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บทที่ 2
พลังฝายวิญญาณที่ดี

ตอนที่ 1
บุคลิกภาพทั้งสามของพระเจา

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้
-  บอกถึงพลังฝายวิญญาณที่ดี
-  บอกถึงบุคลิกภาพทั้ง 3 ของพระเจา
-  อธิบายถึงธรรมชาติของพระเจาที่เปนสามซึ่งรวมเปนหนึ่ง
-  อธิบายหนาที่ของพระเจาพระบิดาในสงครามฝายวิญญาณ
-  สรุปหนาที่ของพระเยซูคริสตในสงครามฝายวิญญาณ
-  สรุปหนาที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสงครามฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“โอ คนอิสราเอล จงฟงเถิด พระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลายเปนพระเจาเดียว”

(เฉลยธรรมบัญญัติ 6.4)

คํ านํ า
ในบทแรกคุณไดเรียนรูถึงการตอสูอันยิ่งใหญฝายวิญญาณ ซึ่งเกิดขึ้นระหวางพลังของความดี

และความชั่วระหวางพระเจาและซาตาน
บทนี้และบทตอไปจะอธิบายถึงพลังฝายวิญญาณที่ดี ซึ่งประกอบดวยพระเจา พระบิดา พระเยซู

คริสตพระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์และทูตสวรรคซึ่งเปนพลังที่มีอํ านาจชวยเหลือผูเชื่อไดใน สงคราม
ฝายวิญญาณ

ในบทนี้  คุณจะศึกษาเกี่ยวกับพระเจา 3 พระภาค  บทตอไปจะวาดวยทูตสวรรค
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บุคลิกภาพทั้งสามของพระเจา
มีเจามากมายที่คนนับถือบูชากันทั่วโลก แตวามีพระเจาเที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว
พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์บรรจุเร่ืองราวของพระเจาเที่ยงแทพระองคนี้ พระคัมภีร คือ พระวจนะของ

พระเจาที่เขียนไว ซึ่งเปดเผยแผนการพิเศษของพระองคสํ าหรับมวลมนุษยชาติ
พระคัมภีรเปดเผยวา พระเจาทรงมีธรรมชาติ (บุคลิกภาพ) เปนสามซึ่งรวมเปนหนึ่ง  หมายความ

วา บุคลิกภาพของพระองคเปดเผยในรูปลักษณะ 3 แบบตาง ๆ กัน  พระองคเปนสาม บุคลิกภาพแตยังคง
เปนพระเจาเดียว

“โอ คนอิสราเอล จงฟงเถิด พระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลายเปนพระเจาเดียว”
(เฉลยธรรมบัญญัติ 6.4)

พระเจาทั้งสามพระภาคเรียกวา พระบิดา พระบุตรพระเยซูคริสตและพระวิญญาณบริสุทธิ์
มีขอพระคัมภีรหลายตอนที่แสดงคุณลักษณะทั้งสามของพระเจา เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมา

จากยอหนผูใหบัพติศมาในแมนํ้ าจอรแดน พระเจาตรัสและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา

“ครั้นพระองคทรงรับบัพติศมาแลว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากนํ้ า และทองฟาก็แหวก
ออก และพระองคไดทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจาดุจนกพิราบลงมาสถิตอยูบนพระองค

และนี่แนะ มีพระสุรเสียงตรัสจากฟาสวรรควา “ทานผูนี้เปนบุตรที่รักของเรา  เราชอบ ใจ
ทานมาก”   มัทธิว 3.16-17

กอนที่พระเยซูจะเสด็จคืนสูสวรรคภายหลังจากงานรับใชในโลกนี้ พระองคตรัสถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่เสด็จมาจากพระเจาวา

““แตเมื่อองคพระผูชวยที่เราจะใชมาจากพระบิดาหาทานทั้งหลาย คือพระวิญญาณแหง
ความจริงผูทรงมาจากพระบิดานั้นไดเสด็จมาแลว พระองคก็จะทรงเปนพยานใหแกเรา”  (ยอหน
15.26)

อัครทูตเปโตรกลาวถึงธรรมชาติทั้ง 3 ของพระเจา
“ถาทานถูกดาวาเพราะพระนามของพระคริสต ทานก็เปนสุข ดวยวาพระวิญญาณแหง

พระสิริและของพระเจาทรงสถิตอยูกับทาน”  1 เปโตร 4.14

อัครทูตเปาโลกลาวถึงบุคลิกภาพทั้ง 3  ของพระเจา  ในจดหมายของเขา
“เพราะวากฎของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสต ไดทํ าใหขาพเจาพนจากกฎ

แหงบาปและความตาย
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เพราะวาสิ่งซ่ึงธรรมบัญญัติทํ าไมได เพราะเนื้อหนังทํ าใหออนกํ าลังไปนั้น พระเจาไดทรง
กระทํ าแลว โดยพระองคทรงใชพระบุตรของพระองคมาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อ
ไถบาป  พระองคในเนื้อหนังจึงไดทรงปรับโทษบาป”      โรม 8.2-3

“ขอพระคุณของพระเยซูคริสตเจา ความรักแหงพระเจาและความสนิทสนม ซ่ึงมาจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์จงดํ ารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด”  2 โครินธ 13.14

 “เพราะวาพระองคทรงทํ าใหเราทั้งสองพวกมีโอกาสเขาเฝาพระบิดา โดยพระวิญญาณ
องคเดียวกัน”   เอเฟซัส 2.18

หนังสือกิจการของอัครทูตพิสูจนใหเห็นจริงถึงบุคลิกภาพทั้ง  3  ของพระเจา
“เหตุฉะนั้น เมื่อทรงเชิดชูพระองคขึ้นอยูที่พระหัตถเบื้องขวาของพระเจา และครั้น พระ

องคไดทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา พระองคไดทรงเทฤทธิ์เดช นี้ลง
มา  ดังที่ทานทั้งหลายไดแลเห็นแลว”  กิจการ  2.33

แผนผังตอไปนี้แสดงถึงธรรมชาติทั้ง 3 ของพระเจาซึ่งมี 3 บุคลิกภาพคือ  พระเจา พระบิดา  พระ
บุตรพระเยซูคริสตและพระวิญญาณบริสุทธิ์  แตก็ยังคงเปนพระเจาเดียว

                            พระวิญญาณบริสุทธิ์           พระเยซูคริสต
  พระเจา

จุด

พระเจามาจากไหน ?
บุคลิกภาพทั้ง 3 ของพระเจาทรงเ

“ขาแตองคพระผูเปนเจา พร
ชาติพันธุ

กอนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา
องค ทรงเปนพระเจาต้ังแตนิรันดรกาล

“อับราฮัมปลูกตนแทมริสกไวท
พระเจานิรันดรที่นั่น”  ปฐมกาล 21.33
พระบิดา
แรกเริ่มของพระเจา

ปนนิรันดร พระเจาไมมีการเริ่มตนและจะไมมีวันสิ้นสุด

ะองคทรงเปนที่อาศัยของขาพระองคทั้งหลายตลอดทุกชั่ว

 กอนที่พระองคทรงใหกํ าเนิดแผนดินโลกและพิภพ พระ-
ถึงนิรันดรกาล” สดุดี 90.1-2
ี่เบเออรเชบา และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห
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ธรรมชาติที่เปนนิรันดรของพระเจาอาจแสดงใหเห็นไดโดยรูปวงกลม  วงไมมีจุดเริ่มตนหรือ จุดสิ้น
สุดที่มองเห็นได  แตวงกลมก็ยังคงมีอยู

ธรรมชาตินิรันดรของพระเจา

ธรรมชาติ  (พระลักษณะ)  ของพระเจา
พระเจาพระบิดา พระเยซูคริสตและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดรับการอธิบายไวในพระคัมภีร ในแง

ของธรรมชาติของพระองค  เมื่อเราพูดถึง  “ธรรมชาติ”  เราหมายถึงคุณสมบัติซึ่งอธิบายถึงความ เปน
พระเจา คุณสมบัติเหลานี้หมายถึง  “บุคลิกลักษณะ” ดวย

พระคัมภีรสอนวา  บุคลิกภาพทั้ง 3 ของพระเจานั้น

เปนนิรันดร
ไดอธิบายไวขางตนแลว

เปนวิญญาณ
พระเจาเปนพระวิญญาณ หมายถึงพระองคทรงเปนอยูโดยปราศจากเนื้อหนังและเลือด ดังนั้น จึง

มองไมเห็นดวยตาธรรมชาติของมนุษย
“พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ และผูที่นมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณ

และความจริง” (ยอหน 4.24)

สูงสุด
พระเจาทรงเปนฤทธิ์อํ านาจที่สูงสุด  จงอานเอเฟซัส  1 และโรม 9

สถิตอยูทุกแหง  (Omnipresent)
“เพราะวาพระเนตรของพระเจาไปมาอยูเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น เพื่อสํ าแดงฤทธานุภาพ

ของพระองคโดยเห็นแกผูเหลานั้นที่มีใจจริงตอพระองค”  (2 พงศาวดาร 16.9)
“พระเนตรของพระเจาอยูในทุกแหงหน ทรงเฝาดูคนชั่วและคนดี”(สุภาษิต 15.3)
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“ขาพระองคจะไปไหนใหพนพระวิญญาณของพระองคได  หรือขาพระองคจะหนีไปไหน
ใหพนพระพักตรของพระองค

ถาขาพระองคขึ้นไปยังสวรรค  พระองคทรงสถิตที่นั่น  ถาขาพระองคจะทํ าที่นอนไวใน
แดนผูตาย  พระองคทรงสถิตที่นั่น” (สดุดี 139.7-8)

เปนพระสัพพัญู  (Omniscient)
หมายถึงวา  พระเจาทรงรูทุกอยาง
“........เพราะพระองคก็ทรงทราบความเสียหมดแลว”   สดุดี 139.4
“เพราะพระเจาทรงเปนใหญกวาใจของเราและพระองคทรงทราบทุกสิ่ง” 1 ยอหน 3.20
“ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซอนไวพนพระเนตรพระองค แตตรงขามทุกสิ่งปรากฏแจงตอพระองค

ผูซ่ึงเราตองสัมพันธดวย”  ฮีบรู 4.13

มีอํ านาจหมดทุกอยาง  (Omnipotent)
เราเปนพระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์....”  ปฐมกาล 17.1
“.....แตพระเจาทรงกระทํ าใหสํ าเร็จไดทุกสิ่ง”   มัทธิว 19.26
“.....เพราะวาพระเจาของเราผูทรงฤทธานุภาพทรงครอบครองอยู” วิวรณ 19.6
“พระเจาตรัส ครั้งหนึ่งขาพเจาไดยินอยางนี้สองครั้งแลววา ฤทธานุภาพเปนของพระเจา”
สดุดี 62.11

ไมเปล่ียนแปลง
พระเจาไมเปลี่ยนแปลงบุคลิก  ธรรมชาติ  จุดประสงคหรือแผนการของพระองค
“เพราะวาเราคือพระเจาไมมีผันแปร   โอ บุตรยาโคบเอย เจาทั้งหลายจึงไมถูกเผาผลาญ

หมด”  มาลาคี 3.6
“พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวันนี้ และตอๆ ไปเปนนิจกาล”
ฮีบรู 13.8

บริสุทธิ์
พระเจาทรงปราศจากบาป  ทรงบริสุทธิ์อยางแทจริง
“.....เจาทั้งหลายตองบริสุทธิ์  เพราะเราคือพระเยโฮวาหพระเจาของเจาเปนผูบริสุทธิ์”
เลวีนิติ 19.2
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ยุติธรรม
พระเจาทรงยุติธรรมและไมลํ าเอียงในการพิพากษา
“......พระเจาที่เที่ยงธรรมและปราศจากความผิด  พระองคทรงยุติธรรมและเที่ยงตรง”

เฉลยธรรมบัญญัติ 32.4

ซื่อสัตย
พระเจารักษาพระสัญญาของพระองคและทรงเปนที่ไววางใจไดอยางแนนอน
“......พระเจายังทรงไวซ่ึงความสัตยจริงเพราะพระองคจะไมทรงเปนพระองคเองไมได”  1

ทิโมธี 2.13

เปนความดีงาม
พระเจาทรงดี  เมตตาและปรารถนาดีตอสวัสดิภาพของเรา
“พระเจาทรงดีตอทุกคน และความรักเอ็นดูของพระองคมีอยูเหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของ

พระเจา”  สดุดี 145.9

มีความเมตตากรุณา
พระเจาทรงแสดงความกรุณาแกมนุษยที่เปนคนบาป
“......พระเจาผูทรงกรุณา ทรงกอปรดวยพระคุณ ทรงกริ้วชาและบริบูรณดวยความรัก มั่น

คงและความสัตยจริง ผูทรงสํ าแดงความรักมั่นคงตอมนุษยกระทั่งพันชั่วอายุ” อพยพ 34.6-7

มีความกรุณา
พระเจาทรงสํ าแดงความกรุณาที่ไมสมควรไดรับแกคนบาป
“.......เพราะเราเปนผูมีเมตตากรุณา”   อพยพ 22.27
“พระเจาทรงพระเมตตากรุณา  ทรงกริ้วชาและมีความรักมั่นคงอยางอุดม”  สดุดี 145.8

ทรงเปนความรัก
พระเจาทรงเปนความรัก
“ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา  เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก”  1 ยอหน 4.8
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ทรงฉลาด
พระเจาทรงสํ าแดงความเขาใจอยางลึกซึ้งและทรงจํ าแนกความแตกตางอยางหลักแหลม
“พระเจาทรงวางรากแผนดินโลกโดยปญญา พระองคทรงสถาปนาฟาสวรรคโดยความ

เขาใจ”  สุภาษิต 3.19

ไมจํ ากัด
พระเจาไมตกอยูในขอบเขตจํ ากัดของธรรมชาติและของมนุษย ไมทรงอยูในขอบเขตจํ ากัด ของ

สถานที่
“แตพระเจาจะทรงประทับที่แผนดินโลกหรือ ดูเถิด ฟาสวรรคและฟาสวรรคอันสูงที่สุด

ยังรับพระองคอยูไมได พระนิเวศซ่ึงขาพระองคไดสรางขึ้นจะรับพระองคไมไดยิ่งกวานั้นเทาใด” 
 1 พงศกษัตริย 8.27

พระองคไมทรงอยูในขีดจํ ากัดของเวลา
“พระเจาจะทรงครอบครองอยูเปนนิตยนิรันดร”  อพยพ 15.18

พระเจาพระบิดา
คํ าวา  “พระเจา”  (God)  หมายถึง  “ผูที่ไดรับการนมัสการ”
พระเจาพระบิดาเปนผูควบคุมพลังฝายวิญญาณที่ดีซึ่งตอตานพลังฝายวิญญาณที่ชั่ว ซึ่งนี่เปน

หนาที่พิเศษของพระองคในดินแดนของการตอสูฝายวิญญาณ

พระเจาอยูที่ไหน
เราเพิ่งเรียนวาพระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง  ซึ่งหมายถึงวาพระองคทรงอยูทุกแหงใน

จักรวาล  พระบัลลังกของพระเจาอยูในสถานที่ที่เรียกวาสวรรคแตพระองคทรงอยูทุกแหงได
“พระเจาตรัสดังนี้วา  สวรรคเปนบัลลังกของเราและแผนดินโลกเปนที่วางเทาของเรา”

อิสยาห 66.1

พระนามสํ าหรับพระเจา
พระคัมภีรใหชื่ออ่ืน ๆ สํ าหรับพระเจาซึ่งแสดงใหเห็นถึงงานรับใชของพระองคที่มีตอผูเชื่อ ที่เขา

รวมในการตอสูที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณนี้
ชื่อตางๆ ของพระเจามีดังนี้
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เยโฮวาห : หมายถึงพระผูเปนเจา  พระคัมภีรเอาคํ านี้ผสมกับชื่ออ่ืนของพระเจาคือ
เยโฮวาห - ราฟา หมายถึง     พระเจาผูทรงรักษาโรค อพยพ   15.26
เยโฮวาห – นิสสิ      ”       พระเจาผูเปนธงชัยของเรา  อพยพ   17.9-15
เยโฮวาห - ชาลอม        ”       พระเจาผูเปนสันติสุขของเรา   ผูวินิจฉัย   6.24
เยโฮวาห - ราอา      ”             พระเจาผูทรงเปนผูเลี้ยงของเรา   สดุดี 23.1
เยโฮวาห - ซิดเคนู             ”       พระเจาผูทรงเปนความชอบธรรมของเรา เยเรมีย 23.6
เยโฮวาห - ยิเรห      ”             พระเจาผูทรงจัดเตรียมให   ปฐมกาล 22.14
เยโฮวาห - ชามมาห          ”       พระเจาทรงอยูที่นั่น    เอเสเคียล  48.35

เอโลฮิม หมายถึง  พระเจา และใชเมื่อคํ านั้นกลาวถึงฤทธิ์อํ านาจของการทรงสรางของพระเจา
พระบิดา กิจการ 17.28,  ยอหน 1.12-13
อโดนาย หมายถึง พระผูเปนเจาหรือเจานาย  อพยพ 23.17,  อิสยาห  10.16,33
เอล คํ านี้มักใชผสมกับคํ าอ่ืนๆ ของพระเจา   ดังนี้

เอลซัดดาย :   “พระเจาผูทรงเปนที่พอเพียงสํ าหรับความตองการ
         ของประชากรของพระองค”    อพยพ 6.3
เอโลลัม :   “พระเจาผูทรงเปนนิรันดร”    ปฐมกาล 21.33
เอล  เอลยอน   :    “พระเจ าสู งสุดผู ทรงได  รับคํ  ายกย องเหนือพระเจ าอื่นใ ด”                      

ปฐมกาล  14.18, 22
ในภาษาฮีบรูซึ่งใชเขียนพระคัมภีรเดิมนั้น  คํ าวา “ยาหเวห”  แปลวา พระเจา  คํ านี้ใชผสม กับคํ า

อ่ืนเพื่อเปดเผยใหเห็นบุคลิกลักษณะของพระเจามากขึ้น จึงเรียกพระเจาวา

ยาหะเวห  ยิเรห   : พระเจาผูทรงจัดเตรียมให               ปฐมกาล 22.14
ยาหะเวห  นิสสิ    : พระเจาผูทรงเปนธงชัยของฉัน       อพยพ 17.15
ยาหะเวห  ชาลอม : พระเจาทรงเปนสันติสุข       ผูวินิจฉัย  6.23
ยาหะเวห  ซาบโบธ : พระเจาจอมโยธา       1 ซามูเอล 1.3
ยาหะเวห  มัคคัดเดสเอม : พระเจาผูทรงชํ าระทานใหบริสุทธิ์   อพยพ 31.13
ยาหะเวห  ซิดเคนู   :     พระเจาผูเปนความชอบธรรมของเรา   เยเรมีย 23.6
ยาหะเวห  ซัมมา    :      พระเจาทรงอยูที่นั่น       เอเสเคียล 48.35
ยาหะเวห เอโลฮิม อิสราเอล : พระเจาเจานายแหงอิสราเอล    ผูวินิจฉัย 5.3
ควาดอส    อิสราเอล :      องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล        อิสยาห 1.4
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พระเจา  พระบุตร  พระเยซูคริสต
พระเจาพระบุตรคือ พระเยซูคริสต ทรงประกอบดวยธรรมชาติของพระเจาและมนุษยเขาดวย กัน

เปนหนึ่ง  พระเจาพระบิดาทรงสงพระเยซูคริสตลงมาบนโลกในรูปรางของมนุษย  ในขณะที่ยังทรง ดํ ารง
คุณลักษณะของพระเจาอยู

พระเยซูทรงถูกสงลงมาบนโลกเพื่อที่มนุษยจะไดรับการอภัยจากบาป

“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก  จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคน
ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร

ผูที่วางใจในพระบุตรก็ไมตองถูกพิพากษาลงโทษ สวนผูที่มิไดวางใจก็ตองถูกพิพากษาลง
โทษอยูแลว  เพราะเขามิไดวางใจในพระนามพระบุตรองคเดียวของพระเจา” ยอหน 3.16-18

เร่ืองราวของพระเยซูคริสตถูกบันทึกไวในพระคัมภีรในหนังสือ  มัทธิว  มาระโก  ลูกา และ ยอหน
หนังสือเหลานี้ใหรายละเอียดของกํ าเนิด   ชีวิต  การสิ้นพระชนม  การเปนขึ้นมาจากความตาย  คํ าสอน
และงานรับใชของพระเยซูคริสต

โดยที่เปนสวนของแผนการของพระเจา พระเยซูเสด็จมาสูโลกในรูปรางของมนุษย ทรงรับใช
ทามกลางคนมากมาย  ทรงสิ้นพระชนมเพื่อบาปของมนุษย  ทรงฟนจากความตายและทรงบัญชา มอบ
หมายใหสาวกของพระองคนํ าขาวประเสริฐไปยังชาติตางๆ ในโลก

พระเยซูอยูที่ไหน ?
หลังจากที่พระองคทรงฟนจากความตาย พระเยซูทรงปรากฏพระองคแกคนหลายคน ทรงมอบ

หมายงานแกสาวกและเสด็จคืนสูสวรรค แตจํ าไววา แมวาพระองคทรงอยูในสวรรคแตพระองคยังคง สถิต
อยูทุกหนทุกแหง

หนาที่พิเศษ
หนาที่พิเศษของพระเยซูที่เกี่ยวกับการตอสูฝายวิญญาณมีดังนี้

1. ทรงไถมนุษยจากความบาป โดยการสิ้นพระชนมของพระเยซูเราจึงเปนอิสระจากการผูกมัดของ
ความบาปซึ่งศัตรูทํ ากับเรา

“...เพราะวามนุษยพายแพแกสิ่งใด  เขาก็เปนทาสตอสิ่งนั้น” 2 เปโตร 2.19
“ดวยมีความหวังใจวา รรพสิ่งเหลานั้นจะไดรอดจากอํ านาจแหงความเสื่อมสลายและจะ

เขาในเสรีภาพและศักด์ิศรีแหงบุตรทั้งหลายของพระเจา”  โรม 8.21
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“เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสตจึงไดทรงโปรดใหเราเปนไทย เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและ
อยาเขาเทียมแอกเปนทาสอีกเลย”   กาลาเทีย 5.1

2. ทรงมีสิทธิอํ านาจเหนืออํ านาจของความชั่วราย  คุณจะศึกษาเรื่องอยางละเอียดภายหลังใน หลัก
สูตรนี้  การสิ้นพระชนมของพระเยซูไมเพียงแตปลดปลอยมนุษยชาติจากความบาป  แตยังมีผล ใหมีชัย
ชนะเหนืออํ านาจของความชั่วราย  โดยเหตุนี้เองเราจึงมีสิทธิอํ านาจเหนือศัตรู

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพรอมกัน  แลวก็ประทานใหเขามีอํ านาจเหนือผี
ทั้งปวงและรักษาโรคตางๆ ใหหาย”  ลูกา 9:1

3. ทรงทํ าลายกิจการของมาร
“...พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือ เพื่อทรงทํ าลายกิจการของ

มาร” 1 ยอหน 3:8

4. ทรงอธิษฐานเผื่อผูเชื่อในสวรรค พระเยซูทรงประทับอยูที่พระหัตถขวาของพระเจาพระบิดาเพื่อ
อธิษฐานเผื่อผูเชื่อที่เขามีสวนในสงครามฝายวิญญาณ ซึ่งหมายความวาพระองคทรงตรัสกับพระบิดา
แทนเรา

“ใครเลาจะเปนผูปรับโทษอีก พระเยซูคริสตนะหรือ ผูทรงสิ้นพระชนมแลวและยิ่งกวานั้น
อีกไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาจากความตาย  ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถของพระเจาและทรง
อธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายดวย”   โรม 8:34

พระนามของพระเยซู
พระนาม  “เยซู”  หมายถึง “ผูชวยใหรอดหรือผูปลดปลอย”  มัทธิว 1:21
พระนาม  “พระคริสต” หมายถึง “ผูถูกเจิม”  ยอหน 4:25-26
พระนามอื่นๆ  อีกมากที่มอบแดพระเยซูคริสตในพระคัมภีรมีดังนี้

ก. กษัตริยผูทรงพระสิริ        สดด . 24:7
กษัตริยเหนือพิภพทั้งส้ิน   ศคย . 14 :9

   กษัตริย                       ศคย . 9:9
ข. ของประทานที่เหลือจะพรรณา 2 คร. 9.15
ค. คนที่ไดรับความเจ็บปวดและ-

คุนเคยกับความเจ็บไข อสย.53.3
ความจริง                   ยน. 14.6

         ความรัก                    1 ยน.  4.8
         ความสวางของโลก        ยน. 8.12
จ. จอมพลโยธาของพระเจา ยชว. 5.14,15
ช. ชีวิตนิรันดร     1 ยน. 5.20

       ชาวนาซาเร็ธ           มธ. 2.23
       เชื้อพระวงศของดาวิด ยน.7.42
ด.    ดาวประจํ ารุง           2 ปต. 1.19
       ดวงอาทิตยแหงความชอบธรรม   มลค. 4.2
       ดอกซอนกลิ่นในลุมแมนํ้ า      พซม. 2.1
       ดอกฝรั่นในทุงชาโรน พซม.2.1
       ดาวดวงหนึ่งออกจากยาโคบ กดถ. 24.17
       ดาวประจํ ารุงอันสุกใส          วว. 22.16
ถ     เถาองุนแท ยน.15.1
ท     ทางนั้น ยน.14.6
        ทานอาจารย ยน.3.2
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ที่ปรึกษา อสย.9.6
ที่ลบลางพระอาชญา รม.3.25
ทูตของเรา อพย.23.20
ทูตสวรรคที่อยูตอพระพักตร อสย.63.9

บ บุตรของพระเจาผูสูงสุด ลก.1.32
บุตรนางมารีย มก.6.3
บุตรมนุษย กจ.7.56
บุตรหัวปทามกลางพวกพี่นอง รม.8.29
บุตรหัวปสูงที่สุด สดด.89.27
เบื้องตนและเบื้องปลาย วว.22.14

ป ประตู ยน.10.9
ประมุขเหนือส่ิงสารพัด อฟ.1.22
เปนที่หวังแหงศักดิ์ศรี คส.1.27
เปนรากฐานอันมั่นคง อสย.28.16

ผ ผลแรก 1คร.15.23
ผูเจริญดวยวัยวุฒิ ดนล. 7.9
ผูชวยมนุษยโลกใหรอด 1 ยน 4.14
ผูทรงครอบครองกษัตริย-
ทั้งปวงในโลก วว.1.6
ผูทรงปญญาแตผูเดียว-
(ภาษาไทยแปลขาดไป) 1ทธ.1.17
ผูทรงเปนที่รัก อฟ.1.6
ผูทรงเปนปสกาของเรา 1 คร.5.7
ผูทรงมหิทธิฤทธิ์ สดด.45.3
ผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด วว.1.9
ผูทูลขอพระบิดาเพื่อเรา   1 ยน. 2.1
ผูบุกเบิกและผูทํ าใหสมบูรณ ฮบ.12.2
ผูปกครองอิสราเอล มคห.5.1
ผูเผยพระวจนะ                ฉธบ.18.15-18
ผูพิทักษวิญญาณจิต 1 ปต. 2.25
ผูรับการเจิม สดด.2.2
ผูรับการเจิมทามกลางสหาย สดด.45.7
ผูรับใชชอบธรรม อสย.53.11
ผูรับสรรพส่ิงทั้งปวงเปนมรดก ฮบ.1.2
ผูเล้ียงที่ดี ยน.10.11
ผูเลือกสรร อสย.42.1
ผูเสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุด 1 ทธ.6.15

ผูใหคนทั้งปวงเปนขึ้น ยน.11.25
พ. พงศพันธุของหญิง ปฐก.3.15

พยานที่สัตยซื่อ วว.1.6
พระกรของพระเจา อสย.51.9-10
พระคริสต ยน.1.41
พระคริสตเจา ลก.2.11
พระคริสตทรงเปนฤทธานุภาพ 1คร. 1.24
พระครู มธ.23.10
พระเจาทรงอยูกับเรา มธ.1.23
พระเจาเปนความชอบธรรมของเรา  ยรม.23.6
พระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์ อสย.9.6
พระเจาผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด วว.4.9
พระเจาพระผูไถของเจา อสย.43.14
พระเจาแหงความโออาตระการ อสย. 33.21
พระเจาแหงอิสราเอล อสย.45.15
พระเจาใหญยิ่ง ทต. 2.13
พระฉายของพระเจาผูซึ่งไม-
ประจักษแกตา คส.1.15
พระบิดานิรันดร อสย.9.6
พระบุตรของพระเจา 1 ยน.5.18
พระบุตรของพระเจา ยน.1.4
พระบุตรองคหัวป ฮบ.1.6
พระผูชวยใหรอด รม.11.26
พระผูไถ อสย.59.20
พระเมษโปดกของพระเจา ยน.1.29
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา รม.8.39
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา-
ของเรา  รม.1.3
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา-
และผูชวยใหรอด  2ปต.2.20
พระวาทะ ยน.1.14
พระวาทะของพระเจา วว.19.4
พระศิลา 1 คร.10.4
พระอังกูร ศคย.3.8
พระอาเมน วว. 3.15
พันธสัญญาของมนุษยชาติ อสย.42.6

ม. มหาปุโรหิตผูเปนใหญ ฮบ.4.14
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เมสสิยาห ดนล.9.25
ร. รับบี ยน.1.49

รากแหงเจสซี อสย.11.10
เราดํ ารงอยู ยน.8.58

ล. ลูกชางไม มธ.13.55
ศ. ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ดนล.9.24

ศิลา มธ.21.42
ศิลาในศิโยน อสย.28.16
ศิลามุมเอก สดด.118.22
ศิลาหัวมุม 1ปต.2.6
ศีรษะของกาย คส.1.18

ส. สัตยซื่อและสัตยจริง วว.19.12
แสงอรุณ ลก.1.78

ห.  แหลงกํ าเนิดแหงความรอดนิรันดร  ฮบ.5.9
หนอจากตอแหงเจสซี อสย. 11.1
หมอ ลก.4.23

อ.   อัลฟาและโอเมกา          วว. 21.6
       องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล       อสย . 41.14
       องคพระผูเปนเจาของคนทั้งปวง    กจ. 10.36  
       องคสันติราช                 อสย. 9.6
       องคอานุภาพของยาโคบ     อสย . 60.16
       อัครทูตและมหาปุโรหิต      ฮบ. 3.1
       อังกูรชอบธรรม         ยรม.23.5, ยรม.33.15
       อัศจรรย                     อสย. 9.6
       อาดัม มนุษยที่สอง            1คร.15.45-47
       อาหารที่ธํ ารงชีวิต             ยน . 6.51
       อาหารแหงชีวิต                   ยอหน 6.35  
       อิมมานุเอล มธ.1.23
       อิมมานูเอล             อสย . 7.14
       เอกในทามกลางหมื่นคน พซม.5.10

พระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพทั้ง 3 ของพระเจา  แตพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรง

มีบุคลิกภาพเฉพาะพระองค
หัวขอเร่ืองของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกวางขวางมากจนตองมีหลักสูตรทั้งหมดที่ชื่อวา  “งาน รับ

ใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ซึ่งสถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยวเสนอให ขอแนะนํ าใหศึกษาหลักสูตร นี้เพื่อ
ใหมีความเขาใจที่ถูกตองเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์

บุคลิกภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระคัมภีรบอกไววาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น

ทรงมีความคิดจิตใจ
“และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมาย(ความคิด)ของพระวิญญาณ”
โรม 8.27

ทรงตรวจดูความคิดของคน
“พระเจาไดทรงสํ าแดงสิ่งเหลานั้นแกเราทางพระวิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรงหยั่ง

รูทุกสิ่ง  แมเปนความลํ้ าลึกของพระเจา”  1 โครินธ 2.10
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ทรงมีเจตนา
“สิ่งสารพัดเหลานี้  พระวิญญาณองคเดียวกันทรงบันดาลและประทานแกแตละคนตาม

ชอบพระทัยพระองค” 1 โครินธ 12.11
เจตนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพาผูเชื่อโดยการไมอนุญาตใหทํ าบางสิ่งบางอยาง
“พระวิญญาณบริสุทธิ์หามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาในแควนเอเชีย  ทานเหลานั้น

จึงไปทั่วแวนแควนฟรีเจียกับกาลาเทีย
เมื่อลงไปยังที่ตรงขามกับแควนมิเซียแลวก็พยายามจะไปยังแควนบิธีเนีย แตพระวิญ-

ญาณ ของพระเยซูไมทรงโปรดใหไป”  กิจการ 16.6-7
เจตนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพาผูเชื่อโดยการใหอนุญาตดวย
“ครั้นทานเห็นนิมิตนั้นแลว  เราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปแควนมาซิโดเนีย  ดวยเห็นแนวา

พระเจาไดทรงเรียกเราใหไปประกาศขาวประเสริฐแกชาวแควนนั้น”  กิจการ 16.10

ทรงตรัส
“ฝายพระวิญญาณตรัสสั่งฟลิปวา  ‘จงเขาไปใหชิดรถนั้นเถิด’”  กิจการ 8.29

ทรงอธิษฐานเผื่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเผื่อ  (อธิษฐานตอพระเจา)  แทนผูเชื่อ
“และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ  เพราะวา

พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจา” โรม 8.27

จากรายการของบุคลิกภาพดังกลาวมานี้  คุณจะเห็นไดชัดถึงหนาที่สํ าคัญของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในสงครามฝายวิญญาณ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าการตอสูของผูเชื่อ   พระองคทรงเปดเผยสิ่งฝายวิญญาณที่ไมอาจ รู
ไดโดยธรรมชาติ พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสพระเจตนาและพระคํ าของพระเจาแกเรา พระองคยังทรง
อธิษฐานเผื่อผูเชื่อที่มีสวนรวมในการตอสูฝายวิญญาณนี้ดวย

บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
มีประสบการณฝายวิญญาณที่เรียกวา บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งมีใหแกผูเชื่อ

ประกอบดวยหมายสํ าคัญของการพูดในภาษาอื่นๆ (กิจการ 2) และหลักฐานของฤทธิ์อํ านาจในการ เปน
คนที่เกิดผลแหงขาวประเสริฐ

บัพติมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกลาวไวใน หลักสูตร  “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
เพื่อใหประสบความสํ าเร็จในสงครามฝายวิญญาณ จํ าเปนที่คุณตองมีประสบการณกับบัพติศมาของ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเปนแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจเพื่อการตอสูฝายวิญญาณ
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ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานของประทานพิเศษฝายวิญญาณแกผูเชื่อ ของประทานฝาย

วิญญาณเหลานี้กลาวไวโดยละเอียดในหลักสูตรเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์  เราจะพบลํ าดับของของ
ประทานไดในขออางอิงดังตอไปนี้

• โรม 12.1-8
• โครินธ 12.1-31
• เอเฟซัส 4.1-16
• เปโตร 4.7-11

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีดังตอไปนี้
ของประทานพิเศษเพื่อเตรียมประชากรของพระเจาใหพรอมที่จะรับใช

อัครทูต   ผูพยากรณ   ผูประกาศ   ศิษยาภิบาล   ครู
ของประทานการพูดเพื่ออธิบายความจริงของพระเจา

การพยากรณ  การสอน  การหนุนใจ   ถอยคํ าแหงสติปญญา  ถอยคํ าแหงความรู
ของประทานการบริการเพื่อใหงานของพระเจาดํ าเนินไปได

การปรนนิบัติ  การชวยเหลือ  การเปนผูนํ า  การบริหาร  การให  การแสดงความเมตตา  การ
จํ าแนกวิญญาณ  ความเชื่อ  การรับรองแขก
ของประทานแหงหมายสํ าคัญเพื่อกอต้ังสิทธิอํ านาจของพระเจา

ภาษาแปลกๆ  การแปลภาษาแปลกๆ  การอัศจรรย  การรักษาโรค
ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จํ าเปนตอการเตรียมผูเชื่อใหพรอมที่จะตอสูกับพลังของ

ความชั่วราย

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพัฒนาผลฝายวิญญาณในชีวิตของผูเชื่อ “ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

หมายถึง ธรรมชาติ (หรือบุคลิกลักษณะ) ของพระวิญญาณที่แสดงออกในชีวิตของผูเชื่อ  เปนคุณสมบัติ
ฝายวิญญาณที่ควรเห็นชัดในชีวิตของคริสเตียนทุกคน

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเพื่อใหมีฤทธิ์อํ านาจ แตผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปนบุคลิกภาพในชีวิตของผูเชื่อ  ถาคุณไมไดพัฒนาลักษณะนิสัยของพระคริสตแลว  คุณจะกลายเปน
เหยื่อของพลังแหงความชั่วรายและเปนผูที่มีลักษณะนิสัยที่ไมบริสุทธิ์

ผลฝายวิญญาณนั้นเปนหลักฐานแสดงถึงการเติบโตฝายวิญญาณ เหมือนกับผลไมในโลก ธรรม
ชาติซึ่งเปนผลผลิตจากขบวนการของชีวิต

มีผลฝายวิญญาณ 2 ชนิด  คือมีผลฝายวิญญาณของการเพิ่มผลผลิต (เกิดผล)
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“ทานทั้งหลายไมไดเลือกเรา แตเราไดเลือกทานทั้งหลายและไดแตงต้ังทานทั้งหลาย ไว
ใหทานไปเกิดผลและเพื่อใหผลของทานคงอยู  เพื่อวาเมื่อทานทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนาม
ของเรา  พระองคจะไดประทานสิ่งนั้นใหแกทาน”  ยอหน 15.16

และผลภายในตัวเราคือคุณสมบัติที่เปนเหมือนพระคริสต คุณสมบัติเหลานี้ตรงขามกับ ธรรมชาติ
เนื้อหนังของมนุษย

“การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นไดชัดคือ  ลวงประเวณี  การโสโครก  การลามก
การนับถือรูปเคารพ  การถือวิทยาคม  การเปนศัตรูกัน  การวิวาทกัน  การริษยากัน  การ

โกรธกัน  การใฝสูง  การทุมเถียงกัน  การแตกกกกัน
การอิจฉากัน  การเมาเหลา  การเลนเปนพาลเกเรและการอื่นๆ  ในทํ านองนี้อีกเหมือน

ที่ขาพเจาเตือนทานมากอน บัดนี้ขาพเจาขอเตือนทานเหมือนกับที่เคยเตือนมาแลววาคนที่
ประพฤติเชนนั้นจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา

ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ  ความรัก  ความปลาบปลื้มใจ  สันติสุข  ความอดกลั้นใจ
การปรานี  ความดี  ความสัตยซ่ือ

ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติหามไวเลย”  กาลา
เทีย 5.19-23

แมวาอํ านาจของเนื้อหนังจะพายแพแลวที่กางเขน เราเปนฐานะผูเชื่อก็มีประสบการณนี้ตาม
อัตราเทาที่เราปฏิบัติตามความเชื่อในงานที่พระเยซูทํ าสํ าเร็จไปแลว  ดังนั้นเพื่อใหการปฏิเสธอํ านาจ ของ
ธรรมชาติบาปของเนื้อหนังสํ าเร็จลงไดจึงจํ าเปนที่เราจะตองพัฒนาหรือ“สวม” ผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์อยูที่ไหน ?
พระเยซูทรงสัญญาแกสาวกของพระองควาเมื่อพระองคเสด็จคืนสูสวรรค  พระองคจะสงพระ-

วิญญาณบริสุทธิ์มาสูโลกใหเลาโลมปลอบโยนพวกเขา

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองคจะประทานผูชวยอีกผูหนึ่งใหแกทานเพื่อจะอยูกับ
ทานตลอดไป

คือพระวิญญาณแหงความจริงซ่ึงโลกรับไวไมได  เพราะแลไมเห็นและไมรูจักพระองค
ทานทั้งหลายรูจักพระองคเพราะพระองคสถิตอยูกับทานและจะประทับอยูในทาน”

ยอหน 14.16-17

หนาที่สํ าคัญประการหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ  เพื่อนํ าทางใหเรามุงความตั้งใจไปที่ พระ
เยซูคริสต
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“แตเมื่อองคพระผูชวยที่ทรงมาจากพระบิดาหาทานทั้งหลายคือ พระวิญญาณแหงความ
จริงผูทรงมาจากพระบิดานั้นไดเสด็จมาแลว  พระองคก็จะทรงเปนพยานใหแกเรา” ยอหน 15.26

พระวิญญาณบริสุทธิ์ในลักษณะของรูปแบบวิญญาณ และมองไมเห็นตอสายตาธรรมชาติของ
มนุษย ทรงอยูในโลกปจจุบันนี้  พระองคทรงกระทํ าใหคนสํ านึกในความบาปของคน  ทรงนํ าคนมาหา
พระเยซูคริสตทรงเตรียมผูเชื่อใหพรอมดวยอํ านาจเพื่อการสงครามฝายวิญญาณ ทรงนํ าพาเขาและทรง
พิสูจนวาพระเยซูเปนจริง

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับใชดวยหลายวิธีในโลกนี้  ซึ่งจะบอกไวโดยละเอียดในหลักสูตรที่ชื่อ
“งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีความรูสึกไว
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีธรรมชาติที่ไวตอความรูสึก หมายถึง พระองคทรงมีความรูสึกที่อาจ

ถูกกระทบกระเทือนจากการกระทํ าของมนุษยได
โดยเหตุที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มีธรรมชาติที่ไวตอความรูสึกนี่เอง พระคัมภีรจึงเตือนวาเรา ไมควร

โกหกตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 5.3-4)   ไมควรตอตานพระวิญญาณ  (กิจการ 7.51)  ดับพระ
วิญญาณ (1 เธสะโลนิกา 5.19)  ทํ าใหพระวิญญาณเสียพระทัย  (สดุดี 78.40 และเอเฟซัส 4.30)  ดูถูก
พระวิญญาณ  (ฮีบรู 6.4-6)  หมิ่นประมาทพระวิญญาณ (มัทธิว 12.31-32)  หรือทํ าใหพระวิญญาณไม
พอพระทัย  (อิสยาห 63.10)

เปนสิ่งสํ าคัญที่เราตองไมกอกวนธรรมชาติที่ไวตอความรูสึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ถาความ
ประพฤติของเราทํ าใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ขุนเคืองพระทัยแลว  พระองคจะทรงพรากการทรงสถิตไป จาก
เรา  เราจะไมสามารถทํ าสงครามฝายวิญญาณใหเกิดผลสํ าเร็จไดหากปราศจากฤทธิ์อํ านาจของ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์

ยศตํ าแหนงของพระวิญญาณบริสุทธิ์
มีชื่อยศหลายประการในพระคัมภีรที่ใชเพื่ออธิบายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์
ชื่อยศคือวลีที่ อธิบายถึงฐานะตํ าแหนงหรือหนาที่ของบุคคลนั้นๆ  จํ าเปนที่คุณตองรูหนาที่ของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อคุณเขาสูสงครามฝายวิญญาณ
จงดูขออางอิงตอไปนี้ในพระคัมภีรของคุณเพื่อศึกษาชื่อยศใหแกพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกขนานนามวา
◊ พระวิญญาณของพระเจา 1 โครินธ 3.16
◊ พระวิญญาณของพระคริสต โรม 8.9
◊ พระวิญญาณนิรันดร ฮีบรู 9.14
◊ พระวิญญาณแหงความจริง ยอหน 16.13
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◊ พระวิญญาณแหงพระคุณ ฮีบรู 10.29
◊ พระวิญญาณแหงชีวิต โรม 8.2
◊ พระวิญญาณแหงสงาราศี 1 เปโตร 4.14
◊ พระวิญญาณแหงสติปญญาและการเปดเผย เอเฟซัส 1.17
◊ ผูเลาโลมปลอบโยน ยอหน 14.26
◊ พระวิญญาณแหงพระสัญญา กิจการ 1.4-5
◊ พระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์ โรม 1.4
◊ พระวิญญาณแหงความเชื่อ 2 โครินธ 4.13
◊ พระวิญญาณแหงการรับเปนบุตรบุญธรรม โรม 8.15

เครื่องหมาย (สัญลักษณ) ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระคัมภีรใชเครื่องหมายหลายประการเพื่อแทนองคพระวิญญาณบริสุทธิ์
เครื่องหมายเปนตัวแทนถึงบางสิ่งบางอยางเปนสัญลักษณซึ่งมีความหมายพิเศษ
จงดูขออางอิงตอไปนี้ในพระคัมภีรของคุณ แตละขอใชเครื่องหมายที่แสดงถึงพระวิญญาณ-

บริสุทธิ์
นกเขา (ภาษาไทยใชวา นกพิลาป) ยอหน 1.32,  เพลงซาโลมอน 6.9
นํ้ ามัน ลูกา 4.18,  กิจการ 10.38,  ฮีบรู 1.9
นํ้ า ยอหน 7.37-39,  อิสยาห 44.3
ผนึกตรา เอเฟซัส 1.13,  4.30, 2 โครินธ 1.22
ลม ยอหน 3.8,  กิจการ 2.1-2
ไฟ อพยพ 3.2, 13.21,  เลวีนิติ 9.24,
 กิจการ 2.3
ความหมายของสัญญลักษณแตละอยางของพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิบายไวในหลักสูตร  “งานรับ

ใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
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สรุป
ในบทนี้คุณไดศึกษาถึงธรรมชาติของพระเจา 3 พระภาค    และไดศึกษาเกี่ยวกับพระบิดา พระ

บุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
โดยหนาที่ที่ประกอบกันของพระองคในดินแดนของการสงครามฝายวิญญาณ ก็ทํ าใหเปนพลัง

อํ านาจที่ดีในจักรวาล
เรายังศึกษาไมเสร็จสมบูรณถึงพลังฝายวิญญาณที่ดี บทตอไปจะเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตฝายวิญญาณ

กลุมใหญเรียกวา  ทูตสวรรคและอธิบายหนาที่ของเขาในสงครามฝายวิญญาณ
แตวาการที่จะรูวาพลังฝายวิญญาณที่ดีนั้นมีอยูก็ไมเปนการเพียงพอ  พระคัมภีรกลาววา

“ทานเชื่อวาพระเจาทรงเปนหนึ่ง  นั่นก็ดีอยูแลว  แมพวกปศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่น”
ยากอบ 2.19

พลังฝายวิญญาณที่ชั่วรายเชื่อในพระเจาและเกรงกลัวพระองค แตมันก็ยังคงเปนความชั่วราย
เพียงแตเชื่อในพระเจาไมเปนการเพียงพอ  คุณตองรับรูวาพระองคเปนเจานายของชีวิตของคุณ

คุณตองยอมรับการเสียสละของพระเยซูคริสตเพื่อบาปของคุณ  สํ านึกบาปขอการอภัยโทษและเปน ผูถูก
สรางใหมในพระคริสต

ถาคุณยังไมยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของคุณ  คุณตองทํ าเสียกอนที่จะศึกษาตอไป
จงเรียนวิชา  “รากฐานของความเชื่อ”  ซึ่งจะนํ าพาคุณใหทํ าการตัดสินใจที่สํ าคัญนี้
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง  บทที่ 2

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
                                                                                                                     
                                                                                                                     

2. จงบอกถึงพลังฝายวิญญาณที่ดี
                                                                                                                     
                                                                                                                     

3. จงบอกถึงบุคลิกภาพ 3 ประการของพระเจา 3 พระภาค
พระเจา                                                                                            
พระเจา                                                                                            
พระเจา                                                                                            

4. จงสรุปหนาที่พิเศษของพระเจาในดินแดนของสงครามฝายวิญญาณ
                                                                                                                     
                                                                                                                     

5. จงสรุปหนาที่ของพระเยซูคริสตในสงครามฝายวิญญาณ
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     

6. จงสรุปหนาที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสงครามฝายวิญญาณ
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7. คอลัมนที่หนึ่งบอกถึงพระลักษณะบางประการของบุคลิกภาพทั้งสามของพระเจา คอลัมน ที่
สองบอกถึงคํ าจํ ากัดความของลักษณะเหลานี้  แตไมไดเรียงใหถูกตองตามคอลัมนหนึ่ง

จงดูพระลักษณะแตละขอในคอลัมนหนึ่ง แลวหาคํ าจํ ากัดความที่ถูกตองในคอลัมน ที่
สอง เขียนขอที่ใหคํ าจํ ากัดความที่ถูกตองบนชองวางที่ใหไว  ขอแรกเปนตัวอยางใหคุณทํ าตาม

คอลัมนที่หนึ่ง คอลัมนที่สอง
1.     h     เปนนิรันดร a. ปราศจากเนื้อและเลือด
2.            สูงสุด b. สถิตอยูทุกหนทุกแหง
3.            Ommipresent c. ดี   กรุณา
4.            บริสุทธิ์ d. สูงสุด  มีอํ านาจสูงยิ่ง
5.            ไมจํ ากัด e. มีอํ านาจหมดทุกอยาง
6.            ไมเปลี่ยนแปลง f. รูทุกอยาง  สัพพัญู
7.            ความดีงาม g. ปราศจากความบาป
8.             วิญญาณ h. ไมมีตนและปลาย
9.             Omniscient I. ไมเปลี่ยนแปลง
10.           Omnipotent j. ยุติธรรมและไมลํ าเอียงในการพิพากษา
11.           ยุติธรรม k. แสดงความเมตตาตอมนุษยที่ทํ าบาป
12.           เมตตากรุณา l. ไมข้ึนอยูกับขอจํ ากัดทางธรรมชาติ
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 2

1. “โอ คนอิสราเอล  จงฟงเถิด  พระเยโฮวาหพระจาของเราทั้งหลายเปนพระเจาเดียว”
เฉลยธรรมบัญญัติ 6.4

2. พระเจาพระบิดา  พระเยซูคริสต  พระวิญญาณบริสุทธิ์และทูตสวรรค  หนา 15   
3. พระเจาพระบิดา  พระเจาพระบุตรพระเยซูคริสต  พระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์  หนา 15   
4. พระเจาพระบิดาทรงเปนผูบัญชาพลังฝายวิญญาณที่ดี ซึ่งตอสูกับพลังฝายวิญญาณที่ชั่วเปน

หนาที่พิเศษของพระองคในดินแดนของการสงครามฝายวิญญาณ  หนา 20
5. หนาที่ของพระเยซูคริสตที่เกี่ยวของกับสงครามฝายวิญญาณมีดังนี้

- ทรงไถมนุษยชาติออกจากความบาป  โดยทางการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต    
เราจึงเปนอิสระจากการผูกมัดของบาปซึ่งศัตรูทํ าใหเราตกหลุมของมัน

- ทรงมีสิทธิอํ านาจเหนือพลังอํ านาจของความชั่วราย  การสิ้นพระชนมของพระเยซู
   ไมเพียงแตปลดปลอยใหมนุษยเปนอิสระจากบาป แตยังทํ าใหมีชัยชนะเหนือพลังของความ
   ชั่วรายดวย  โดยเหตุนี้เราจึงมีสิทธิอํ านาจเหนือศัตรู
- ทรงทํ าลายงานของมารซึ่งเปนจุดประสงคสํ าคัญของการเสด็จมาสูโลกในรูปของมนุษย
- ทรงอธิษฐานเผื่อผูเชื่อ  ในสวรรค พระเยซูทรงประทับอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา
   พระบิดา  ทรงอธิษฐานเผื่อผูเชื่อซึ่งมีสวนในสงครามฝายวิญญาณ  หนา  22

6. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพาในสงครามของผูเชื่อ  ทรงเปดเผยสิ่งฝายวิญญาณซึ่งรูไมไดโดย
ทางธรรมชาติ พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสถึงพระประสงคและพระวจนะของพระเจาแกเรา พระองค
ยังทรงอธิษฐานเผื่อผูเชื่อที่เขารวมในสงครามฝายวิญญาณดวย ทรงประทานฤทธิ์ อํ านาจฝาย
วิญญาณแกผูเชื่อ โดยการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเตรียมเขาให พรอมดวยของ
ประทานและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  หนา 25-26

7. ดูหนา 17-20
1.    h     5.  l 9. f
2. d 6. I 10. e
3. b 7. c         11. j
4. g 8. a         12. k



วิชา  สงครามฝายวิญญาณ (บทที่  2)                                                                   หนา 36

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป

1. ถาคุณกํ าลังศึกษาหลักสูตรของฮารเวสไทมตามลํ าดับมา  คุณก็จะไดศึกษาเรื่อง  “งานรับใช
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ภายหลังจากที่จบวิชานี้แลว

บทแรกของวิชา “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ประกอบดวยโครงสราง เพื่อ ศึกษา
มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจาพระบิดา และพระบุตร พระเยซูคริสต

2. การศึกษาเพิ่มเติมถึงชีวิต งานรับใชและคํ าสอนของพระเยซูคริสต ไดใหไวในหลักสูตรชื่อ  “ชีวิต
ในอาณาจักรของพระเจา”  และ  “กลยุทธในการสอน”

3. หลักสูตรที่ชื่อวา  “รากฐานของความเชื่อ”  ใหคํ าสอนในรายละเอียดถึงหลักขอเชื่อพื้นฐานของ
ความเชื่อคริสเตียน  หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานของความเขาใจในพลังฝายวิญญาณที่ดี
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