
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 29 

บทที่ 3 

งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบหลักสูตรนี้แลว ทานสามารถจะทําสิ่งตอไปนี้ได 
- อธิบายงานรับใชขององคพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเกี่ยวของกับส่ิงตอไปนี้ได 
- การทรงสราง 
- ขอพระคัมภีร 
- อิสราเอล 
- ซาตาน 
- พระเยซู 
- คนบาป 
- คริสตจักร 
- ผูเชื่อ 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“แตองคพระผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมาในนามของเรานั้น

จะทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่งและจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาวไวแกทานแลว” 

ยอหน 14:26 

คํานํา 
ความมุงหมายของบทเรียนนี้ก็เพื่อที่จะอธิบายถึงงานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นับต้ังแต

การสรางโลกตลอดมาจนถึงงานปจจุบันของพระองคคือใหความชวยเหลือแกผูเชื่อ 

การทรงสราง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีบทบาทในการสรางโลก 
“แผนดินก็วางเปลา ความมืดอยูเหนือน้ํา และพระวิญญาณของพระเจาปกอยูเหนือน้ํา

นั้น”        ปฐมกาล 1:2 

“เมื่อพระองคทรงสงวิญญาณของพระองคออกไป มันก็ถูกสรางขึ้นมาและพระองคก็
ทรงเปลี่ยนโฉมหนาของพื้นดินเสียใหม”   สดุดี 104:30 
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ขอพระคัมภีร 
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวของกับพระวจนะที่บันทึกไวของพระเจา ซึ่งเรียกวา ถอยคํา

อันบริสุทธิ์ หรือพระคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานโดย 
การสําแดง 
พระองคตรัสแกมนุษยผูเขียนขาวสารของพระเจา 
“เพราะวาคําของผูเผยพระวจนะนั้นไมไดมาจากความคิดจิตใจของมนุษย แตมนุษยได

กลาวคําซ่ึงมาจากพระเจาตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงดลใจเขา” 

    2 เปโตร 1:21 

การดลใจ 
พระองคทรงนําผูเขียนพระคัมภีรเหลานั้น เพื่อใหขอความที่เปนขาวสารของพระเจาถูกบันทึก

ไวอยางเที่ยงตรงและแมนยํา 
“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการสอน การ

ตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทางธรรม 

เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทําการดีทุกอยาง” 

2 ทิโมธี 3:16-17 

ทําใหกระจาง 
พระองคทําใหหัวใจของมนุษยรูแจงในความสวางเพื่อที่จะสามารถเขาใจขอความอันเปนพระ

กิตติคุณนั้น 
“แตพระองคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมาในนามของเรานั้น 

จะทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่ง และจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาวไวแกทานแลว” 

ยอหน 14:26 

อิสราเอล 
ชนชาติอิสราเอลไดรับเลือกใหเปนประชากรของพระเจา เพื่อที่พระองคจะสามารถสําแดง

พระองคเองผานทางพวกเขา และเพื่อที่จะทําใหแผนการสําคัญของพระองคเสร็จส้ินสมบูรณในโลกนี้ 
โดยทางชนชาติอิสราเอลนี้ พระเมสิยาหจึงเสด็จมาเพื่อชวยมนุษยใหรอดจากบาป 

ประสบการณมากมายของอิสราเอลคือตัวอยางซึ่งมีไวสําหรับเปนสิ่งเตือนใจทั้งในดาน ความสําเร็จ
และความผิดพลาดลมเหลวของบรรดาผูเชื่อ 
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จากเยรูซาเล็มซึ่งเปนเมืองหลวงของอิสราเอล ขาวประเสริฐของพระเจาไดแพรกระจายไป
ตลอดจนทั่วโลก  

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีตออิสราเอลนั้น เห็นไดชัดจากจุดแรกของการเปนชาติ
โดยองคพระวิญญาณบริสุทธิ์กระทําสิ่งตอไปนี้ 

 
เสด็จมาเหนือบรรดาผูนําของอิสราเอล 
มีตัวอยางมากมายเหลือเกินซึ่งเปนสวนสําคัญในการนี้ เพื่อจะใชเปนภาพจําลองเหตุการณ ซึ่ง

กอข้ึนอีกครั้งแลวครั้งเลาในขอพระคัมภีรทั้งหลายในฐานะเปนสวนหนึ่งของคูมือฉบับนี้ ขออางอิงตางๆ 
อยูในรายชื่อ “เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป”  ซึ่งเปนภาคหนึ่งของบทเรียนนี้ การศึกษาวิชานี้จะชวย
ใหเขาใจถึงวิธีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของประชากรของพระองคในชวงเวลา
พระคัมภีรเกา 

เสด็จมาเหนือสถานที่นมัสการของอิสราเอล 
“ในขณะนี้มีเมฆมาปกคลุมเต็นทนัดพบไว และพระสิริของพระเจาก็ปรากฏเต็มพลับ 

พลานั้น”       อพยพ 40:34 

“และอยูมาเมื่อปุโรหิตออกมาจากวิสุทธิสถาน  เมฆมาเต็มพระนิเวศของพระเจา” 

1 พงศกษัตริย 8:10 

นําทางชนชาติอิสราเอลไปสูดินแดนแหงพระสัญญา 
“พระองคประทานพระวิญญาณใหสั่งสอนเขา และมิไดทรงยับยั้งมานาของพระองค

เสียจากปากของเขาทั้งหลาย และประทานน้ําแกกระหายของเขา” 

เนหะมีย 9:20 

จะนําชนชาติอิสราเอลตลอดระยะเวลากลียุค 
กลียุค คือ เวลาในอนาคตหรือยุคหนา ซึ่งความทุกขยากอันใหญหลวงจะมีข้ึนบนโลก พระเจา

จะใสเครื่องหมายพิเศษซึ่งเปนการปกปองเฉพาะเจาะจงสําหรับประชากรของอิสราเอล 
“แลวขาพเจาก็เห็นทูตสวรรคอีกองคหนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออก ถือดวงตรา

ของพระเจาผูทรงดํารงอยู และทานไดรองประกาศดวยเสียงอันดังแกทูตทั้งสี่ผูซ่ึงไดรับมอบ   
อํานาจใหทําอันตรายแกแผนดินและทะเลนั้น 

 วา “จงอยาทําอันตรายแผนดิน ทะเล หรือตนไมจนกวาเราจะไดประทับตราไวที่
หนาผากผูรับใชทั้งหลายของพระเจาเสียกอน” 

และขาพเจาไดยินจํานวนของผูที่ไดการประทับตราคือ ผูที่มาจากทุกเผาในพวก
อิสราเอลไดแสนสี่หมื่นสี่พันคน”     วิวรณ 7:2-4 

จะนําชนชาติอิสราเอลตลอดระยะเวลาซึ่งเรียกวายุครอบหนึ่งพันป 
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ยุคหนึ่งพันปคือ ระยะเวลาหนึ่งพันปแหงสันติสุข ซึ่งพระเยซูจะปกครองบนโลกนี้ 
“และเราจะเทวิญญาณแหงความเมตตาเอ็นดู และการวิงวอนบนราชวงศดาวิด และ

ชาวเยรูซาเล็ม ดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเรา ผูซ่ึงเขาเองไดแทง เขาจะไวทุกขเพื่อทาน
เหมือนคนไวทุกขเพื่อบุตรคนเดียวของตน และรองไหอยางขมขื่นเพื่อทานเหมือนอยางคน
รองไหเพื่อบุตรหัวปของตน”     เศคาริยาห 12:10 

ซาตาน 
พระวิญญาณบริสุทธิ์มีการงานซึ่งเกี่ยวของกับซาตาน พระวิญญาณบริสุทธิ์คือกําลังฝาย

วิญญาณที่บังคับ ควบคุม เหนี่ยวรั้ง กุมบังเหียน ผูกมัด ซึ่งเปนอํานาจฝายวิญญาณซึ่งสามารถจํากัด
พลังของซาตานไว  

“เขาจึงจะยําเกรงพระนามพระเจาจากตะวันตก และพระสิริของพระองคจากที่ตะวัน
ขึ้น เพราะพระองคจะเสด็จมาอยางแมน้ําเชี่ยว ซ่ึงพระวาตะของพระเจาขับสง” 

อิสยาห 59:19 

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนยายจากโลก เมื่อนั้นวิญญาณของพวกตอตานพระคริสตก็จะ
มีอํานาจควบคุมโลกอีกสักชวงเวลาหนึ่ง ผูตอตานพระคริสตจะเปนผูนําของโลกที่ชั่วชามาก 

“เพราะวาอํานาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทํางานอยูแลว แตผูที่คอยหนวงเหนี่ยว
เด๋ียวนี้นั้น จะยังหนวงเหนี่ยวอยูจนออกไปใหพน 

ขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้น และพระเยซูเจาจะทรงประหารมัน
ดวยลมพระโอษฐของพระองค และจะทรงผลาญใหสูญไปดวยการปรากฏและการเสด็จมา
ของพระองค 

คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พรอมกับการอิทธิฤทธิ์ตางๆ 
และหมายสําคัญและการอัศจรรยแหงความเท็จ 

และอุบายอธรรมตางๆ สําหรับเหลานั้นที่จะตองพินาศ เพราะเขาทั้งหลายไมไดรัก
ความจริงเพื่อจะรอดได 

เพราะเหตุนี้พระเจาจึงทรงใหความลุมหลงมาครอบงําเขา ใหเขาเชื่อสิ่งที่เท็จ 
เพื่อคนที่ไมเชื่อความจริง แตยินดีในการอธรรมจะไดถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุกคน” 

2 เธสะโลนิกา 2:7-14 

พระเยซ ู
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ เหตุการณซึ่งปรากฎในชีวิตของพระเยซู พระเยซูนั้นทรง

เปนดังตอไปนี้ 
ผูทรงกําเนิดในครรภโดยพระวิญญาณ 
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“ทูตสวรรคจึงตอบนางวา “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของ
ผูสูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะไดเรียกวาวิสุทธิ์ และเรียกวาพระบุตรของ
พระเจา””       ลูกา 1:35 

“เรื่องพระกําเนิดของพระเยซูคริสตเปนดังนี้คือ มารียผูเปนมารดาของพระเยซูนั้น 
เดิมโยเซฟไดสูขอหมั้นกันไวแลว กอนที่จะไดอยูกินดวยกันก็ปรากฏวามารียมีครรภแลวดวย
เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์” 

แตเมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยูก็มีทูตองคหนึ่งของพระเปนเจามาปรากฏแกโยเซฟ
ในความฝนวา “โยเซฟบุตรดาวิด อยากลัวที่จะรับมารียมาเปนภรรยาของเจาเลย เพราะวาผู
ซ่ึงปฏิสนธิในครรภของเธอเปนโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์” มัทธิว 1:18,20 

ทรงไดรับการทรงเจิมโดยพระวิญญาณ 
“ครั้นพระองคทรงรับบัพติศมาแลว ในทันใดนั้นทองฟาก็แหวกออก และพระองคได

ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจาดุจนกพิราบลงมาสถิตอยูบนพระองค” 

มัทธิว 3:16 

“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรงเจิมต้ัง
ขาพเจาไว เพื่อนําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาใหประกาศอิสรภาพแก
บรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ” 

ลูกา 4:18 

“คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธวาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
และดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่ง
ถูกมารเบียดเบียน เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับพระองค”  กิจการ 10:38 

“พระองคทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดอธรรม ฉะนั้นพระเจาคือพระเจา  
พระองคไดทรงเจิมพระองคไวดวยน้ํามันแหงความยินดี ยิ่งกวาพระสหายทั้งปวงของ
พระองค”        ฮีบรู 1:9 

ทรงไดรับการประทับตราโดยพระวิญญาณ 
“อยาขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไป แตจงหาอาหารที่ดํารงอยูคือ อาหารแหงชีวิต  

นิรันดร ซ่ึงบุตรมนุษยจะใหแกทาน เพราะพระเจาคือพระบิดาไดทรงประทับตรามอบอํานาจ
แกพระบุตรแลว”      ยอหน 6:27 

ทรงไดรับการทรงนําโดยพระวิญญาณ 
“ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนําพระเยซูเขาไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อมารจะไดมาผจญ” 

มัทธิว 4:1 

ทรงไดรับการทําใหมีฤทธิ์อํานาจโดยพระวิญญาณ 
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“แตถาเราขับผีออกดวยพระวิญญาณของพระเจา แผนดินของพระเจาก็มาถึงทาน
แลว”        มัทธิว 12:28 

ทรงไดรับการทําใหเต็มลนโดยพระวิญญาณ 
“พระเยซูทรงประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดกลับไปจากแมน้ําจอรแดน และ

พระวิญญาณไดทรงนําพระองคไป”    ลูกา 4:1 

ทรงไดรับความทุกขระทมในพระวิญญาณ 
“เมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอรองไห และพวกยิวที่มากับเธอก็รองไหดวย พระองคก็ทรง

สะเทือนพระทัยและทรงเปนทุกข”    ยอหน 11:33 

ทรงไดรับความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณ 
“ในโมงนั้นเอง พระเยซูทรงมีความเปรมปรีดในพระวิญญาณจึงตรัสวา “ขาแตพระ

บิดาผูเปนพระเจาแหงฟาสวรรคและโลก ขาพระองคสรรเสริญพระองค ที่พระองคไดทรง
ปดบังสิ่งเหลานี้ไวจากผูมีปญญาและผูฉลาด แตไดทรงสําแดงใหผูนอยรู ขาแตพระบิดา 
พระองคทรงเห็นชอบ”       ลูกา 10:21 

ทรงถวายพระองคเองแดพระเจาโดยพระวิญญาณ 
“พระโลหิตของพระเยซูคริสตผูไดทรงถวายพระองคเองแดพระเจา โดยพระวิญญาณ 

นิรันดรใหเปนเครื่องบูชาอันปราศจากตําหนิ ก็จะทรงชําระไดมากยิ่งกวานั้นสักเพียงใด 
เพื่อใหจิตใจของคนที่หมกมุนในการประพฤติที่นําไปสูความตาย หันไปรับใชพระเจาผูทรง
พระชนมอยู”        ฮีบรู 9:14 

ทรงถูกยกขึ้นจากความตายโดยพระวิญญาณ 
“ดวยวาพระคริสตก็ไดสิ้นพระชนมครั้งเดียวเทานั้น เพราะความผิดบาป คือพระองคผู

ชอบธรรมเพื่อผูไมชอบธรรม เพื่อจะไดทรงนําเราทั้งหลายไปถึงพระเจา ฝายกายของพระองค
จึงสิ้นพระชนมแตฝายวิญญาณทรงคืนพระชนม”  1 เปโตร 3:18 

“แตฝายพระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์นั้นบงไวดวยฤทธานุภาพคือโดยการเปนขึ้นมา
จากความตายวาเปนพระบุตรของพระเจา”   โรม 1:4 

ทรงบัญชาอัครทูตโดยพระวิญญาณ 
“จนถึงวันที่พระเจาทรงรับพระองคขึ้นไป ในเมื่อไดตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณ

บริสุทธิ์แกอัครทูตซ่ึงพระองคทรงเลือกไวนั้นแลว”  กิจการ 1:2 

คนบาป 
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวของกับคนบาปซึ่งพระเยซูอธิบายไว 
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“อยางไรก็ตามเราจะบอกความจริงแกทานทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อ
ประโยชนของทาน เพราะถาเราไมไป องคพระผูชวยก็จะไมเสด็จมาหาทาน แตถาเราไปแลว 
เราก็จะใชพระองคมาหาทาน 

เมื่อพระองคนั้นเสด็จมาแลว พระองคจะทรงกระทําใหโลกรูแจงในเรื่องความผิด 
ความชอบธรรม และการพิพากษา 

ในเรื่องความผิดนั้น คือเพราะเขาไมวางใจในเรา 
ในเรื่องความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหาพระบิดา และทานทั้งหลายจะไมเห็น

เราอีก 
ในเรื่องการพิพากษานั้น คือเพราะเจาโลกนี้ถูกพิพากษาแลว” 

ยอหน 16:7-11 

คริสตจักร 
พระวิญญาณบริสุทธิ์สนองจุดประสงคหลายประการในคริสตจักร พระองคทรงกระทําสิ่ง

ตอไปนี้ 
ต้ังคริสตจักร 
“เหตุฉะนั้นทานจึงไมใชคนตางดาวตางแดนอีกตอไป แตวาเปนพลเมืองเดียวกันกับ

ธรรมิกชนและเปนครอบครัวของพระเจา 
ทานไดถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแหงพวกอัครทูตและพวกผูเผยพระวจนะ พระเยซู

คริสตทรงเปนศิลามุมเอก 
ในพระองคนั้นทุกสวนของโครงรางตอกันสนิทและเจริญขึ้นเปนวิหารอันบริสุทธิ์ใน

องคพระผูเปนเจา 
และในพระองคนั้น ทานก็กําลังจะถูกกอขึ้นเปนที่สถิตของพระเจาในฝายวิญญาณ

ดวย”        เอเฟซัส 2:19-22 
 

ดลใจในการนมัสการดวยจิตและวิญญาณ 
“เพราะวาเราทั้งหลายเปนพวกถือพิธีเขาสุหนัตแท เปนผูนมัสการพระเจาดวยจิต

วิญญาณและอวดพระเยซูคริสต และไมไดไวใจในเนื้อหนัง ถึงแมวาขาพเจาเองมีเหตุที่จะ
ไวใจในเนื้อหนัง ถาผูอ่ืนคิดวาเขามีเหตุผลที่จะไวใจในเนื้อหนัง”  ฟลิปป 3:3 

ทรงนํากิจกรรมดานพันธกิจ 
ฝายพระวิญญาณตรัสสั่งฟลิปวา “จงเขาไปใหชิดรถนั้นเถิด””   

กิจการ 8:29 

“พระวิญญาณบริสุทธิ์หามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาในแควนเอเซีย ทานเหลานี้
จึงไปในทั่วแวนแควนฟรีเจียกับกาลาเทีย 
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เมื่อลงไปยังที่ตรงขามกับแควนมิเซียแลว ก็พยายามจะยังไปแวนแควนบิธิเนีย แต
พระวิญญาณของพระเยซูไมทรงโปรดใหไป 

ครั้งทานเห็นนิมิตนั้นแลว เราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังแควนมาซิโดเนีย ดวยเห็นแน
วาพระเจาไดทรงเรียกเราใหไปประกาศขาวประเสริฐแกชาวแควนนั้น” 

กิจการ 16:6, 7, 10 

“เมื่อคนเหลานั้นกําลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา “จงต้ังบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับการซ่ึงเราเรียกใหเขาทํานั้น” 

เหตุฉะนั้นทานทั้งสองที่ไดรับใชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคีย และได
แลนเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัส””    กิจการ 13:2, 4 

ทรงคัดเลือกผูรับใช 
“ทานทั้งหลายจงระวังใหดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงต้ังทานไว

ใหเปนผูดูแล และเพื่อจะไดปกครองคริสตจักรขององคพระผูเปนเจา ที่พระองคทรงใหมา
ดวยพระโลหิตของพระองคเอง”    กิจการ 20:28 

ทรงเจิมนักเทศน 
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แตเปนคําซ่ึงได

แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ”     1 โครินธ 2:4 

ทรงนําในดานการตัดสินใจของคริสตจักร 
“เพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์และขาพเจาทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะไมวางภาระบน

ทานทั้งหลาย เวนไวแตสิ่งเหลานั้นที่จําเปน”   กิจการ 15:28 

ทรงบัพติศมาคริสตจักรดวยเดชพระวิญญาณ 
 

“เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถึง จําพวกศิษยจึงรวมอยูในที่แหงเดียวกัน 
ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟาเหมือนเสียงพายุกลาสั่นกองทั่วตึกที่เขานั่งอยูนั้น 
มีเปลวไฟสัญฐานเหมือนลิ้นปรากฏแกเขากระจายอยูบนเขาสิ้นทุกคน 
เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงต้ังตนพูดภาษาอ่ืนๆ ตามที่พระ

วิญญาณทรงโปรดใหพูด”     กิจการ 2:1-4 

ผูเชื่อ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํากิจในชีวิตของผูเชื่อดวยวัตถุประสงคสําคัญ พระองค…. 
ทําใหสํานึกในความบาป 
พระวิญญาณทําใหมนุษยสํานึกในความบาป เพื่อนําพาชายและหญิงมาหาพระเยซู ทานไม

สามารถมาเปนผูเชื่อ ถาปราศจากการทํากิจของพระวิญญาณภายในตัวทาน 
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“เมื่อพระองคนั้นเสด็จมาแลว พระองคจะทรงกระทําใหโลกรูแจงในเรื่องความผิด 
ความชอบธรรม และการพิพากษา    ในเรื่องความผิดนั้น คือเพราะเขาไมวางใจในเรา 

ในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือเพราะเราไปหาพระบิดา และทานทั้งหลายจะไมเห็นเรา
อีก    ในเรื่องการพิพากษานั้น เพราะเจาโลกนี้ถูกพิพากษาแลว” 

ยอหน 16:8-11 
 
ใหชีวิตใหม 
พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของทาน เมื่อทานกลายมาเปนผูเชื่อ 
“พระองคไดทรงชวยเราใหรอด มิใชดวยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แต

พระองคทรงพระกรุณาชําระใหเรามีใจบังเกิดใหม และทรงสรางเราขึ้นมาใหมโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์”       ทิตัส 3:5 

“พระเยซูตรัสตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะ
เห็นแผนดินของพระเจาไมได” 

นิโคเดมัสทูลพระองควา “คนชราแลวจะบังเกิดใหมอยางไรได จะเขาครรภมารดาครั้ง
ที่สองและบังเกิดใหมไดหรือ” 

พระเยซูตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหมจากน้ําและพระ
วิญญาณ ผูนั้นจะเขาในแผนดินของพระเจาไมได 

ซ่ึงจะบังเกิดจากเนื้อหนังก็เปนเนื้อหนัง และซ่ึงบังเกิดจากพระวิญญาณก็เปน
วิญญาณ 

อยาประหลาดใจที่เราบอกทานวา ทานทั้งหลายตองบังเกิดใหม”” 

ยอหน 3:3-7 

ชําระใหสะอาด 
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ผูเปนที่รักขององคพระผูเปนเจา เราจําตองขอบพระคุณพระ

เจาเพราะทานอยูเสมอ เพราะวาพระเจาไดทรงเลือกทานไวต้ังแตเดิมใหถึงที่รอด โดยพระ
วิญญาณทรงชําระทานใหบริสุทธิ์และโดยทานไดเชื่อความจริง” 

2 เธสะโลนิกา 2:13 

ใหบัพติศมา 
บทที่ 4 ของคูมือนี้เกี่ยวของกับประสบการณดานนี้ดวยเรื่องการบัพติศมาในพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ 
“เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงต้ังตนพูดภาษาอ่ืนๆ ตามที่พระ

วิญญาณทรงโปรดใหพูด”     กิจการ 2:4 
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สถิตอยูภายใน 
จุดประสงคของการสถิตอยูภายในเราก็คือ เพื่อทําใหธรรมชาติใหมที่ไดรับจากการไดความ

รอดนั้นแข็งแกรงขึ้น 
“ทานไมรูหรือวารางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงสถิตอยูใน

ทาน ซ่ึงทานไดรับจากพระเจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง”  

1 โครินธ 6.19 

“ทานทั้งหลายไมรูหรือวา ทานเปนวิหารของพระเจาและพระวิญญาณของพระเจา
สถิต อยูในทาน”      1 โครินธ 3.16 

“เหตุฉะนั้น ถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหม แลวสิ่งสารพัดที่เกาๆ 
ก็ลวงไปนี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น”   2 โครินธ 5.17 

“แตขาพเจาขอบอกวา จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อยาสนองความตองการของ 
เนื้อหนัง  

เพราะวาความตองการของเนื้อหนังตอสูพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ตอสูเนื้อ
หนัง เพราะทั้งสองฝายเปนศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ทานทั้งหลายปรารถนาทําจึงกระทําไมได  

แตถาพระวิญญาณทรงนําทาน ทานก็จะไมอยูใตธรรมบัญญัติ” 

กาลาเทีย 5.16-18 

ในโลกธรรมชาติ หลังจากที่บานหลังหนึ่งมีบุคคลเขาไปยูอาศัยสักระยะเวลาหนึ่ง บานจะ
สะทอนบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น เชนเดียวกัน บานฝายวิญญาณของเราควรสะทอนบุคลิกลักษณะ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงสถิตอยูภายใน 

 
ทําใหแข็งแรงขึ้น 
“ซ่ึงพระองคจะโปรดประทานแกทานตามความมั่งค่ังของพระสิริของพระองคใหทาน

เขมแข็งขึ้นดวยพลังจากพระวิญญาณของพระองค ซ่ึงอยูภายในตัวทาน” (เอเฟซัส 3.16) แปล
ใหมตามพระคัมภีร คิง เจมส 

รวมเปนหนึ่ง  

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําใหผูเชื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในวิญญาณกับพระเจาและผูเชื่ออ่ืนๆ 
ซึ่งเรียกวา “เปนหนึ่งเดียวกันของพระวิญญาณ” 

“แตสวนคนที่ผูกพันกับองคพระผูเปนเจา ก็เปนจิตใจอันเดียวกันกับพระองค” 

1 โครินธ 6.17 
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“ถึงกายนั้นเปนกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายสวน และอวัยวะเหลานั้นแมจะมีหลาย 
สวนก็ยังเปนกายเดียวกันฉันใด พระคริสตก็ทรงเปนฉันนั้น  

 เพราะวาถึงเราจะเปนพวกยิวหรือพวกกรีก เปนทาสหรือมิใชทาสก็ตาม เราทั้งหลาย 
ไดรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองคเดียว เขาเปนกายเดียวกัน และพระวิญญาณองคเดียว
นั้น ซาบซานอยู”       1 โครินธ 12.12-13 

 
 
 
           อธิษฐานเผื่อ 

“ในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงชวยเราเมื่อเราออนกําลังดวย เพราะเราไมรูวา 
เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณทรงชวยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ําครวญ 
อธิษฐานไมเปนคํา”      โรม 8.26 

“คนเหลานี้คือคนที่แยกออกเปนกกๆ และประพฤติตัวตามโลกียวิสัยและปราศจาก 
พระวิญญาณ”       ยูดา 1.20 

“จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวดวยความ 
เพียรทุกอยาง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน”  เอเฟซัส 6.18 

นําทาง 

“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสูความ
จริงทั้งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสสิ่งที่พระองคทรงไดยิน 
และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น”ยอหน16.13           
“เพราะวาพระวิญญาณของพระเจาทรงนําผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของพระเจา”โรม 8:14 

เปลี่ยนแปลงใหเหมือนพระคริสต 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําใหผูเชื่อเปนไปตามพระฉายของพระคริสต 
“แตเราทั้งหลายไมมีผาคลุมหนาแลว จึงแลดูพระสิริขององคพระผูเปนเจา และตัวเรา

ก็เปลี่ยนไปเปนเหมือนพระฉายขององคพระผูเปนเจา คือมีศักด์ิศรีเปนลําดับขึ้นไปเชนอยาง
ศักด์ิศรีที่มาจากองคพระผูเปนเจาซ่ึงเปนพระวิญญาณ” 2 โครินธ 3:18 

เปดเผยความจริง 
“พระเจาไดทรงสําแดงสิ่งเหลานั้นแกเราทางพระวิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรง

หยั่งรูทุกสิ่ง แมเปนความล้ําลึกของพระเจา”   1 โครินธ 2:10 

สอน 
“และฝายทานทั้งหลาย การเจิมซ่ึงทานทั้งหลายไดรับจากพระองคนั้นดํารงอยูกับทาน 

และไมจําเปนตองมีใครสอนทานทั้งหลาย เพราะวาการเจิมนั้นไดสอนทานใหรูทุกสิ่งและเปน



งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 40 

ความจริง และไมใชความเท็จ การเจิมนั้นสอนทานทั้งหลายแลวอยางใด ทานจงตั้งมั่นคงอยู
กับพระองคอยางนั้น”      1 ยอหน 2:27 

 
          สําแดงความรัก 

พระวิญญาณสําแดงความรักของพระคริสตแกผูเชื่อ และผานผูเชื่อ “และความหวังจะไมทําให
ผิดหวัง เพราะเหตุความรักของพระเจาไดเขาสูหัวใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค
ไดประทานใหแกเราแลว”  โรม 5 . 5 

 
ยืนยันเรื่องความรอด 
“พระวิญญาณนั้นเปนพยานรวมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายวา เราทั้งหลายเปน

บุตรของพระเจา”      โรม 8:16 

“และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองคก็อยูในพระองค และพระองคทรง
สถิตอยูในคนนั้น เหตุฉะนี้เราจึงรูวาพระองคทรงสถิตอยูในเราคือโดยพระวิญญาณ ซ่ึง
พระองคทรงโปรดประทานแกเรา”     1 ยอหน 3:24 

ใหเสรีภาพ 
“เพราะวากฎของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสตไดทําใหขาพเจาพนจากกฎ

แหงบาปและความตาย”     โรม 8:2 

“และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองคก็อยูในพระองค และพระองคทรง
สถิตอยูในคนนั้น เหตุฉะนี้เราจึงรูวาพระองคทรงสถิตอยูในเราคือโดยพระวิญญาณ ซ่ึง
พระองคทรงโปรดประทานแกเรา”     1 ยอหน 3:24 

ใหเสรีภาพ 
“เพราะวากฎของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสตไดทําใหขาพเจาพนจากกฎ

แหงบาปและความตาย”       โรม 8:2 

“องคพระผูเปนเจาทรงเปนพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจาทรง
อยูที่ไหน เสรีภาพก็มีอยูที่นั่น”     2 โครินธ 3:17 

ปลอบโยน 
“เหตุฉะนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแควนยูเดีย กาลิลี และสะมาเรีย จึงมีความสงบสุขและ

เจริญขึ้น ประพฤติตนดวยใจยําเกรงองคพระผูเปนเจา และดวยรับความหนุนใจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้น”   กิจการ 9:31 

“คือพระวิญญาณแหงความจริงซ่ึงโลกรับไวไมได เพราะแลไมเห็นและไมรูจักพระองค 
ทานทั้งหลายรูจักพระองค เพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทาน และจะประทับอยูในทาน 
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แตพระผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมาในนามของเรานั้นจะ
ทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่ง และจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาวไวแกทานแลว”” 

ยอหน 14:17, 26 

ทําใหมีชีวิต 
“ถาพระวิญญาณของพระองคผูทรงชุบใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู

ในทานทั้งหลาย พระองคผูทรงชุบใหพระเยซูคริสตเปนขึ้นมาจากความตายแลวนั้น จะทรง
กระทําใหกายซึ่งตองตายของทานเปนขึ้นมาใหมโดยเดชแหงพระวิญญาณของพระองคซ่ึง
ทรงสถิตอยูในทานทั้งหลาย”     โรม 8:11 

พระวิญญาณบริสุทธิ์องคเดียวกันนี้ซึ่งไดยกพระคริสตข้ึนจากความตายคือพระองคผูสถิตใน
ทาน พระวิญญาณสามารถที่จะทําใหมีชีวิตเลือดเนื้อ (ทําใหมีพลัง ใหชีวิตใหม ใหฟนคืนจากความ
ตาย) สําหรับรางกายที่ตองตายของทาน 

พูด 
“แตวาเมื่อเขาจะอายัดทานไวนั้น อยาเปนกังวลกอนวาจะพูดอะไรดี แตจงพูดตามซ่ึง

พระเจาทรงโปรดใหทานพูดเวลานั้น เพราะวาผูที่พูดนั้นมิใชตัวทานเอง แตเปนพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”       มาระโก 3:11 

สามารถสําแดงฤทธานุภาพของพระเจา 
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แตเปนคําซ่ึง

แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ 
เพื่อความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของพระ

เจา”        1 โครินธ 2:4-5 

ดลใจการนมัสการ 
“พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ ผูที่นมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณและ

ความจริง”       ยอหน 4:24 

ทําใหมีกําลังสําหรับการเปนพยาน 
พลังอํานาจเพื่อที่จะเปนพยานคือ หลักฐานที่แทจริงของผูที่ไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ 
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”    กิจการ 1:8 

ใหของประทานและพัฒนาผลของพระวิญญาณ 
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ใหของประทานฝายวิญญาณแกผูเชื่อ ของประทานเหลานี้เปน
ความสามารถพิเศษที่เฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะทําใหผูเชื่อมีความสามารถที่จะทําหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ ดําเนินชีวิตในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงคริสตจักรของพระเจา 

พระวิญญาณบริสุทธิ์พัฒนาผลของพระวิญญาณในชีวิตของผูเชื่อ ผลของพระวิญญาณ
หมายถึงธรรมชาติของการที่ผูนั้นมีผลของพระวิญญาณอยูในชีวิตของเขาซึ่งเปนผูเชื่อพระเจา 

เพราะวาเรื่องเหลานั้นจัดวาเปนสิ่งสําคัญมาก ผลของพระวิญญาณและของประทานฝาย
วิญญาณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีอภิปรายแยกไวแลวตางหากในบทตอๆ ไป 
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ชื่อ      

บททดสอบตนเอง บทที่ 3 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํา 
            

            
2. จงใหรายชื่อวัตถุประสงค 5 ประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในดานการเกี่ยวพันกับชนชาติ

อิสราเอล 
            

           
           
           
            

3. ขอความตอไปนี้ ถูก หรือ ผิด 
  พระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวของในการทรงสรางโลก      
4. จงเขียนหมายเลขขอซึ่งมีความหมายถูกตองลงในชองวางขางหนาคําซึ่งอธิบายถึง 

วัตถุประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ในการเกี่ยวของกับขอพระคัมภีร 

   ทําใหกระจาง 1. พระองคตรัสแกมนุษยผูเขียนขาวสารของพระเจา 
   การสําแดง 2. งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดานชวยใหคนเขาใจขาวประเสริฐ 
   การดลใจ 3. พระวิญญาณทรงนําผูเขียนเพื่อใหขาวสารนั้นถูกตองแมนยํา 
5. จงใหขอพระคัมภีรซึ่งเอยถึงเรื่องที่อธิบายวัตถุประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคน

บาป 
             
6. อะไรคืองานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการตอตานซาตาน 
            

            
7. บทเรียนนี้ใหรายชื่อวัตถุประสงค 11 ประการ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพระเยซู

คริสต ทานสามารถเขียนรายชื่อไดมากเทาใด 
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8. บทเรียนนี้อภิปรายวัตถุประสงค 7 ประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักร ทาน
สามารถเขียนรายชื่อไดมากเทาใด 

             
             
             
            

            
             
9. บทเรียนนี้ไดอภิปรายวัตถุประสงค 20 ประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตผูเชื่อ ทาน

สามารถเขียนไดมากเทาใด  
             
             
             
            

            
             
             
             
10. อะไรคือหลักฐานที่แทจริงซึ่งแสดงวาบุคคลนั้นไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 3 
1. “แตองคพระผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใชมาในนามของเรานั้นจะทรง

สอนทานทั้งหลายทุกสิ่ง และจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาวไวแกทานแลว”  ยอหน 
14:26 

2.    
 - พระองคเสด็จมาเหนือผูนําของอิสราเอล 
 - พระองคเสด็จมาเหนือสถานที่นมัสการของอิสราเอล 
 - พระองคนําทางชนชาติอิสราเอลไปสูดินแดนแหงพระสัญญา 
 - พระองคจะนําชนชาติอิสราเอลตลอดระยะเวลากลียุค 
 - จะนําชนชาติอิสราเอลตลอดเวลาซึ่งเรียกวา ยุครอบหนึ่งพันป 
3. จริง     
4.   
 2 
 1 
 3 
5. ยอหน 16:7-11 
6. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ กําลังฝายวิญญาณซึ่งสามารถจํากัดพลังของซาตานไว 
7.   
 - ทรงกอกําเนิดในครรภดวยพระวิญญาณ 
 - ทรงไดรับการเจิมโดยพระวิญญาณ 
 - ทรงไดรับการประทับตราโดยพระวิญญาณ 
 - ทรงไดรับการนําโดยพระวิญญาณ 
 - ทรงไดรับการทําใหมีฤทธิ์อํานาจโดยพระวิญญาณ 
 - ทรงไดรับการทําใหเต็มลนดวยพระวิญญาณ 
 - ทรงไดรับความทุกขระทมในพระวิญญาณ 
 - ทรงไดรับความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณ 
 - ทรงถวายพระองคเองแดพระเจาโดยพระวิญญาณ 
 - ทรงไดรับการถูกยกขึ้นจากความตายโดยพระวิญญาณ 
 - ทรงมีบัญชาแกอัครทูตโดยพระวิญญาณ 
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8   
 พระวิญญาณบริสุทธิ์  :  พระองค 
 - กอต้ังคริสตจักร    - บัพติศมาคริสตจักรดวยเดชแหง 
 - ดลใจในการนมัสการดวยจิตและวิญญาณ    พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 - นํากิจกรรมดานพันธกิจ   - ทําใหสํานึกในความบาป 
 - คัดเลือกผูรับใช    - ใหชีวิตใหม 
 - เจิมนักเทศน     - ชําระใหสะอาด 
 - นําในดานการตัดสินใจ   - ใหบัพติศมา 
9.   
 - ทําใหสํานึกในความบาป   - ใหชีวิตใหม 
 - ชําระใหสะอาด    - ใหบัพติศมา 
 - อยูภายในเรา     - เสริมกําลัง 
 - ทําใหเปนหนึ่งเดียว    - อธิษฐานเผื่อ 
 - นําไปสูความจริง    - สําแดงความรัก 
 - ทําใหเปลี่ยนไปตามพระฉายของพระคริสต - เปดเผยความจริง 
 - สอน      - ยืนยันเรื่องความรอด 
 - ใหเสรีภาพ     - ปลอบโยน 
 - ทําใหมีชีวิต     - พูด 
 - สามารถสําแดงฤทธานุภาพของพระเจา - นมัสการดวยจิตวิญญาณ 
 - ใหฤทธิ์อํานาจสําหรับการเปนพยาน  - ใหของประทานและพัฒนาผล 

   ของพระวิญญาณ 
10. เขาสามารถเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐอยางมีฤทธิ์อํานาจ 
 “แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน

และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และ
จนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”   กิจการ 1:8 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
1. ศึกษาขอความในพระคัมภีรตอไปนี้ เพื่อจะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับงานรับใชของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ ที่มีตอชนชาติอิสราเอล 
ปฐมกาล 41:38 
อพยพ 11:17 
ผูวินิจฉัย 3:10, 6:34, 11:29, 14:6, 19, 15:14-15 
1 ซามูเอล 10:10, 11:6, 16:13 
1 พงศกษัตริย 18:12 
2 พงศกษัตริย 2:15-16 
เอเสเคียล 2:2 
ดาเนียล 4:9, 5:11, 6:3 
มีคาห 3:8 
2 พงศาวดาร 15:1, 24:20 

 
2.  ทบทวนวัตถุประสงคตางๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อ ทานยินยอมใหพระ

วิญญาณบริสุทธิ์กระทํากิจภายในชีวิตของทานแตละสวนครบแลวหรือ 
 
3. ทบทวนงานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีตอคริสตจักร จงคิดถึงสามัคคีธรรมของ

คริสตจักรซึ่งทานประจําอยู…  ในดานใดบางซึ่งคริสตจักรยินยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์
กระทํากิจ ในดานใดบางที่จําเปนตองมีการแกไขปรับปรุง 

 
 
 
 
 


