริ่มตนที่ไหว
รูปเคารพ และตองการกษัตริยที่เปนมนุษยซึ่งมองเห็นได ใหมาปกครองพวกเขาแทนจอมกษัตริย
ซึ่งเห็นไมได 

 
ในที่สุดพระเจาตรัสกับอิสราเอลวา 
“อิสราเอลคือผลองุนที่ไรผล”    โฮเชยา 10:1 
เพราะการไมเกิดผลฝายวิญญาณ พระเยซูตรัสวา 
“เหตุฉะนั้นเราบอกทานวา แผนดินของพระเจาจะตองเอาไปจากทาน ยกใหแกชน

ชาติหนึ่ง ซ่ึงจะกระทําใหผลเจริญสมกับแผนดินนั้น” 
มัทธิว 21:43 

เพราะวาอิสราเอลปฏิเสธที่จะเกิดผล ขาวประเสริฐของราชอาณาจักรพระเจาจึงแผขยาย
ไปยังชนตางชาติ จากคนตางชาตินั้นพระเจากอต้ังคริสตจักรเพื่อที่จะทําใหแผนการของพระองค
สําเร็จในการเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณทั่วโลก 
ถูกเลือกใหเกิดผล 

ในฐานะผูเชื่อ พระเยซูเลือกเราใหเกิดผลในการประกาศแกโลก 
“ทานทั้งหลายไมไดเลือกเรา แตเราไดเลือกทานทั้งหลายและไดแตงต้ังทาน

ทั้งหลายไวใหทานไปเกิดผล และเพื่อใหผลของทานคงอยู เพื่อวาเมื่อทานทูลขอสิ่งใดจาก
พระบิดาในนามของเรา พระองคจะไดประทานสิ่งนั้นใหแกทาน” 

ยอหน 15:16 

คําบัญชาสุดทายของพระองคที่มีแกสาวกก็คือ การเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณ 
“เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน” 

มาระโก 16:15 

พระองคทาทายสาวกของพระองคดวยนิมิตอันยิ่งใหญของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ 
“ทานทั้งหลายวาอีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา 

เงยหนาขึ้นดูนาเถิดวา ทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว 
คนเกี่ยวก็กําลังไดรับคาจาง และกําลังส่ําสมพืชผลไวสําหรับชีวิตนิรันดร เพื่อทั้ง

คนหวานและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีดวยกัน” 
ยอหน 4:35-36 

โซโลมอนกลาววา 
“ผลของคนชอบธรรมเปนตนไมแหงชีวิต การฝาฝนกฏหมายยอมทําลายชีวิต” 
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สุภาษิต 11:30 

ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถกระทําใหผูเชื่อเกิดผลฝายวิญญาณโดยการ
ประกาศ  

“แตทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

กิจการ 1:8 

 
วิธีเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณไดใหไวใน 2 ทิโมธี 2:2 
“จงมอบคําสอนเหลานั้นซ่ึงทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคน

ที่ซ่ือสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย” 
2 ทิโมธี 2:2 

เชนเดียวกับที่พระเจาทรงตั้งวงจรการเก็บเกี่ยวไวในโลกธรรมชาติ พระองคก็ทรงจัดตั้ง
วงจรการเพิ่มผลผลิตไวในโลกฝายวิญญาณดวย ผูเชื่อแตละคนจําตองสอนพระกิตติคุณแก
ประชากรผูซึ่งจะไปเพิ่มผลผลิตตออีกดวยโดยการสอนคนอื่นๆ ตอๆ กันไป 

เชนเดียวกับวงจรธรรมชาติของฤดูหวานและฤดูเก็บเกี่ยวซี่งมิมีวันรูจบ วงจรการเก็บเกี่ยว
ฝายวิญญาณก็เปนเชนนั้น 

(เนื่องจากความสําคัญของผลภายนอกการประกาศ สถาบันฮารเวสไทม จึงเสนอหลักสูตร
ตางหากของวิชานี้ ในหัวขอ “ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ” “ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร" 
และ “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง” 

ผลภายใน : เปนเหมือนพระคริสต 
เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตภายนอกของการประกาศ พระคัมภีรกลาวถึงคุณสมบัติฝาย

วิญญาณที่เปนดานบวกในการสรางชีวิตของผูเชื่อโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เราเรียกสิ่งนี้วาผลภายในของการเปนเหมือนพระคริสต ผลภายในในนี้มีอยูใน กาลาเทีย 

5:22-23  
“ฝายผลของพระวิญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้น

ใจ ความปราณี ความดี ความสัตยซ่ือ 
ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติหามไวเลย” 

กาลาเทีย 5:22-23 
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มีคุณสมบัติภายในซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตองการที่จะพัฒนาในชีวิตของผูเชื่อนั่นคือ 
คุณสมบัติซึ่งเปนเหมือนคุณสมบัติฝายวิญญาณซึ่งเห็นไดชัดในชีวิตขององคพระเยซูคริสต นั่นคือ
เหตุผลที่เราเรียกวาคุณสมบัติที่เปนเหมือนพระคริสต 

คําวา “ผล” เปนเอกพจน ไมใชพหูพจน (ผลตางๆ) จงจําไววา ของประทานฝายวิญญาณมี
มากมายและถูกแบงปนในทามกลางผูเชื่อซึ่งขึ้นอยูกับน้ําพระทัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ผลเปนเอกพจน ซึ่งสามารถทําความเขาใจไดโดยดูจากตัวอยางธรรมชาติขององุน องุน
หนึ่งพวงมีผลเดี่ยวอยูหลายผล แตก็อยูในพวงเดียวกัน 

ในโลกธรรมชาติ เมื่อองุนถูกเด็ดออกจากตนที่เปนเถา ก็ถูกเด็ดทีละพวง พวงซึ่งมีองุน
หลายๆ ลูกนี้ถูกเรียกวา “ผล” (เอกพจน) ของเถาองุน 

 
 
 
ผลไมชนิดหนึ่ง       
 
ผลองุนหลายผล       
 
ในโลกฝายวิญญาณ ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คลายกันกับผลขององุน ซึ่งคุณสมบัติ

ฝายวิญญาณเดี่ยวๆ ถูกนํามารวมเขากันเปนพวงเดียวหรือผล ผลเดียวนี้ก็คือ การเจริญเติบโตเปน
ผูใหญฝายวิญญาณ ซึ่งถูกสําแดงออกในคุณสมบัติหลายๆ ประการของการเปนเหมือนพระคริสต 

   
ผลไมชนิดหนึ่ง (การเจริญเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ)  

 
 

คุณสมบัติหลายอยาง 
 
 
พระเจาตองการใหผูเชื่อทุกคนมีผลของพระวิญญาณ ไมเหมือนของประทานตางๆ ซึ่งเปน

พหูพจน(หลายอยาง) และถูกแบงปนในทามกลางผูเชื่อทั้งหลาย  ผล (เอกพจน)  ตองถูก
ครอบครองเปนเจาของโดยผูเชื่อทุกๆ คน 

ผลของพระวิญญาณนั้นเราพบในการกระทําความดีทุกชนิด ในความชอบธรรมและใน
ความจริง ซึ่งกระทําโดยผูเชื่อ 

- ความสุภาพออนนอม - 
ความอดกลั้น - ความรัก - 
ความปลาบปลื้มใจ - สันติสุข 
- ความปรานี - ความดี 
 
การรูจักบังคับตน 
ความสัตยซื่อ 
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“ดวยวาผลของความสวางนั้นคือความดีทุกอยาง และความชอบธรรมทั้งมวลและ
ความจริงทั้งสิ้น” 

เอเฟซัส 5:9 

ตอไปนี้คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ความรัก 
ความรักคือ อารมณแหงความใครที่ลึกซึ้ง เอาใจใสและเปนหวง นั่นคือการอุทิศตนเอง

ใหแกผูอ่ืนโดยไมมีเงื่อนไข โดยไมคํานึงถึงขอผูกมัดหรือสถานการณใดๆ 
ดังเชนที่คุณไดเรียนแลวในการศึกษาของประทานฝายวิญญาณ ความรักคือกุญแจไขไปสู

ของประทานฝายวิญญาณทั้งหมด ซึ่งก็เปนเชนนั้นเพราะคุณสมบัติซึ่งเปนผลมากจากผลฝาย
วิญญาณทั้งหมดมีการพัฒนาขึ้น ใหคุณนําไปเปรียบเทียบกับขอพระคัมภีรเร่ืองผลของพระ
วิญญาณในกาลาเทียซึ่งจะเห็นไดชัดในเรื่อง “ความรัก” ใน 1 โครินธ 13 

 
 
1 โครินธ 13:1-7    กาลาเทีย 5:22-23 

ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว,  
ไมเห็นแกตัว, ไมเอาตนเองเปนศูนยกลาง 

ความรัก 

ไมชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด 
แตชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ 

ความชื่นชมยินดี 
 

ไมฉุนเฉียวงาย แตสงบและมั่นคง สันติสุข 
ความรักนั้นก็อดทนนาน อดทนนาน 
กระทําคุณให ไมอิจฉา มีเมตตา (ความสุภาพ) 
ความรักนั้นยิ่งใหญ ทรงคุณและ 
ใจกวาง กรุณาและใหแตส่ิงดี 

ความดี 

ความรักไมชางจดจําความผิด แตมีความเชื่อ 
ในพระเจาและเชื่อในสวนดีของผูอ่ืนอยูเสมอ 

ความสัตยซื่อ 

ความรักไมหยิ่งผยองและสุภาพ 
ไมอวดตัว 

ความถอมสุภาพ 
 

ความรักคือ มีวินัยและรูจักบังคับตน 
ไมประพฤติเหลวไหล 

การควบคุมอารมณ 
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ความเชื่อเปนของประทานและผลของพระวิญญาณซึ่งทําดวยความรัก 
“แตความเชื่อซ่ึงแสดงออกเปนกิจที่ทําดวยความรักนั้นสําคัญ” 

กาลาเทีย 5:6 

ความรักซึ่งเปนผลของพระวิญญาณ ไมใชความรักดังเชนที่มีการพร่ําพรรณามากมายโดย
โลกนี้ แตเปนความรัก “ปราศจากการเสแสราง” ความรักเชนนี้หมายถึง ความรักบริสุทธิ์ 

ความรักที่ปราศจากการเสแสรงคือ แบบอยางของความรักซึ่งคุณจะตองแสดงออกแกคน
อ่ืน 

“ที่ทานทั้งหลายไดชําระจิตใจของทานใหบริสุทธิ์แลวดวยการเชื่อฟงความจริง จน
มีน้ําใจรักพี่นองอยางจริงใจ ทานทั้งหลายจงรักกันใหมากดวยน้ําใสใจจริง” 

1 เปโตร 1:22 

คุณตองรักพระเจา 
“และพวกทานจงรักพระเจา ดวยสุดจิตสุดใจของเจา ดวยสุดความคิดและสิ้นสุด

กําลังของทาน นี่คือ ธรรมบัญญัติเอกเปนใหญกวาธรรมบัญญัติทั้งปวง”  
มาระโก 12:30 

ใหดู 1 ยอหน 2:5, 15,  3:11-17,  4:7-20,  5:2,  ยอหน 1:5-6,  เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5,  ลู
กา 10:27) 

คุณตองรักศัตรูของคุณดวย 
“แตเราบอกทานทั้งหลายที่กําลังฟงอยูวา จงรักศัตรูของทาน จงทําดีแกผูที่เกลียด

ชังทาน 
แมวาทานทั้งหลายรักผูที่รักทาน จะทรงนับวาเปนคุณอะไรแกทาน ถึงแมคนบาป

ก็ยังรักผูที่รักเขาเหมือนกัน 
แตจงรักศัตรูของทานทั้งหลายและทําการดีตอเขา จงใหเขายืมโดยไมหวังที่จะได

คืนอีก บําเหน็จของทานทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ และทานทั้งหลายจะเปนบุตรของพระ
เจาสูงสุด เพราะวาพระองคยังทรงโปรดแกคนอกตัญูและคนชั่ว” 

ลูกา 6:27, 32, 35 

“ทานทั้งหลายไดยินคําซ่ึงกลาวไววา จงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรู 
ฝายเราบอกทานวา จงรักศัตรูของทานและจงอธิษฐานเผื่อผูที่ขมเหงทาน” 

มัทธิว 5:43-44 

คุณตองรักเพื่อนบานของคุณใหมากเทากับคุณรักตัวของคุณเอง 
“เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาทั้งหลายคือใหเจารักซ่ึงกันและกัน เรารักเจาทั้งหลาย

มาแลวอยางไร เจาจงรักกันและกันดวยอยางนั้น” 
ยอหน13:34 
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“พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็รักทานทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมั่นอยูในความรัก
ของเรา พระบัญญัติของเราคือ ใหทานทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เราไดรักทาน” 

ยอหน 17:26 

โดยความรักของเราที่มีตอกันและกันนั้น เราจึงเปนที่รูจักในฐานะชาวคริสเตียน 
“ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรูไดวาเจาทั้งหลายเปน

สาวกของเรา” 
ยอหน 13:35 

ถาทานไมรักผูเชื่อคนอ่ืน ความรักของพระเจาก็ไมอยูในตัวทาน 
“ผูใดที่กลาววาตนอยูในความสวางและยังเกลียดชังพี่นองของตน ผูนั้นก็ยังอยูใน

ความมืด ผูที่รักพี่นองของตนก็อยูในความสวาง และในความสวางนั้นไมมีอะไรที่จะทําให
สะดุด” 

1 ยอหน 2:9-10 

(นี่คือความจริงที่สําคัญยิ่ง จงศึกษาตอในยอหน 13:34, 14:15, 21,  23:31,  15:9-19,  
17:26,  21:15-17) 

ความรักของคุณคือ จะตองเปนความรักที่สมบูรณ (เพิ่มพูนขึ้น) 
“และขาพเจาอธิษฐานขอใหความรักของทานจําเริญยิ่งๆ ขึ้น พรอมกับความรูและ

วิจารญาณทุกอยาง” 
ฟลิปป 3:12 

คุณจะตองทําใหตนเองถูกหยั่งรากและยึดมั่นอยูในความรักใหจงได 
“เพื่อพระคริสตจะทรงสถิตในใจของทานทางความเชื่อ เพื่อวาเมื่อทานไดวางราก

ลงมั่นคงในความรักแลว  
ทานก็จะไดมีความสามารถหยั่งรูพรอมธรรมิกขนทั้งหมด ถึงความกวาง ความยาว 

ความสูง ความลึก  
คือใหซาบซ้ึงในความรักของพระคริสตซ่ึเกินความรู เพื่อทานจะไดรับความ

ไพบูลยของพระเจาอยางเต็มเปยม” 
เอเฟซัส 3:17-19 

คุณจะตอง “อดกลั้น” หรือมีความสัมพันธกับคนอ่ืนดวยความรัก 
“คือจงมีใจถอมลงทุกอยางและใจออนสุภาพ อดทนนานและอดกลั้นตอกันและ

กันดวยความรักไ 
เอเฟซัส 4:2 

คุณตองดําเนินอยูในความรัก 
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“จงรักษาตัวไวใหดํารงในความรักของพระเจา” ยูดา 21 
“จงมุงมั่นในความขอบธรรม ในทางของพระเจา ความเชื่อ ความรัก ความทดทน

และความออนสุภาพ” 
1 ทิโมธี 6:11 

การงานของคุณวึ่งกระทําเพื่อพระเจาจะตองเปนงานที่ทําดวยความรัก 
“เราระลึกถึงความเชื่อของทานที่แสดงออกเปนการกระทําและความรักที่ทานเต็ม

ใจทํางานหนัก และความพากเพียรซ่ึงเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสตเจาของเรา” 
1 เธสะโลนิกา 1:3 

“เพราะวาพระเจาไมทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานซึ่งทานไดกระทํา เพราะความ
รักที่ทานมีตอพระนามของพระองคคือ การรับใชธรรมิกชน ดังที่ทานยังรับใชอยู” 

ฮีบรู 6:10 

เพราะวาเราใกลจะถึงวาระสุดทายของโลกนี้ ความรักของคนสวนมากจึงไมคงทน ความ
รักนั้นจะ “เยือกเย็นลง” ที่เปนเชนนี้หมายถึงผูคนจะอยูในสภาพไมหวงใยใคร 

“เพราะความอธรรมแผกวางออกไป ความรักของคนสวนมากจะเยือกเย็นลง” 
มัทธิว 24:12 

แตเรามีขอยืนยันวาไมมีส่ิงใดสามารถแยกเราออกจากความรักของพระเจา 
“ใครจะฟองคนเหลานั้นที่พระเจาทรงเลือกไว พระเจาทรงโปรดใหพนโทษาแลว 
เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวา แมความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรคหรือเทพเจา 

หรือสิ่งซ่ึงมีอยูในปจจุบันนี้ หรือสิ่งซ่ึงจะมีในภายหนา หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย 
หรือซ่ึงสูง หรือซ่ึงลึก หรือสิ่งใดๆ อ่ืนที่ไดทรงสรางแลวนั้น จะไมสามารถกระทํา

ใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจาซ่ึงมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปน
เจาของเราได” 

โรม 8:35, 38-39 

ดาวิดเขียนไวมากมายเกี่ยวดวยเรื่องความรัก ใหดูสดุดี  31:23,  18:1,  40:16,  97:10,  
113,  119,  127, 132, 159, 163, 105, 167,  122:6,  145:20 

จงศึกษาในหนังสือ 1 ยอหน โครงเรื่องสําคัญของหนังสือนี้คือ ความรัก 
 

ความชื่นชมยินดี (ความปลาบปลื้มใจ) 
ความชื่นชมยินดีคือ คุณสมบัติของความดีใจ ความชื่นชม ความยินดีปรีดา 
ผลฝายวิญญาณของความชื่นชมยินดีและอารมณแหงความสุขนั้นไมเหมือนกัน แตละ

อยางก็เกิดมาจากที่ตางชนิดกัน ความสุขเกิดจากโลกรอบๆ ตัวคุณและจะขึ้นอยูกับสถานการณ



งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 196 

ตางๆ ของคุณดวย ความชื่นชมยินดีมีตนกําเนิดจากพระวิญญาณของพระเจาและไมข้ึนอยูกับ
สถานการณภายนอก 

พระเยซูคริสตทรงนําความชื่นชมยินดีมาพรอมกับการประสูติของพระองค 
“ฝายทูตองคนั้นกลาวแกเขาวา “อยากลัวเลย เพราะเรานําขาวดีมายังทาน

ทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซ่ึงจะมาถึงคนทั้งปวง 
เพราะวาในวันนี้พระผูชวยใหรอดของทานทั้งหลายคือ พระคริสตเจามาบังเกิดที่

เมืองดาวิด””        
ลูกา 2:10-11 

นั่นคือพระประสงคของพระเจาซึ่งใหคุณมีความชื่นชมยินดี 
“นี่คือสิ่งที่เราไดบอกแกทานทั้งหลายแลว เพื่อใหความยินดีของเราดํารงอยูใน

ทาน และใหความยินดีของทานเต็มเปยม” 
ยอหน 15:11 

 
 
“แตบัดนี้ขาพระองคกําลังจะไปหาพระองค ขาพระองคกลาวถึงสิ่งเหลานี้ในโลก 

เพื่อใหเขาไดรับความชื่นชมยินดีของขาพระองคเต็มเปยม” 
ยอหน 17:13 

อัครสาวกถูกเติมใหเต็มลนดวยความชื่นชมยินดีและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
“แตพวกสาวก็เต็มไปดวยความชื่นชมยินดีและพระวิญญาณบริสุทธิ์” 

กิจการ 13:52 

แหลงกําเนิดของความชื่นชมยินดีไมใชส่ิงซึ่งมาจากโลกนี้แตมาจากพระเจา 
“ตอพระพักตรพระองคมีความชื่นบานอยางเปยมลน ในพระหัตถขวาของพระองค

มีความเพลิดเพลินอยูเปนนิตย”  
สดุดี 16:11 

เพราะวาความชื่นชมยินดีของคุณเปนเรื่องฝายวิญญาณและไมข้ึนอยูกับสถานการณ
ภายนอก ฉะนั้นคุณจึงมีความสามารถชื่นชมยินดีแมในการถูกทดลอง 

“ดูกอนพี่นองของขาพเจา เมื่อทานทั้งหลายประสบความทุกขยากลําบากตางๆ ก็
จงถือวาเปนเรื่องนายินดี” 

ยากอบ 1:2 

เราสามารถชื่นชมยินดีในความทุกขยาก (ยามยากลําบาก) ดวย 
“ขาพเจาไดรับความชูใจอยางบริบูรณ และในความยากลําบากของเราทุกอยาง 

ขาพเจาก็ยังมีความปติยินดีอยางเหลือลน” 
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2 โครินธ 7:14 

คุณสามารถมีความอดทนไวนานดวยความชื่นชมยินดี 
“มีความทรหดที่สุดและความอดทนไวนานดวยความยินดี” 

โคโลสี 1:11 

ความชื่นชมยินดีเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา 
“เพราะวาแผนดินของพระเจานั้นไมใชการกินและการดื่ม แตเปนความชอบธรรม

และสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์” 
โรม 14:17 

พระคัมภีรหนุนใจผูเชื่อใหมีความชื่นชมยินดีและใหแสดงความชื่นชมยินดีนี้ตอพระเจา 
“แตใหคนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยูในพระองคเปรมปรีด์ิ ใหเขารองเพลงดวยความชื่นชม

ยินดีอยูเสมอ เพื่อคนที่รักพระนามของพระองคจะปรีดาปราโมทยอยูในพระองค” 
สดุดี 5:11 

(จงดู สดุดี 25:9,  63:5,  66:1,  81:1,  95:1-2,  149:5,  98:4,  6, 8,  100:1) 

สันติสุข 
สันติสุข คือ สภาพของความเงียบ สงบ ขามพนความผิดบาปและความสอดคลอง

กลมกลืนกัน นั่นก็คือปราศจากการตอสูกัน ความกระวนกระวายใจและความหวงวิตกกังวล แต
มิใชงอมือเทาอยูเฉยๆ หากเปนการดํารงรักษาสันติภาพนั้นไวเพื่อกระทําที่ประกอบดวยฤทธิ์
อํานาจในฐานะที่เปนผูสรางสันติ (ทั้งสันติสุขและสันติภาพ - ผูแปล) 

ความสับสนวุนวายคือส่ิงที่อยูตรงขามกับสันติ พระเจาไมใชเปนสาเหตุของการวุนวาย 
พระประสงคของพระองคก็คือ เพื่อที่จะนําสันติภาพมาให 

“เพราะพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข 
ตามที่ปฏิบัติกันอยูในคริสตจักรแหงธรรมิกชนนั้น” 

1 โครินธ 14:33 

พระเยซูไดทรงนําสันติมาสูโลกมนุษยแลว 
“พระสิริจงมีแดพระเจาในที่สูงสุด สวนบนแผนดินโลก สันติสุขจงมีทามกลาง

มนุษยทั้งปวง ซ่ึงพระองคทรงโปรดปรานนั้น” 
ลูกา 2:14 

สันติสุขที่แทจริงนั้นมาจากองคพระเยซูคริสตและผานทางพระองคเทานั้น 
“ประกาศขาวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต ผูเปนองคพระผูเปนเจาของคนทั้ง

ปวง” 
กิจการ 10:36 



งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 198 

“เพราะวาพระองคทรงเปนสันติสุขของเรา ผูทรงกระทําใหทั้งสองฝายเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และทรงรื้อกําแพงที่กั้นระหวางสองฝายลง” 

เอเฟซัส 2:14 

“เหตุฉะนั้น เมื่อเราไดเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึงมีสันติสุขใน
พระเจาทางพระเยซูคริสตเจาของเรา” 

โรม 5:1 

พระเยซูทรงประทานสันติสุขชนิดพิเศษใหไวแกผูที่ติดตามพระองค 
“เรามอบสันติสุขไวใหแกทานทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ใหแกทานนั้น เราใหทาน

ไมเหมือนโลกให อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย” 
ยอหน 14:27 

การสั่งสอนของพระเยซูสามารถนําสันติสุขมาใหได 
“เราไดบอกเรื่องนี้แกทาน เพื่อทานจะไดมีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ทานจะประสบ

ความทุกขยาก แตจงชื่นใจเถิด เพราะวาเราไดชนะโลกแลว” 
ยอหน 16:33 

พระกิตติคุณคือ ขาวดีแหงสันติสุข 
“และเอาขาวประเสริฐแหงสันติสุข ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความพรั่งพรอมมาสวมเปน

รองเทา” 
เอเฟซัส 6:15 

มีสันติสุขอยู 2 ชนิด ชนิดแรกคือ สันติสุข กับ พระเจา 
“เหตุฉะนั้นเมื่อเราไดเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึงมีสันติสุขใน

พระเจาทรงพระเยซูคริสตเจาของเรา” 
โรม 5:1 

หลักจากที่คุณไดสรางสันติสุขกับ พระเจาสําเร็จแลว คุณจึงจะสามารถมีสันติสุข ของ พระ
เจาในชีวิตของคุณ 

“แลวสันติสุขแหงพระเจา ซ่ึงเกินความเขาใจ จะคุมครองจิตใจและความคิดของ
ทานไวในพระเยซูคริสต” 

ฟลิปป 4:7 

เราถูกสั่งใหมุงติตามสิ่งซึ่งจะทําใหเรามีสันติสุข 
“เหตุฉะนั้นใหเรามุงประพฤติในสิ่งซ่ึงทําใหเกิดความสงบสุขแกกันและกัน และทํา

ใหเกิดความเจริญแกกันและกัน” 
โรม 14:19 
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เราจําเปนตองมีชีวิตอยูในสันติสุข 
“จงปรับปรุงตัวใหดี จงฟงคําวิงวอนของขาพเจา จงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน จงอยู

รวมกันอยางสันติ และพระเจาแหงความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยูกับทาน”  
2 โครินธ 13:11 

ราจําเปนตองมีชีวิตอยูอยางสันติกับคนทั้งหลาย 
“จงอุตสาหที่จะอยูอยางสงบกับคนทั้งหลาย”  ฮีบรู 12:14 
เราจําเปนตองรักษาความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานใหโดยทาง

สันติสุขของพระองค 
“คือมีใจถอมลงทุกอยางและใจออนสุภาพ อดทนนานและอดกลั้นตอกันและกัน

ดวยความรัก” 
เอเฟซัส 4:3 

จําตองใหสันติสุขของพระเจาเขาครอบครองในหัวใจของเรา 
“และจงใหสันติสุขของพระคริสตครองจิตใจของทาน พระเจาทรงเรียกทานไวให

เปนกายเดียวกัน เพื่อสันติสุขนั้นและทานจงมีใจกตัญู” 
โคโลสี 3:15 

เราจําเปนตองมีสันติสุขของพระองคอยูภายในตัวเรา 
“ทานก็จงอุตสาหใหพระองคทรงพบทานทั้งหลายมีใจสงบ ปราศจากมลทินและ

ขอตําหนิ” 
2 เปโตร 3:14 

ความอดทนนาน 
ความทดทนนานคือ คุณสมบัติของการอดทน นั่นคือความสามารถในการอดทนตอ

สถานการณที่ไมนาจะทนไดอยางชื่นชมยินดีและมีความทรหดอดทนอยางยาวนาน 
ความอดทนนานเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของพระเจา 
“พระเจาผูทรงพระกรุณา ทรงกอปรดวยพระคุณ ทรงกริ้วชาและบริบูรณดวยความ

รักมั่นคงและความสัตยจริง” 
อพยพ 34:6 

“พระเจาทรงพระพิโรธชา ทรงอุดมในความรักมั่นคง ทรงโปรดยกโทษและใหอภัย
การทรยศ” 

กันดารวิถี 14:18 

“ขาแตองคพระผูเปนเจา แตพระองคทรงเปนพระเจากอปรดวยพระกรุณาและ
พระเมตตา ทรงกริ้วชา และอุดมดวยความรักมั่นคง และความสัตยสุจริต” 
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สดุดี 86:15 

พระเจามิไดทรงกระทําใหพระสัญญาของพระองคเฉื่อยชา ดังเชนที่มีบางคนกลาวหาวา
เปนการนิ่งนอนพระทัย แตนั้นคือความอดทนไวนานที่มีตอเราทั้งหลาย พระองคไมประสงคใหใคร
สักคนพินาศ แตใหทุกคนมาถึงซึ่งการกลับใจ 

“และจงถือวาการที่องคพระผูเปนเจาของเราทรงอดกลั้นพระทัยไวนานนั้น เปน
การชวยเราใหรอด” 

2 เปโตร 2:15 

“หรือวาทานประมาทพระกรุณาอันอุดม และความอดกลั้นพระทัยและความ
อดทนของพระองค” 

โรม 2:4 

ความอดทนไวนานคือคุณสมบัติที่เห็นไดชัดในการรับใชของอัครสาวกเปาโล 
“บัดนี้ทานก็ประจักษชัดแลวซ่ึงคําสอน พฤติการ ความมุงหมายในชีวิต ความเชื่อ 

ความอดทน ความรัก ความหนักแนนมั่นคง” 
2 ทิโมธี 3:10 

เราถูกสั่งใหมีความอดทนไวนานดวยความชื่นชมยินดี 
“ขอใหทานมีกําลังมากขึ้นทุกยางโดยฤทธิ์เดชแหงพระสิริของพระองค ขอใหทาน

มีความทรหดที่สุด และความทดทนไวนานดวยความยินดี” 
โคโลสี 1:11 

เราถูกเรียกใหเปนผูที่มีความอดทนไวนาน 
“คือจงมีใจถอมลงทุกอยางและใจออนสุภาพ อดทนนาและอดกลั้นตอกันและกัน

ดวยความรัก” 
เอเฟซัส 4:2 

เราจําเปนตองประกาศพระวจนะของพระเจาดวยความอดทนนาน 
“ใหประกาศพระวจนะ ใหขะมักเขมนที่จําทําการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไมมี

โอกาส ใหชักชวนดวยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนใหอดทนอยูเสมอในการสั่งสอน” 
2 ทิโมธี 4:2 

ผูเชื่อทั้งหลายจําเปนตอง “สวมใส” ความอดทนไวนานในฐานะที่เปนคุณสมบัติฝาย
วิญญาณ  

“เหตุฉะนั้นในฐานะที่เปนพวกที่พระเจาทรงเลือกไว เปนพวกที่บริสุทธิ์และเปน
พวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปราณี ใจถอม ใจออนสุภาพ ใจอดทนไวนาน” 

โคโลสี 3:12 
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ความสุภาพออนนอม 
ความสุภาพออนนอมคือ คุณสมบัติในการมีอากัปกิริยาที่ออนนอมถอมตน ไมรุนแรง ไม

ฉุนเฉียว ไมอึกทึก หากเปนความเมตตาที่นายกยองและเงียบสงบ 
พระคัมภีรเตือนผูเชื่อมิใหทะเลาะวิวาทแตใหสุภาพออนนอมตอทุกคน 
“ฝายผูรับใชขององคพระผูเปนเจา ตองไมเปนคบชอบการวิวาท แตตองมีใจ

เมตตาตอทุกคน” 
2 ทิโมธี 2:24 

เราตองไมเปนคนชอบทะเลาะวิวาท คนชอบทะเลาะวิวาทคือคนที่มักมีปากเสียงในการ
ตอสูหรือในการทุมเถียงกัน 

“อยาใหเขาวารายผูใด อยาใหเปนคนมักทะเลาะวิวาทกัน แตใหเปนคนสุภาพ 
แสดงอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม” 

ทิตัส 3:2 

เราตองเปนคนวางาย หมายถึงเราตองเขากับคนอ่ืนไดงาย เนื่องดวยธรรมชาติอันสุภาพ
ออนโยนของเรา 

“แตปญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เปนประการแรก แลวจึงเปนความสงบสุข 
สุภาพและวางาย เปยมดวยความเมตตาและผลที่ดี ไมลําเอียง ไมหนาซ่ือใจคด” 

ยากอบ 3:17 

ดาวิดเขียนไววา 
“พระองคประทานโลแหงความรอดของพระองคใหขาพระองค และพระหัตถขวา

ของพระองคทรงค้ําจุนขาพระองค และซ่ึงพระองคทรงนอมพระทัยลง ก็กระทําใหขา
พระองคเปนใหญขึ้น” 

สดุดี 18:35 

ความดี 
ความดีคือ การกระทําที่บริสุทธิ์หรือเปนที่ชอบธรรม 
ความดีคือ คุณสมบัติประการหนึ่งของพระเจา 
“ความรักมั่นคงของพระเจาดํารงอยูวันยังคํ่า”   

สดุดี 52:1 

“ใหเขาขอบพระคุณพระเจาเพราะความรักมั่นคงของพระองค เพราะการอัศจรรย
ของพระองคที่มีตอบุตรของมนุษย 

ใหเขาขอบพระคุณพระเจาเพราะความรักมั่นคงของพระองค เพราะการอัศจรรย
ของพระองคที่มีตอบุตรของมนุษย 
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ใหเขาขอบพระคุณพระเจาเพราะความรักมั่นคงของพระองค เพราะการอัศจรรย
ของพระองคที่มีตอบุตรของมนุษย 

ใหเขาขอบพระคุณพระเจาเพราะความรักมั่นคงของพระองค เพราะการอัศจรรย
ของพระองคที่มีตอบุตรของมนุษย” 

สดุดี 107:8, 15, 21, 31 

“ทรงเปนความรักมั่นคงและปอมปราการ เปนที่กําบังเขมแข็ง และเปนผูชวยกูของ
ขาพเจา เปนโลของขาพเจาและเปนผูซ่ึงขาพเจาลี้ภัยในพระองค ผูทรงปราบชนชาติ
ทั้งหลายไวใตขาพเจา” 

สดุดี 144:2 

แผนดินโลกสําแดงความรักมั่นคงของพระเจา 
“แผนดินโลกเต็มดวยความรักมั่นคงของพระเจา”   สดุดี 33:5 
พระองคทรงสวมมงกุฎปเดือนดวยความดีงามของพระองค ซึ่งหมายความวาพระพร

ทั้งหมดของแตละปลวนเปนมาจากพระเจา 
 
“พระองคทรงใหปเปนยอดดวยความอุดมสมบูรณของพระองค” 

สดุดี 65:11 

ความดีงามของพระเจาถูกเปดเผยแกคนบาป เพื่อนําเขามาสูการกลับใจ 
“หรือวาทานประมาทพระกรุณาอันอุดม และความอดกลั้นพระทัยและความ

อดทนของพระองค ทานไมรูหรือวาพระกรุณาคุณของพระเจานั้นมุงที่จะชักนําทานให
กลับใจใหม” 

โรม 2:4 

กษัตริยดาวิดกลาววา พระองคจะสิ้นเรี่ยวแรงหากมิไดเพราะความดีงามของพระเจา 
“ขาพเจาเชื่อแนวา ขาพเจาจะเห็นพระคุณของพระเจาในแผนดินของคนเปน” 

สดุดี 27:13 

กษัตริยดาวิดกลาววา ความดีงามของพระเจานั้นทรงจัดเตรียมไวใหแกเรา 
“ความดีของพระองคอุดมสักเทาใด ที่พระองคทรงสะสมไวเพื่อบรรดาผูที่เกรง

กลัวพระองค และทรงกระทําไวเพื่อผูที่ลี้ภัยอยูในพระองค ตอหนาบรรดาบุตรของมนุษย” 
สดุดี 31:19 

พระเจาทรงใหผูที่หิวไดอ่ิมใจดวยของดี 
“เพราะผูที่กระหาย พระองคทรงใหเขาอ่ิม และผูที่หิว พระองคทรงใหเขาหนําใจ

ดวยของดี” 
สดุดี 107:9 



งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 203 

ในฐานะผูเชื่อ ความดีงามและพระเมตตาของพระเจาจะติดตามคุณ 
“แนทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามขาพเจาไปตลอดวันคืนชีวิตของ

ขาพเจาและขาพเจาจะอยูในพระนิเวศของพระเจาสืบไปเปนนิตย” 
สดุดี 23:6 

(หมายเหตุ - ทุกแหงที่ภาษาไทยใชคําวาความรักมั่นคง ในพระคัมภีรภาษาอังกฤษใชคํา
วา ความดีงาม -ผูแปล) 

ความเชื่อ 
คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับความเชื่อ เมื่อคุณศึกษาถึงในฐานะของประทานฝายวิญญาณ แง

ความคิดที่ไดสอนไวเกี่ยวกับความเชื่อในฐานะของประทานและความเชื่อนั้นก็เปนผลฝาย
วิญญาณดวย 

แตโปรดจําความแตกตางระหวางทั้งสองอยางนั้นซึ่งไดอธิบายไวชัดเจนแลว ความเชื่อใน
ฐานะของประทานคือ ฤทธิ์เดชซึ่งเปนการกระทํา นั่นคือความเชื่อมั่นอยางสูงในพระเจา ซึ่ง
สามารถทําใหผูเชื่อกลาที่จะปฏิบัติในสิ่งที่คนอื่นๆ จะไมกลากระทําเพราะขาดความเชื่อ 

ความเชื่อในฐานะที่เปนผลฝายวิญญาณนั้นคือลักษณะพิเศษ ซึ่งเปนทาทีของความเชื่อที่
มีตอพระเจา ความเชื่อที่เปนผลฝายวิญญาณนี้ถูกพัฒนาผานขบสนการที่ชีวิตของพระคริสตดํารง
อยูภายในเรา จนสามารถนําความเจริญเติบโตฝายวิญญาณออกมาเปนผลแหงความเชื่อได 

ขณะที่ผูเชื่อทุกคนยังไมมีของประทานแหงความเชื่อ ผลแหงความเชื่ออาจมีใหเห็นไดชัด
ในชีวิตของผูเชื่อทั้งหลายก็ได 

ความออนสุภาพ 
ความออนสุภาพ คือ พลังที่ถูกควบคุม 
ความออนสุภาพตองเปนวิธีที่ใชในการฟนจิตวิญญาณผูที่หลงหายไป ผูที่หลงหายไปก็คือ

บุคคลซึ่งถอยหลังไปมีชีวิตอยูในความบาปหลังจากที่เขาไดตอนรับพระเยซูไวในฐานะพระผูชวยให
รอด 

“เหตุฉะนั้นในฐานะที่เปนพวกซึ่งพระเจาทรงเลือกไว เปนพวกที่บริสุทธิ์และเปน
พวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปราณี ใจถอม ใจออนสุภาพ ใจอดทนไวนาน 

จงผอนหนักผอนเบาซ่ึงกันและกัน และถาแมวาผูใดมีเรื่องราวตอกัน ก็จงยกโทษ
ใหกันและกัน องคพระผูเปนเจาไดทรงโปรดยกโทษใหทานฉันใด ทานจงกระทําอยางนั้น
เหมือนกัน” 

โคโลสี 3:12-13 
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“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย แมจับผูใดที่ละเมิดประการใดได ทานซ่ึงอยูฝายวิญญาณ 
จงชวยผูนั้นดวยใจออนสุภาพใหเขากลับต้ังตัวใหม โดยคิดถึงตัวเอง เกรงวาทานจะถูกชัก
จูงใหหลงไปดวย” 

กาลาเทีย 6:1 

ความออนสุภาพชวยรักษาความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร 
“เหตุฉะนั้นขาพเจาผูถูกจําจองเพราะเห็นแกองคพระผูเปนเจา ขอวิงวอนทานให

ดําเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกทานนั้น 
คือจงมีใจถอมลงทุกอยางและใจออนสุภาพ อดทนนานและอดกลั้นตอกันและกัน

ดวยความรัก 
จงเพียรพยายามใหความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันซ่ึงพระวิญญาณทรงประทานนั้น 

ดวยสันติภาพเปนพันธนะ” 
เอเฟซัส 4:1-3 

ใหสําแดงความออนสุภาพ เมื่อเกี่ยวของกับคนทั้งหลาย 
“ฝายผูรับใชขององคพระผูเปนเจาตองไมเปนคนชอบการทะเลาะวิวาท แตตองมี

ใจเมตตาตอทุกคน เปนครูที่เหมาะสมและมีความอดทน 
ชี้แจงใหฝายตรงขามเขาใจดวยความสุภาพ วาพระเจาอาจจะทรงโปรดใหเขา

กลับใจและมาถึงซ่ึงความจริง” 
2 ทิโมธี 2:24-25 

“อยาใหเขาวารายผูใด อยาใหเปนคนมักทะเลาะวิวาทกัน แตใหเปนคนสุภาพ
แสดงอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม” 

ทิตัส 3:2 

คุณตองตอนรับพระวจนะของพระเจาดวยความออนสุภาพ 
“เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล และการชั่วรายอันดกดื่น และจงนอม

ใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝงไวแลวนั้น ซ่ึงสามารถชวยจิตวิญญาณของทานทั้งหลายให
รอดได” 

ยากอบ 1:21 

คนฉลาดคือคนที่ออนสุภาพ 
“ในพวกทานผูใดเปนคนฉลาดและมีปญญา ก็ใหผูนั้นแสดงการประพฤติของตน

ดวยพฤติกรรมอันดี มีใจออนสุภาพประกอบดวยปญญา” 
ยากอบ 3:13 

ผูเชื่อทั้งหลายไดรับการหนุนใจใหเสาะแสวงหาคุณสมบัติขอนี้คือ ความออนสุภาพ 
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“เหตุฉะนั้นในฐานะที่เปนพวกซึ่งพระเจาทรงเลือกไว เปนพวกที่บริสุทธิ์และเปน
พวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปราณี ใจถอม ใจออนสภาพ ใจอดทนไวนาน” 

โคโลสี 3:12 

“แตทานผูเปนคนของพระเจา จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหลานี้ จงมุงมั่นในความชอบ
ธรรมในทางของพระเจา ความเชื่อ ความรัก ความอดทนและความออนสุภาพ” 

1 ทิโมธี 6:11 

อีกครั้งหนึ่งตอนที่พระเยซูเห็นตนมะเดื่อซึ่งไมมีผล 
“ครั้นเวลาเชาขณะเสด็จกลับไปยังกรุงอีก ก็ทรงหิวพระกายหาร 
และเมื่อทอดพระเนตรไป ทรงเห็นตนมะเดื่อตนหนึ่งอยูริมทาง ก็ทรงดําเนินเขา

ไปใกล เห็นตนมะเดื่อไมมีผล มีแตใบเทานั้น จึงตรัสกับตนมะเดื่อวา “เจาจงอยาผลิผลอีก
ตอไป” ทันใดนั้นตนมะเดื่อก็เหี่ยวแหงไป” 

มัทธิว 21:18-19 

การสาปตนมะเดื่อของพระเยซูมิใชการกระทําแหงความโกรธ เพราะวาพระองคกําลังหิว
และตนมะเดื่อนั้นกลับไมมีผล หากพระองคกําลังสอนถึงความจริงอันสําคัญยิ่ง 

ตนมะเดื่อดูมีลักษณะภายนอกดี มีใบเขียวขจีและดูราวกับวามันนาจะมีผลแตกลับไมมี 
คนบางคนมีสภาพที่ปรากฏภายนอกวาอยูในฝายวิญญาณ แตภายในของเขาไมมีผลฝาย

วิญญาณ อันเปนพระฉายของพระคริสต 
นี่คือสภาพของพวกฟาริสี กลุมบุคคลทางศาสนาในสมัยของพระเยซู พระองคกลาวถึง

พวกเขาวา  
“วิบัติแกเขา พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี คนหนาซ่ือใจคด เพราะวาเจาเปน

เหมือนอุโมงคฝงศพซ่ึงฉาบดวยปูนขาว ขางนอกดูงดงามแตขางในเต็มไปดวยกระดูคน
ตายและสารพัดโสโครก” 

มัทธิว 23:27 

พระเจาทรงใหความสําคัญกับ การเกิดผล มากยิ่งกวา สภาพที่ปรากฏ ราวกับวาเกิดผล 
โดยทั่วๆ ไป ในการรับใชในสมัยใหมนี้ มีการเนนแตเร่ืองของประทานมากกยิ่งกวาผลของ

พระวิญญาณ แตอยาลืมวาพระคัมภีรเนนผลของพระวิญญาณมาก 
“เหตุฉะนั้นทานจะรูจักเขาได เพราะผลของเขา” มัทธิว 7:20 
ผลของพระวิญญาณหรือคุณสมบัติฝายวิญญาณซึ่งแสดงออกโดยบุคคลยอมเปดเผยถึง

ส่ิงซึ่งเขามีลักษณะเชนนั้นอยูภายในดวย 
“ดวยวาตนไมดียอมไมเกิดผลเลว หรือตนไมเลวยอมไมเกิดผลดี 
เพราะวาจะรูจักตนไมทุกตนไดก็เพราะผลของมัน เพราะวาเขายอมไมเก็บผล

มะเด่ือจากตนไมมีหนามหรือยอมไมเก็บผลองุนจากตนระกํา 
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คนดีก็ยอมเอาของดีออกจากคลังดีแหงใจของตน และคนชั่วก็ยอมจะเอาของชั่ว
จากคลังชั่วแหงใจของตน ดวยวาปากของเขาพูดสิ่งที่มาจากใจ” 

ลูกา 6:43-45 

“ทุกคนที่ใจถอมในแผนดินนี้คือผูที่จะกระทําตามพระบัญชาของพระองค จง
แสวงหาพระเจา จงแสวงหาความชอบธรรม จงแสวงหาความถอมใจ ชะรอยเจาจะไดรับ
การกําบังในวันแหงพระพิโรธของพระเจา” 

เศฟนยาห 2:3 

การรูจักบังคับตน 
การรูจักบังคับตนคือ การรูจักประมาณดานอารมณ ความคิดและการกระทํา ซึ่งเปนการ

บังคับควบคุมตนเอง 
การรูจักบังคับตน เปนเจานายเหนือทุกสิ่ง 
“แตขาพเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจาได

ประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได” 
1 โครินธ 9:27 

เราถูกสั่งใหเพิ่มการรูจักบังคับตนในชีวิตของเรา 
“เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู เอาขันดีเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน” 

2 เปโตร 1:6 

การรูจักบังคับตนคือ  สวนสําคัญแหงขาวประเสริฐซึ่งเปาโลประกาศ 
“ขณะเมื่อเปาดลอางถึงความยุติธรรม ความอดกลั้นใจทางกามและการพิพากษา

ซ่ึงจะมาเบื้องหนานั้น” 
กิจการ 24:25 

ความสําคัญของผลฝายวิญญาณ 
พระเยซูวางหลักการกลาวย้ํายิ่งนักในเรื่องการเกิดผล มีคําอุปมาตอนหนึ่งกลาววา 
“คนหนึ่งมีตนมะเดื่อตนหนึ่งปลูกไวในสวนองุนของตน และเขามาหาผลที่ตนนั้นก็

ไมพบ 
เขาจึงวาแกคนที่รักษาเถาองุนวา “นี่แนะ เรามาหาผลที่ตนมะเดื่อนี้ไดสามปแลว 

แตไมพบ จงโคนมันเสีย จะใหดินจืดไปเปลาๆ ทําไม” 
แตผูรักษาเถาองุนตอบเขาวา “นายเจาขา ขอเอาไวปนี้อีก ใหขาพเจาพรวนดินเอา

ปุยใส แลวถาปหนามันเกิดผลก็ดีอยู ถาไมเกิดผล ภายหลังทานจงโคนมันเสีย”” 
ลูกา 13:6-9 
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บุคคลหนึ่งอาจมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวซึ่งอาจถูกทําใหเขาใจผิดในเรื่องฤทธิ์เดช
ฝายวิญญาณ แมวาเขาอาจทําการอัศจรรยตางๆ ในพระนามของพระเจาได แตพระเยซูตรัสวา 

“มิใชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” จะไดเขาในแผนดิน
สวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได 

เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา ขา
พระองคกลาวพระวจนะในพระนามของพระองค และไดขับผีออกในพระนามของ
พระองค และไดกระทําการมหัศจรรยเปนอันมากในพระนามของพระองคมิใชหรือ” 

เมื่อนั้นเราจะไดกลาวแกเขาวา “เราไมเคยรูจักเจาเลย เจาผูกระทําความชั่ว จงไป
เสียใหพนหนาเรา”” 

มัทธิว 7:21-23 

ยูดาหไดเตือนไวถึงคนเหลานั้นซึ่ง “แอบแฝงเขามา” ในคริสตจักรและสอนลัทธิเทียมเท็จ ยู
ดาหกลาววา วิธีหนึ่งในหลายๆ วิธีที่จะชวยใหเรารูจักพวกครูเทียมเหลานี้ ก็โดยการดูที่ผลแหงชีวิต
ของเขาวาขาดแคลนเพียงใด 

“เขาเปนเมฆที่ไมมีน้ํา ที่ถูกพัดลอยไปตามลม เปนตนไมที่ไรผลในฤดูที่ออกผล 
และตายมาสองหนแลว เพราะถูกถอนทั้งราก” 

ยูดา 12 

ส่ิงสําคัญอยางหนึ่งในการรับใชใดๆ ก็ตามคือ ใหดูที่ผลเพราะวา 
“เหตุฉะนั้นทานจะรูจักเขาไดเพราะผลของมัน” 

มัทธิว 7:20 

ในโลกธรรมชาตินี้ มีแตผลซึ่งบรรจุเมล็ดอยูภายในเทานั้นซึ่งทําหนาที่ในการเพิ่มผลผลิต 
ในโลกฝายวิญญาณก็เปนผลอีกเชนกัน แตเปนผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมี

ความสามารถในการเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณ 
 
* ผลของคุณลักษณะที่เปนเหมือนพระคริสตซึ่งปรากฏอยูในชีวิตของผูเชื่อทั้งหลาย 

สามารถจูงใจคนบาปใหหันมาหาพระเจา 
 
* ผลของการประกาศเพื่อเผยแพรพระกิตติคุณแหงราชอาณาจักรของพระเจา และผลลัพธ

ที่ไดคือการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณใหตลอดจนสุดปลายแผนดินโลก 
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ชื่อ     

บททดสอบตนเอง บทที่ 11 
 
1. อะไรคือผลภายนอกของพระวิญญาณ 
           

           
2. อะไรคือผลภายในของพระวิญญาณ 
           

           
3. จงบอกคุณลักษณะของผลภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
           

          
          
          
           

4. ขอพระคัมภีรใดทีเปดเผยวาพระเยซูไดเลือกเราไวใหเกิดผล 
            
5. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา 
           

          
           

6. จงอานรายการฝายวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในรายการที่หนึ่ง แลวอานคําจํากัด
ความในรายการที่สอง เขียนเฉพาะหมายเลขของคําจํากัดความซึ่งอธิบายถึงผลฝาย
วิญญาณในชองวางที่เวนไวให 

  รายการที่หนึ่ง     รายการที่สอง 
   การรูจักบังคับตน  1. ความรักอยางลึกซึ้ง หวงใย 
   ความเชื่อ   2. ความดีใจ ยินดี 
   ความออนสุภาพ  3. เงียบ สงบ เขากันไดไมขัดแยงเลย 
   ความสุภาพออนนอม  4. อดทนอยางยาวนาน 
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   ความดี    5. กิริยาที่ออนโยน ไมรุนแรง 
   ความชื่นชมยินดี  6. ความประพฤติที่ชอบธรรม 
   ความอดทนนาน  7. ความเชื่อถือมั่นคงในพระเจา 
   สันติสุข   8. พละกําลังซึ่งถูกบังคับควบคุมไว 
   ความรัก   9. การรูจักและควบคุมตนเอง 
 
7. เหตุใดผลของพระวิญญาณจึงมีความสําคัญมาก 
           

          
          
           

8. อะไรคือความแตกตางระหวาง สันติสุข ของ พระเจา กับ สันติสุข กับ  พระเจา 
           

          
          
          
          
           

 

 

 

 

 

 

 

 



งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 211 

คําตอบบททดสอบบทที่ 11 
1. การประกาศ การเปนพยานอยางมีฤทธิ์อํานาจเรื่องขาวประเสริฐนั้น  
2. คุณลักษณะที่มีผลภายในเปนเหมือนพระฉายของพระคริสต  
3. “ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ 

ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ 
  ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เร่ืองอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติหามไวเลย” 

กาลาเทีย 5:22-23 
4. ยอหน 15:16 
5. แตผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ 

ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน  
 กาลาเทีย 5:22-23 
6. 9  
 7 
 8 
 5 
 6 
 2 
 4 
 3 
 1 
7. ผลของพระวิญญาณคือส่ิงสําคัญเพราะวา เปนการไมเพียงพอที่จะมีแตสภาพที่ปรากฏวา

อยูฝายวิญญาณ เราตองมีผลฝายวิญญาณดวย เพราะวาก็โดยผลนี้แหละที่เราเปนที่รูจัก
วาเปนของพระเจา ผลบรรจุเมล็ดแหงการเพิ่มพูนผลผลิตในโลกฝายวิญญาณ 

8. สันติสุข กับ พระเจา จะไดรับโดยการไดรับการชําระและไดรับการยกโทษบาปแลว 
 สันติสุข ของ พระเจา  จะไดรับหลังจากมีประสบการณนี้กับพระเจา เปนสันติสุขที่พระเจา

ประทานใหในการดํารงชีวิตแตละวัน  (ดู โรม 5:1 และ 4:7) 

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
1. อานมัทธิว 5:1-12 คุณสามารถหาพบผลภายในซึ่งเหมือนพระฉายของพระคริสตจาก

ขอพระคัมภีรนี้ไดมากแคไหน ตัวอยางเชน ผลแหงความชื่นชมยินดี (ความปลาบปลื้มใจ) ซึ่งเอย
ถึงไวในขอพระคัมภีร 12 
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2. อาน 1 โครินธ บทที่13 ซึ่งเกี่ยวกับผลฝายวิญญาณแหงความรัก ผลฝายวิญญาณอื่นๆ 
ซึ่งคุณเห็นวาสามารถแสดงออกดวยความรักไดมีอะไรบาง ตัวอยางเชน “เชื่อทุกสิ่ง” ในขอพระ
คัมภีร 7 ซึ่งเปนผลของความเชื่อ 

3. ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ การสําแดงบุคลิกลักษณะของพระเจา พระเจาคือ  
พระเจาแหง 
ความรัก - 1 ยอหน 4:16 , ทิตัส 3:4 
ความชื่นชมยินดี  (ความปลาบปลื้มใจ) - มัทธิว 25:21 
สันติสุข  -  ฟลิปป 4: 7 
การอดทนไวนาน - 2 เปโตร 3:9, 19 
ความสุภาพออนนอม - มัทธิว 11:28-30 
ความดี - 2 เปโตร 1:3 
ความสัตยซื่อ - 2 ทิโมธี 2:13 
ความออนสุภาพ - เศฟนยาห 2:3 
การรูจักบังคับตน - ฮีบรู 12:11 (แมเราสมควรแกการถูกลงโทษ แตการตีสอนของพระเจา

แสดงใหเห็นวาทรงกระทําแตพอประมาณไมรุนแรง) 
4. พระเยซูคริสตทรงมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เห็นไดชัดวามีครบทุกอยางในชีวิต

ของพระองค จงศึกษาจากตัวอยางตอไปนี้ 
   ผลภายนอก 
การประกาศ - ยอหน 10:16,  มาระโก 1:38 
   ผลภายใน 
ความรัก - มาระโก 10:21,  ยอหน 11:5, 36 
ความชื่นชมยินดี - (ความปลาบปลื้มใจ) 1 เปโตร 3:15 
ความสุภาพออนนอม - 2 โครินธ 10:1 
ความเชื่อ - มัทธิว 17:14-21 
ความออนสุภาพ - 2 โครินธ 10:1 
การรูจักบังคับตน - ลูกา 4:1-13 
จงอานหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน แลวจงเพิ่มเติมขออางอิงอื่นนอกเหนือจาก

ที่ใหไวในโครงสรางนี้ 
 
 


