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หลักสูตร : งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

บทนําเรื่อง 
ระหวางการเดินทางไปประกาศขาวประเสริฐ มีอยูคร้ังหนึ่งที่เปาโลถามถึงกลุมผูที่รับเชื่อแลว 

เร่ืองพระวิญญาณบริสุทธิ์วา เมื่อเขาทั้งหลายเชื่อนั้นพวกเขาไดรับพระวิญญาณแลวหรือยัง 
คําตอบของพวกเขาคือ  
“เปลา  เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เราก็ยังไมเคยไดยินเลย”  

กิจการ 19:2 

เปาโลไดแบงปนความรูเร่ืองงานพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพี่นองคริสเตียนเหลานั้น (กิจการ 19) 
ปจจุบันเรื่องนี้ก็ยังคงมีความสําคัญเทาเทียมกันกับในสมัยนั้นคือ ผูเชื่อตองเขาใจงานของพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระเจาสัญญาไววา 
“ในวาระสุดทาย เราจะเทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของเรา โปรดประทานแกมนุษย

ทั้งปวง บุตราบุตรีของทานทั้งหลายจะกลาวคําพยากรณ คนหนุมของทานจะเห็นนิมิต และคน
แกจะฝนเห็น” 

กิจการ 2:17 

ความจริงที่วาพระเจาตั้งพระทัยไวแลวในสมัยนั้นที่จะเทพระวิญญาณของพระองคลงมาบนพ
วกเรายิ่งเปนเหตุผลสําคัญสําหรับการศึกษาหลักสูตรนี้ เราตองเขาใจเรื่องงานของพระวิญญาณ
เพื่อที่จะไดมีสวนรวมในการรับใชเพื่อชวยกันเปดเผยสําแดงฤทธานุภาพของพระเจาเปนกรณีพิเศษ
เชนนี้ 

การศึกษาเรื่องงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปนหนึ่งในหลักขอเชื่อใหญๆ ของพระคัมภีร
ทีเดียว หลักขอเชื่อก็คือ ประมวลคําสอนทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกันกับวิชาเฉพาะเรื่อง เปาโลกลาววา 

“จงใฝใจในการอานพระคัมภีรในที่ประชุม ในการเทศนาและในการสั่งสอน จนกวา
เราจะมา” 

1 ทิโมธี 4:13 

มิใชโดยกําลังตามธรรมชาติของมนุษยซึ่งพระเจาทําการเคลื่อนไหวในโลกนี้ แตเปนการรับใช
ผานงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

“นี่เปนพระวจนะของพระเจาที่ใหไวกับเศรุบบาเบลวา มิใชดวยกําลังมิใชฤทธานุภาพ 
แตดวยวิญญาณของเรา พระเจาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ”  

เศคาริยาห 4:6 
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หลักสูตรนี้คือ การสํารวจธรรมชาติและบุคลิกภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนการอภิปราย
ตามหัวขอที่ใหไวเกี่ยวกับเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธิ์ และแสดงสัญลักษณซึ่งใชแทนพระองคดวย ทั้ง
สองประการนี้เอื้ออํานวยในการเปดเผยถึงงานขององคพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดมากมาย 

เปาหมาย ของประทานและผลแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีปรากฏในรายละเอียดคูมือที่ใหผล
ในทางปฏิบัติซึ่งประกอบดวยประสบการณเกี่ยวกับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ แลวจึงแจก
แจงของประทานฝายวิญญาณ จากนั้นก็กลาวถึงการพัฒนาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

*คําศัพท “Holy Ghost” กับ “Holy Spirit” มีความหมายเดียวกันคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เมื่อจบการศึกษาหลักสูตรนี้แลว ทานจะสามารถที่จะ 
-  อธิบายบุคลิกภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได 
-  เขียนรายเชื่อตางๆ และยศตําแหนงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได 
-  จําแนกเครื่องหมายหรือแสดงสัญลักษณซึ่งใชแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ได 
-  บรรยายงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได 
-  เขียนรายชื่อและใหคําจํากัดความของประทานฝายวิญญาณได 
-  จําแนกของประทานฝายวิญญาณของตัวทานเองได 
-  แยกแยะการงานของเนื้อหนังได 
-  พัฒนาผลของพระวิญญาณในชีวิตจริงของทานได 
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บทที่ 1 

แนะนําเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ ์

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว ทานสามารถที่จะ 
-  จําแนกพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะเปนหนึ่งในตรีเอกกานุภาพของพระเจาได 
-  ทํารายการบอกบุคลิกภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได 
-  อธิบายธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“ครั้นพระองคทรงรับบัพติศมาแลว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ํา และทองฟาก็แหวก

ออก และพระองคไดทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจาดุจนกพิราบลงมาสถิตอยูบนพระองค 
และนี่แนะมีพระสุรเสียงตรัสจากฟาสวรรควา “ทานผูนี้เปนบุตรที่รักของเรา เราชอบ

ใจทานมาก”  
มัทธิว 3:16-17 

คํานํา 
บทเรียนนี้แนะนําเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิบายถึงตําแหนงของพระองคในฐานะเปนหนึ่ง

ในตรีเอกานุภาพของพระเจา อภิปรายถึงบุคลิกภาพของพระองคและตักเตือนเราเกี่ยวกับธรรมชาติอัน
ออนสุภาพและไวตอทุกสิ่งทุกอยางของพระองค 

ตามที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ คําวา “Holy Ghost” และ “Holy Spirit”  ใชในความหมาย
เดียวกัน สรรพนามบุคคลคือ “พระองค”  เพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ หนึ่งของพระลักษณะในตรี
เอกานุภาพของพระเจา 

พระเยซูพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะ “พระองค” พระเยซูกลาวดังนี้ 
“แตเมื่อองคพระผูชวยที่เราจะใชมาจากพระบิดาหาทานทั้งหลาย คือพระวิญญาณ

แหงความจริง ผูทรงมาจากพระบิดานั้นไดเสด็จมาแลว พระองคก็จะทรงเปนพยานใหแกเรา”  
ยอหน 15:26 

“อยางไรก็ตามเราจะบอกความจริงแกทานทั้งหลาย คือ การที่เราจากไปนั้นก็เพื่อ
ประโยชนของทานเพราะถาเราไมไป องคพระผูชวยก็จะไมเสด็จมาหาทาน แตถาเราไปแลว 
เราก็จะใชพระองคมาหาทาน”  

ยอหน 16:7 
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“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสูความ
จริงทั้งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสสิ่งที่พระองคทรงไดยิน 
และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น 

พระองคจะทรงใหเราไดเกียรติ เพราะวาพระองคจะทรงเอาสิ่งที่เปนของเรามาสําแดง
แกทานทั้งหลาย” 

ยอหน 16:13-14 

ธรรมชาติและความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของพระเจา 
มีพระ (ส่ิงที่ไมใชพระเจา)  มากมายในโลกนี้ที่ไดรับการยกยองบูชา แตทวามีพระเจาองคเที่ยง

แทเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น พระคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุเร่ืองราวของพระเจาองคเที่ยงแทนี้ พระคัมภีรคือ 
พระวจนะของพระเจาซึ่งเปดเผยแผนการพิเศษของพระองคสําหรับมวลมนุษยชาติ 

หนึ่งในหลายๆ ส่ิงซึ่งเปดเผยไวในพระคัมภีรคือ ธรรมชาติความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของ
พระเจา ส่ิงนี้หมายความวา พระบุคลิกภาพสวนพระองคของพระเจาถูกเปดเผยในสามพระลักษณะที่
แตกตางกัน พระองคเปนบุคคลถึงสามภาคแตเปนพระเจาองคเดียวกัน 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ คือภาคหนึ่งของธรรมชาติความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของพระเจา ซึ่ง
ประกอบดวย พระเจาพระบิดา พระเยซูคริสตอันเปนพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระ
ลักษณะรวมกันเปนหนึ่งเดียวในความเปนประมุขของพระเจา 

แตละภาคของตรีเอกานุภาพ พระเจาพระบิดา พระบุตรองคพระเยซูคริสตและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ตางก็มีหนาที่พิเศษเฉพาะองคในการทําประโยชนใหมนุษยชาติ หลักสูตรนี้เกี่ยวของกับการงาน
และเปาหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น 

เราตองเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์วาพระเจาดวย 
“ฝายเปโตรจึงถามวา “อานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทําใหใจของเจาเต็มไปดวยการมุสา

ตอพระวิญญาณบริสุทธิ์และทําใหเจาเก็บคาที่ดินสวนหนึ่งไว 
เมื่อที่ดินยังอยูก็เปนของเจามิใชหรือ เมื่อขายแลวเงินก็ยังอยูในอํานาจของเจามิใช

หรือ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นใหเจาคิดในใจเชนนั้นเลา เจามิไดมุสาตอมนุษยแตไดมุสาตอพระเจา”  
กิจการ 5:3-4 

พระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพราะวาพระองคถูกเรียกวา พระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเทาเทียมกับพระเจาพระบิดา

และพระเยซูคริสตพระบุตร 
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ขอพระคัมภีรสําคัญๆ สําหรับการเปดเผยความจริงในบทนี้ สําแดงใหเราเห็นกระจางถึง
ธรรมชาติความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของพระเจา เมื่อพระเยซูกําลังรับบัพติศมาอยูนั้น องคพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือพระองคและพระเจาตรัสดวย 

 
 
“ครั้นพระองคทรงรับบัพติศมาแลวในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ํา และทองฟาก็แหวก

ออกและพระองคไดทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจาดุจนกพิราบลงมาสถิตอยูบนพระองค 
และนี่แนะ มีพระสุรเสียงตรัสจากฟาสวรรควา “ทานผูนี้เปนบุตรที่รักของเรา เราชอบ

ใจทานมาก”  
มัทธิว 3:16-17 

ลําดับสําคัญกอนที่พระเยซูจะเสด็จสูสวรรคหลังเสร็จส้ินราชกิจของพระองคบนโลกแลว พระ
เยซูทรงกลาวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์วา  

“แตเมื่อองคพระผูชวยที่เราจะใชมาจากพระบิดาหาทานทั้งหลาย คือพระวิญญาณ
แหงความจริง ผูทรงมาจากพระบิดานั้นไดเสด็จมาแลว พระองคก็จะทรงเปนพยานใหแกเรา”  

ยอหน 15:26 

อัครทูตเปาโลพูดถึงตรีเอกานุภาพของพระเจาไวในจดหมายฝากของทาน 
“เพราะวากฏของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสตไดทําใหขาพเจาพนจากกฏ

แหงบาปและความตาย” 
เพราะวาสิ่งซ่ึงธรรมบัญญัติทําไมไดเพราะเนื้อหนังทําใหออนกําลังไปนั้น พระเจาได

ทรงกระทําแลว โดยพระองคทรงใชพระบุตรของพระองคมาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาป
และเพื่อไถบาป พระองคในเนื้อหนังจึงไดทรงปรับโทษบาป”   

โรม 8:2-3 

“เพราะวาพระองคทรงกระทําใหเราทั้งสองมีโอกาสเขาเฝาพระบิดาโดยพระวิญญาณ   
องคเดียวกัน” 

เอเฟซัส 2:18 

อัครทูตเปโตรก็พูดถึงธรรมชาติความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของพระเจา 
“ถาทานถูกดาวาเพราะพระนามของพระคริสต ทานก็เปนสุข ดวยวาพระวิญญาณแหง

พระสิริและของพระเจาทรงสถิตอยูกับทาน” 
1 เปโตร 4:14 

หนังสือกิจการไดบอกความแตกตางเรื่องธรรมชาติความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของพระเจา  
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“เหตุฉะนั้น เมื่อทรงเชิดชูพระองคขึ้นอยูที่พระหัตถเบื้องขวาของพระเจา และครั้น
พระองคไดทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา พระองคไดทรงเทฤทธิ์
เดชนี้ลงมา ดังที่ทานทั้งหลายไดยินและไดเห็นแลว” 

กิจการ 2:33 

 
 
แผนภูมิตอไปนี้อธิบายธรรมชาติความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของพระเจา มีลักษณะสาม

ประการ พระเจาพระบิดา พระเยซูคริสตพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถึงกระนั้นก็รวมเปนพระ
เจาเดียวกัน 

 
 
 
 
 

ธรรมชาติขององคพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ในฐานะที่เปนภาคหนึ่งของตรีเอกานุภาพของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมีธรรมชาติ

พิเศษ เมื่อเราพูดถึงธรรมชาติของพระองค หมายถึงคุณลักษณะพื้นฐานซึ่งบรรยายถึงพระองค 
พระคัมภีรสอนวาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น 

สามารถอยูในเวลาเดียวกันไดทุกแหง 
ซึ่งหมายความวา พระองคอยูทั่วไปทุกหนทุกแหงในขณะนี้ 
“ขาพระองคจะไปไหน ใหพนพระวิญญาณของพระองคได หรือขาพระองคจะหนีไป

ไหน ใหพนพระพักตรของพระองค”   
สดุดี 139:7 

ทรงสัพพัญู 
ซึ่งหมายความวา พระองคทรงรอบรูทุกสิ่ง 
“พระเจาไดทรงสําแดงสิ่งเหลานี้แกเราทางพระวิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรง

หยั่งรูทุกสิ่ง แมเปนความล้ําลึกของพระเจา  
อันความคิดของมนุษยนั้น ไมมีผูใดหยั่งรูได เวนแตจิตวิญญาณของมนุษยผูนั้นเองฉัน

ใด พระดําริของพระเจาก็ไมมีใครหยั่งรูได เวนแตพระวิญญาณของพระเจาฉันนั้น”  
1 โครินธ 2:10-11. 
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ทรงพลานุภาพ 
ซึ่งหมายความวา พระวิญญาณบริสุทธิ์มีอํานาจและมีความสามารถทุกทาง 
“พระเจาตรัสครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดยินอยางนี้สองครั้งแลววาฤทธานุภาพเปนของพระ

เจา” 
สดุดี 62:11 

“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา
เหนือทาน…” 

กิจการ 1:8 

เปนนิรันดร 
ซึ่งหมายความวา พระองคดํารงอยูนิรันดรกาล พระองคไมมีปฐมและไมมีอวสาน 
“พระโลหิตของพระเยซูคริสต ผูไดทรงถวายพระองคเองแดพระเจาโดยพระวิญญาณนิ

รันดรใหเปนเครื่องบูชาอันปราศจากตําหนิ ก็จะทรงชําระไดมากยิ่งกวานั้นสักเพียงใด เพื่อให
จิตใจของคนที่หมกมุนในการประพฤติที่นําไปสูความตาย หันไปรับใชพระเจาผูทรงพระชนม
อยู” 

ฮีบรู 9:14 

ธรรมชาติอันดํารงอยูชั่วนิตยนิรันดรของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถอธิบายไดโดยวงกลม 
เพราะวงกลมไมมีจุดเริ่มตนและจุดจบ แตก็ยังคงปรากฏเปนวงกลมอยู 

 
 
 
 
 
 

บุคลิกภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนภาคหนึ่งของธรรมชาติความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของพระเจา แต

พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีบุคลิกภาพเฉพาะของพระองคเอง 
 
พระคัมภีรเปดเผยวา พระวิญญาณบริสุทธิ์…… 

มีจิตใจ 

ธรรมชาติอันดํารง
อยูชั่วนิตยนิรันดร
ของพระวิญญาณ

บริสทธิ์ 
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“และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความคิดจิตใจของพระวิญญาณ…”  
โรม 8:27 

คนและตรวจดูจิตใจของมนุษย 
“พระเจาไดทรงสําแดงสิ่งเหลานี้แกเราทางพระวิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรง

หยั่งรูทุกสิ่ง แมเปนความล้ําลึกของพระเจา” 
1 โครินธ 12:11 

เจตนาหรือพระประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถนําทางแกบรรดาผูเชื่อ โดยการ
ปฏิเสธไมอนุญาตใหทําบางสิ่งบางอยาง 

“พระวิญญาณบริสุทธิ์หามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาในแควนเอเซีย ทาน
เหลานั้นจึงไปทั่วแวนแควนฟรีเจียกับกาลาเทีย 

เมื่อลงไปยังที่ตรงขามกับแควนมีเซียแลว ก็พยายามจะไปยังแวนแควนบิธิเนีย แต
พระวิญญาณของพระเยซูไมทรงโปรดใหไป” 

กิจการ 16:6-7 

เจตนาหรือพระประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถนําทางแกบรรดาผูเชื่อ โดยการ
อนุญาตยินยอมใหทําได 

“ครั้นทานเห็นนิมิตแลว เราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังแควนมาซิโดเนีย ดวยเห็นแน
วา พระเจาไดทรงเรียกเราใหไปประกาศขาวประเสริฐแกชาวแควนนั้น” 

กิจการ 16:10 

ตรัสได 
พระองคตรัสกับฟลิป 
“ฝายพระวิญญาณตรัสสั่งฟลิปวา “จงเขาไปใหชิดรถนั้นเถิด””  

กิจการ 8:29 

พระองคตรัสกับเปโตร 
“เมื่อเปโตรตริตรองเรื่องนิมิตนั้น พระวิญญาณก็ตรัสกับทานวา “ดูเถิดชายสามคนมา

หาเจา”” 
กิจการ 10:19 

พระองคตรัสกับบรรดาผูปกครองในเมืองอันทิโอก 
“เมื่อคนเหลานั้นกําลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา “จงต้ังบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับการซ่ึงเราเรียกใหเขาทํานั้น”” 
กิจการ 13:2 
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หนังสือวิวรณบทที่ 2 และ 3 บันทึกขอความหลายตอนซึ่งตรัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปน
พระดํารัสที่กลาวถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดในเอเซีย 

ทรงรัก 
“พี่นองทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตพระผูเปนเจาของเรา และโดยความรักของพระ

วิญญาณ ขาพเจาวิงวอนใหทานชวยอธิษฐานพระเจาดวยใจรอนรนเพื่อขาพเจา”  
โรม 15:30 

ทรงชวยขอแทน 
หนึ่งในแนวทางแหงบุคลิกภาพขององคพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ พระองคทรงเปนผูทูลขอ

แทนเรา ซึ่งหมายความวาพระองคอธิษฐานทูลตอพระบิดาเพื่อประโยชนแกเราทั้งหลาย 
“ในทํานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงชวยเราเมื่อเราออนกําลังดวย เพราะเราไมรูวา

เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณทรงขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ําครวญ
อธิษฐานไมเปนคํา” 

โรม 8:26 

ความรูสึกออนสุภาพที่ไวตอทุกสิ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์มีธรรมชาติที่ออนสุภาพและไวตอทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งหมายความวา

พระองคมีความรูสึกจากการไดรับผลกระทบโดยการกระทําของมนุษยได 
เพราะเนื่องมาจากธรรมชาติที่ออนสุภาพและไวตอทุกสิ่งทุกอยางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

พระคัมภีรจึงเตือนมิใหเรา 

มุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ ์
“เจามิไดมุสาตอมนุษย แตไดมุสาตอพระเจา”   

กิจการ 5:4 

ตอตานพระวิญญาณบริสุทธิ ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์มีงานพิเศษที่เฉพาะเจาะจงก็เพื่อประโยชนของผูเชื่อ ซึ่งจะมีการกลาวถึง

อีกในบทที่สามของหลักสูตรนี้ 
การตอตานพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ การไมยอมจํานนตอพระองค เมื่อพระองคพยายามเขา

มาครอบครองและควบคุมงานรับใชในชีวิตของทาน 
“โอ  คนชาติหัวแข็งใจด้ือหูตึง ทานทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยูเสมอ 

บรรพบุรุษของทานทําอยางไร ทานก็ทําอยางนั้นดวย”  
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กิจการ 7:51 

ดับพระวิญญาณ 
ทานดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อทานปฏิเสธที่จะทําในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้ังพระทัยให

ทานกระทํา 
คําวา “ดับ” มีใชทั่วไปในพระคัมภีรในการอางถึง การดับไฟแหงพระเจา เมื่อใดที่ทานดับพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือทานปดกั้นกระแสฤทธานุภาพของพระองคภายในตัวทาน ซึ่งก็เหมือนกับการ
เทน้ําไปดับกองไฟ พระคัมภีรเตือนวา 

“อยาดับพระวิญญาณ”  1 เธสะโลนิกา 5:19 

ทําใหพระวิญญาณเสียพระทัย 
การดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือ ไมยอมทําในสิ่งซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตองการใหเราทํา 

การทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยก็คือ การทําในสิ่งซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมตองการใหเรา
ทํา 

ชนชาติอิสราเอลทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์โทมนัสมาก 
“เขากบฏตอพระองคในถิ่นทุรกันดารบอยสักเทาใด และทําใหพระองคโทมนัสใน

ทะเลทราย”       สดุดี 78:40 
พระคัมภีรเตือนวา 
และอยาทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณ

นั้น ทานไดถูกประทับตราหมายทานไวเพื่อวันที่จะทรงไถใหรอด” 
เอเฟซัส 5:30 

ดูหมิ่นพระวิญญาณ 
คุณดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็โดยการยอนกลับไปทําบาปอีก หลังจากที่คุณมีประสบการณ

เร่ืองการยกโทษบาปโดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต 
“ทานทั้งหลายคิดดูซิวาคนที่เหยียบย่ําพระบุตรของพระเจา และดูหมิ่นพระโลหิตแหง

พันธสัญญา ซ่ึงชําระเขาใหบริสุทธิ์วาเปนสิ่งชั่วชา และขัดขืนพระวิญญาณผูทรงพระคุณนั้น 
ควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกวาคนเหลานั้นสักเทาใด” 

ฮีบรู 10:29 

เพราะเปนไปไมไดสําหรับคนที่คร้ังหนึ่งเคยรูจักความจริงชัดแจงแลว และไดเคยลิ้มรสของ
ประทานฝายสวรรคแลว และเคยเขาหุนสวนกับองคพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว 

และ 
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“เพราะวาคนเหลานั้นที่ไดรับความสวางมาครั้งหนึ่งแลว และไดรูรสของประทานจาก
สวรรค ไดมีสวนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

และไดชิมความดีงามแหงพระวจนะของพระเจาและฤทธิ์เดชแหงยุคที่จะถึงนั้น 
ถาเขาเหลานั้นไดชิมแลวหลงไป ก็เหลือวิสัยที่จะเขามาสูการกลับใจอีกได เพราะตัว

เขาเองไดตรึงพระบุตรของพระเจาเสียแลว และทําใหพระองคทรงรับการดูหมิ่นเยาะเยย” 
ฮีบรู 6:4-6 

หมิ่นประมาทพระวิญญาณ 
“เพราะฉะนั้นเราบอกทานทั้งหลายวา ความผิดบาปและคําหมิ่นประมาททุกอยางจะ

โปรดยกใหมนุษยได เวนแตคําหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกใหมนุษย
ไมได” 

ผูใดจะกลาวรายบุตรมนุษย จะโปรดยกใหผูนั้นได แตผูใดจะกลาวรายพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะทรงโปรดยกใหผูนั้นไมได ทั้งยุคนี้ยุคหนา”  

มัทธิว 12:31-32 

บาปแหงการดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์มีชี่อเรียกวา “บาปที่อภัยไมได”  เพราะพระวจนะของ
พระเจาในหนานี้ยืนยันแลววา เปนบาปที่ไมมีการยกโทษให 

การหมิ่นประมาทหมายถึง กลาววาจาหยาบคายใหรายตอองคพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งถือ
เปนการปฏิเสธฤทธานุภาพขององคพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็คือ พระเจา และอางวาเปนมาจาก
ซาตาน ถาบุคคลใดปฏิเสธฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาผูนั้นไมสามารถรับความรอด เพราะ
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ  ผูนําพาคนบาปใหมาหาองคพระเยซูคริสต 

พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทําหมายสําคัญที่สามารถมองเห็นได เปนการยืนยันถึงฤทธานุภาพ
ของพระเจา พระเยซูคริสตเคยตรัสวา ถาคนใดไมสามารถยอมรับหมายสําคัญแหงการอัศจรรยเหลานี้
วา เปนขอพิสูจนความจริงของขาวประเสริฐ ก็คงไมมีอะไรอีกแลวที่จะสามารถทําใหเขาเชื่อได 

ทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์พิโรธ 
ทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์พิโรธ หมายถึง รบกวน  ทําใหรําคาญ  ทําใหกร้ิวโกรธ  กาวราว 

กวนโทโส ทําใหเดือดดาล ทําใหไมเปนปกติสุข หรือทําใหโกรธ นั่นเอง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกทําใหพิโรธโดยการไมเชื่อฟงและการไมมีความเชื่อของมนุษยชาติ 
อิสยาหผูพยากรณบันทึกไววาไดเกิดอะไรขึ้นกับประชากรของพระเจาคือ ชนชาติอิสราเอล 

เมื่อพวกเขาทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์พิโรธ 
“แตวาเขาทั้งหลายไดกบฏและทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองคพิโรธ ฉะนั้น

พระองคจึงทรงหันเปนศัตรูของเขาทั้งหลาย และพระองคทรงตอสูกับเขาทั้งหลายเอง”  
อิสยาห 63:10 
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บททดสอบตนเอง บทที่ 1 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํา 
            

           
            

 
2. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ภาคหนึ่งของธรรมชาติความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของพระเจา ซึ่ง

ประกอบดวย 
 พ    พ     และ พ     
 
3. จงใหรายชื่อบุคลิกภาพ 6 ประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งไดอภิปรายไวในบทนี้ 
            

           
            

 
4. หมายความวาอะไร เมื่อเรากลาววา พระวิญญาณบริสุทธิ์มี “ธรรมชาติที่ไวตอทุกสิ่งทุกอยาง”  
            

            
 
5. เพราะเนื่องมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มีธรรมชาติที่ไวตอทุกสิ่งทุกอยาง พระคัมภีรจึงเตือน

วาทานไมควร 
     ตอพระวิญญาณ 
     พระวิญญาณ 
     พระวิญญาณ 
     พระวิญญาณเสียพระทัย 
     พระวิญญาณ 
     พระวิญญาณ 
     พระวิญญาณ       
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6. อานคําใน รายการที่ 1  อานคําจํากัดความในรายกายที่ 2 เขียนหมายเลขของคําจํากัดความ 

ลงขางหนาคําซึ่งอธิบายไดดีที่สุด ขอแรกนั้นทําใหดูเปนตัวอยาง 
ธรรมชาติความเปนสามในหนึ่งเดียวกันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

รายการที่ 1     รายการที่ 2 
  เทาเทียมกัน  1. หมายถึงพระองคมีอํานาจและมีความสามารถทุกทาง 
  อยูในเวลาเดียว 2. หมายถึงพระองคทรงรอบรูในทุกๆ ส่ิง 
  ไดทุกแหง 
  ทรงสัพพัญู 3. หมายถึงพระองคทรงอยูทั่วไปในทุกหนทุกแหง 
  ทรงพลานุภาพ  4. หมายถึงพระองคดํารงอยูชั่วนิรันดร 
  นิรันดร 5. หมายถึงพระองคอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาพระบุตร 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 1 
 
1. “คร้ันพระองคทรงรับบัพติศมาแลว ในทันใดนั้นก็เสด็จข้ึนจากน้ํา และทองฟาก็แหวกออกและ

พระองคทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจาดุจนกพิราบลงมาสถิตอยูบนพระองค 
 และนี่แนะมีพระสุรเสียงตรัสจากฟาสวรรควา “ทานผูนี้เปนบุตรสุดที่รักของเรา เราชอบใจทาน

มาก”  มัทธิว 3:16-17 
2. พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์   
3.  พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 - มีจิตใจ 
 - คนและตรวจดูจิตใจมนุษย 
 - มีความตั้งพระทัย 
 - ตรัสได 
 - ทรงรัก 
 - ทรงชวยขอแทน    
4. หมายความวา พระองคมีความรูสึกจากการไดรับผลกระทบโดยการกระทําของมนุษยได  
5. - มุสาตอพระวิญญาณ 
 - ตอตานพระวิญญาณ 
 - ดับพระวิญญาณ 
 - ทําใหพระวิญญาณเสียพระทัย 
 - หมิ่นประมาทพระวิญญาณ 
 - ทําใหพระวิญญาณพิโรธ   
6. 5 
 3 
 2 
 1 
 4 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
หัวขอของหลักสูตรนี้คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ผูทรงมีบุคลิกภาพอยางหนึ่งในตรีเอกานุภาพของพระเจา 

ใจความสังเขปของขอพระคัมภีรตอไปนี้จะชวยเหลือทานในการศึกษาอีกสองบุคลิกภาพของตรีเอกานุภาพ คือ พระ
เจาพระบิดาและพระเยซูคริสตพระบุตร 

ตรีเอกานุภาพ 
พระเจาเปนหนึ่งเดียวในสามภาคซึ่งประกอบดวย พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระบิดาเปนพยานถึงพระบุตร  มัทธิว 3:17 
พระบุตรเปนพยานถึงพระบิดา  ยอหน 5:19-20 
พระบุตรเปนพยานถึงพระวิญญาณ ยอหน 14:26 

พระเจาพระบิดา 
พระเจาคือ องคผูทรงสรางสรรพสิ่งทั้งปวง เนหะมีย 9:6 

นามของพระเจา 
คําวา “พระเจา” (องคเดียวผูสมควรแกการนมัสการ) คือ นามที่มนุษยใชในการพรรณาถึงความเปนองค

สูงสุด 
พระคัมภีรยังใหพระนามของพระเจาอีกมากมายหลายนาม ในพระคัมภีรนามของพระองคมีความหมาย

มากกวาจะเปนนามที่เรียกเปนนามประจําตัวของพระองค แตชื่อเหลานั้นบรรยายถึงพระองคผูทรงแบกภาระตามนาม
แตละชื่อนั้น 

นามของพระเจามักจะรวมคําวา 
เยโฮวาห : ซึ่งแปลวา พระเจาผูเปนจอมเจานาย พระคัมภีรจึงผนวกคํานี้กับนามอื่นๆ ของพระองค 
เยโฮวาห-ราฟา : “พระเจาผูรักษาใหหาย”  อพยพ 15:26 
เยโฮวาห-นิสิ : “พระเจาผูเปนธงชัยของเรา”  อพยพ 17:8-15 
เยโฮวาห-ชาโลม : “พระเจาองคสันติราชของเรา” ผูวินิจฉัย 6:24 
เยโฮวาห-รา-อาห : “พระเจาองคพระผูเล้ียงของฉัน”  สดุดี 23:1 
เยโฮวาห-สิดเคนู : “พระเจาเปนความชอบธรรมของเรา” เยเรมีย 23:6 
เยโฮวาห-ยิเรห : “พระเจาผูทรงจัดเตรียม” ปฐมกาล 22:4 
เยโฮวาห-ชามมาห : “พระเจาทรงสถิตยอยูที่นั่น” เอเสเคียล 48:35 
เอโลฮิม : ซึ่งแปลวา พระเจาและใชสถานที่ซึ่งฤทธิ์อํานาจการทรงสรางของพระองคเปยมลน ณ ที่นั่น 
พระบิดา : กิจการ 17:28, ยอหน 1:12-13 
อะโดไน : หมายถึง พระเจาจอมเจานายหรือพระผูเปนนาย อพยพ 23:17, อิสยาห 10:16, 23 
เอล : คํานี้มีที่ใชบอย ใชรวมกับคําอื่นซึ่งเปนนามเรียกพระเจา 
เอล ซัดได : “พระเจาผูทรงฤทธิ์พอเพียงแกความตองการของประชากรของพระองค” อพยพ 6:3 
เอโลลาม : “พระเจาจอมนิรันดร” ปฐมกาล 21:33 
เอล อีลียอง : “พระเจาผูสูงสุดผูทรงสรางฟาสวรรค แผนดิน และสรรพสิ่งทั้งปวง” ปฐมกาล 14:18-20 
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 ในภาษาฮีบรูซึ่งเขียนไวในพันธสัญญาเดิม คําวา “ยาหเวห” แปลวา พระเจา คําภาษาฮีบรูนี้ถูกนําไปใช
รวมกับคําอื่น เพื่อเปดเผยพระลักษณะของพระเจามากยิ่งขึ้น 
 พระเจาถูกเรียกวา 
ยาหเวห ยิเรห  : “พระเจาผูทรงจัดเตรียม” ปฐมกาล 22:14 
ยาหเวห นิสสิ : “พระเจาคือธงชัยของขาฯ” อพยพ 17:15 
ยาหเวห ชาโลม : “พระเจาคือองคสันติราช”  ผูวินิจฉัย 6:24 
ยาหเวห สับบาอ็อท : “พระเจาจอมโยธา”  ซามูเอล 1:3 
ยาหเวห มัคคาดเดชเช็ม : “พระเจาผูทรงกระทําเจาใหบริสุทธิ์” อพยพ 31:13 
ยาหเวห รอย : “พระเจาทรงเปนพระผูเล้ียงของขาฯ” สดุดี 23:1 
ยาหเวห ธสิดเคนู : “พระเจาเปนความชอบธรรมของเรา”  เยเรมีย 23:6 
ยาหเวห ชามมาห : “พระเจาทรงสถิตยที่นั่น”  เอเสเคียล 48:35 
ยาหเวห อีโรมฮิม : “พระเจาของอิสราเอล” ผูวินิจฉัย 5:3 
ควาด็อช อิสราเอล : “พระเจาองคบริสุทธิ์ของอิสราเอล”  อิสยาห 1:4 

พระเจาอยูที่ไหน 
พระบัลลังกของพระเจาอยูในสถานที่ซึ่งเรียกวา สวรรค แตพระองคอาศัยอยูในจักรวาลทั้งหมดดวย พระเจา

ทรงสถิตยทุกหนทุกแหง : 2 พงศกษัตริย 16:9, อิสยา 66:1, สุภาษิต 15:3, สดุดี 139:7-8 

พระเจาใหญขนาดใด 
พระเจาใหญกวาจักรวาล ไมมีเครื่องมือของมนุษยชนิดใดสามารถจะใชวัดพระเจาได : อิสยาห 40:12, 15, 

22 

ลักษณะเฉพาะของพระเจา 
คุณสมบัติประจําพระองคหมายถึง ลักษณะเฉพาะของพระเจา คุณสมบัติประจําพระองคอยูในรายละเอียด

ขางลางนี้ พระเจาคือ  
พระวิญญาณ  ยอหน 4:24 
ไมมีที่ส้ินสุด  (ไมขึ้นอยูกับความจํากัดของมนุษย) : 1 พงศกษัตริย 8:27, อพยพ 15:18, เฉลยธรรมบัญญัติ 

33:27, เนหะมีย 9:15, สดุดี 90:2, เยเรมีย 10:10, วิวรณ 4:8-10 
ทรงเปนหนึ่งเดียว  หมายความวาพระองคทรงเปนเอกภาพของสามบุคคลซึ่งรวมเปนหนึ่งเดียวกัน :  อพยพ 

20:3, เฉลยธรรมบัญญัติ 4:35, 39, 6:4,  1 ซามูเอล 2:2,  2 ซามูเอล 7:22,  1 พงศกษัตริย 8:60,  2 พงศกษัตริย 
19:15 

สามารถทุกทาง มีอํานาจทุกอยาง  ปฐมกาล 1:1,  17:1,  18:14,  อพยพ 15:7, เฉลยธรรมบัญญัติ 3:24,  
32:39,  1 พงศาวดาร 16:25,  โยบ 40:2,  อิสยาห 40:12-15, เยเรมีย 32:17, เอเสเคียล 10:5,  ดาเนียล 3:17, 4:35, 
อาโมส 4:13, 5:8, เศคาริยาห 12:1, มัทธิว 19:26 

อยูในเวลาเดียวกันไดทั่วไปทุกแหง  ปฐมกาล 28:15-16, เฉลยธรรมบัญญัติ 4:39,  โยชูวา 2:11,  สุภาษิต 
15:3,  อิสยาห  66:1,  เยเรมีย 23:23-24,  อาโมส 9:2-4,  กิจการ 7:48-49 

ทรงสัพพัญู รอบรูทุกส่ิง  ปฐมกาล 18:18,19,  2 พงษกษัตริย 8:10, 13,  1 พงศาวดาร 28:9,  สดุดี 94:9,  
139:1-16,  147:4-5, สุภาษิต 15:3,  อิสยาห 29:15-16, 40:28,  เยเรมีย 1:4, 5,  เอเส เคียล 11:5,  ดาเนียล 2:22, 
28,  อาโมส 4:13,  ลูกา 16:15,  กิจการ 15:8, 18,  โรม 8:27, 29,  1 โครินธ 3:20,  2 ทิโมธี 2:19,  ฮีบรู 4:13,  1 เป
โตร 1:2,  1 ยอหน 3:20 
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มีปญญา ฉลาด  สดุดี 104:24,  สุภาษิต 2:19,  เยเรมีย 10:12,  ดาเนียล 2:20-21,  โรม 11:33,  1 โครินธ 
1:24, 25, 30,  2:6-7,  เอเฟซัส 3:10,  โคโลสี 2:2-3 

บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์  อพยพ 15:11,  เลวีนิติ 11:44-45, 20:26,  โยชูวา 24:19,  1 ซามูเอล 2:2,  สดุดี 5:4, 
111:9,  145:17,  อิสยาห 6:3,  43:14-15,  เยเรมีย 23:9,  ลูกา 1:49,  ยากอบ 1:13,  1 เปโตร 1:15-16,  วิวรณ 4:8,  
15:3-4 

สัตยซื่อ เที่ยงธรรม  อพยพ 34:6,  กันดารวิถี 23:19,  เฉลยธรรมบัญญัติ 4:31,  โยชูวา 21:43-45,  23:14,  
1 ซามูเอล 15:29,  เยเรมีย 4:28,  อิสยาห 25:1,  เอเสเคียล 12:25,  ดาเนียล 9:4,  มีคาห 7:20,     ลูกา 18:7-8,  โรม 
3:4,  15:8,  1 โครินธ 1:9, 10:13,  2 โครินธ 1:20,  1 เธสะโลนิกา 5:24,  2 เธสะโลนิกา 3:3,  2 ทิโมธี 2:13,  ฮีบรู 
6:18,  10:23,  1 เปโตร 4:19,  วิวรณ 15:3 

มีเมตตา กรุณา  ทิตัส 3:5, เพลงคร่ําครวญ 3:22,  ดาเนียล 9:9,  เยเรมีย 3:12,  สดุดี 35:5, อิสยาห 49:13,  
54:7 

มีความรัก  เฉลยธรรมบัญญัติ  7:8, เอเฟซัส 2:4,  เศฟนยาห 3:17,  อิสยาห 49:15-16,  โรม 8:39,  โฮเชยา 
11:4,  เยเรมีย 31:3 

ทรงดีเลิศ  สดุดี 25:8,  นาฮูม 1:7,  สดุดี 145:9,  โรม 2:4,  มัทธิว 5:45,  สดุดี 31:19,  กิจการ 14:17,  สดุดี 
68:10,  85:5 

พระเจาพระบุตรพระเยซูคริสต 
ชีวิตของพระคริสต 

เรื่องราวของพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตร มีบันทึกไวในหนังสือเหลานี้ มัทธิว มาระโก ลูกาและยอหน ศึกษา
หนังสือเหลานี้เพื่อประวัติอันสมบูรณที่บันทึกไวตั้งแต กําเนิด ชีวิต ความตาย และการฟนคืนพระชนม ตลอดจนคํา
สอนมากมายของพระเยซูคริสต 
ยศและตําแหนงของพระเยซูคริสต 
 นาม “พระเยซู” แปลวา “พระผูชวยใหรอดหรือผูที่ลงมาบังเกิดเพื่อชวยมนุษยใหพนบาป มัทธิว 1:21 
 นาม “พระคริสต”  แปลวา “ผูที่พระเจาเจิมตั้งไวเพื่อการหนึ่งโดยเฉพาะ”  ยอหน 3:34 
ขอพระคัมภีรเพิ่มเติมซึ่งใหไวเพราะเกี่ยวเนื่องดวยพระนามพระเยซูคริสต 
พระผูเล้ียงที่ดี  :  ยอหน 10:11 
แสงสวางแหงโลก  :  ยอหน 8:12 
อาหารแหงชีวิต  :  ยอหน 6:48 
เปนทางนั้น  :  ยอหน 14:6 
เปนความจริง  :  ยอหน 14:6 
เปนชีวิต  :  ยอหน  14:6 
จอมกษัตริยและจอมเจานาย  :  วิวรณ 19:16 
บุตรมนุษย  :  มัทธิว 17:22 
ผูเปนเชื้อสายของดาวิด  :  มัทธิว 1:1 
อาดามคนสุดทาย  :  1 โครินธ 15:45 
แสงอรุณจากเบื้องสูง  :  ลูกา 1:78 
พระบุตรของพระเจา  :  มัทธิว 16:16 
พระบุตรองคเดียวของพระเจา  :  ยอหน 3:16 
ศิลามุมเอก  :  เอเฟซัส 2:20 
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มหาปุโรหิตผูยิ่งใหญ  :  ฮีบรู 4:14 
ผูเปนกลางแหงพันธสัญญาใหม  :  ฮีบรู 12:24 
สิงหแหงเผายูดาห  :  วิวรณ 5:5 
เปนอัลฟาและโอเมกา (เปนปฐมและเปนปลาย) :  วิวรณ 1:8 
ผูพิพากษาที่เที่ยงธรรม  :  2 ทิโมธี 4:8 
กษัตริยของชาวยิว  :  มาระโก 15:26 
กษัตริยแหงอิสราเอล  :  ยอหน 1:49 
ผูบุกเบิกความเชื่อและผูทําใหความเชื่อของเราสมบูรณ  :  ฮีบรู 12:2 
ผูเสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแตพระองคเดียว  :  1 ทิโมธี 6:15 
 
ผูเปนเจาชีวิต  :  กิจการ 3:15 
ผูเบิกทางความรอด  :  ฮีบรู 2:10 
องคพระผูเปนเจา  :  กิจการ 2:36 
พระผูชวยใหรอดที่แทจริง  :  ยอหน 4:42 
พระคริสต  :  มาระโก 1:1 
พระวาทะหรือพระวจนะ  :  ยอหน 1:1, 14 
พระเมษโปดกของพระเจา  :  ยอหน 1:29 
คุณลักษณะของพระเยซูคริสต 

เพราะวาพระองคคือภาคหนึ่งแหงตรีเอกานุภาพ พระเยซูคริสตจึงมีคุณลักษณะเชนเดียวกับพระเจา พระ
คัมภีรใหขอพิสูจนความจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษเหลานี้ไวในขอพระคัมภีรตอไปนี้ พระเยซูคือ 

ผูมีฤทธิ์อํานาจสามารถทําไดทุกอยาง  :  มัทธิว 28:18 
ผูทรงสัพพัญู รอบรูทุกส่ิงทุกอยาง  :  ยอหน 21:7 
ผูสามารถอยูในเวลาเดียวกันไดทุกแหง  :  มัทธิว 18:20 
ผูอยูถึงนิรันดร  :  ยอหน 1:1-2,  8:58 
ผูไมเปล่ียนแปลง (ยังคงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ วันนี้และตอไปเปนนิจกาล) ฮีบรู 13:8 
 

สภาพความปนพระผูเปนเจาของพระเยซ ู
หนังสือยอหนเนนย้ําสภาพความเปนองคพระผูเปนเจาของพระเยซู ความจริงซึ่งบอกวา พระองคคือสวน

หนึ่งของความเปนประมุขของพระเจา แตละบทในยอหนลวนแตอางอิงถึงความเปนพระเจาของพระเยซูนี้ จงอานขอ
พระคัมภีรซึ่งไดเลือกมาใหดังตอไปนี้ และขอใหสรุปใจความยอของขอพระคัมภีรลงในชองวางที่จัดไวให 
  1:49              
  2:11              
  3:16              
  4:26              
  5:25              
  6:33              
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  7:29              
  8:58              
  9:37              
10:30              
11:14              
11:27              
12:32              
13:13              
14:11              
15:1              
16:28              
17:1              
18:11              
19:7              
20:28            ________ 


