
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 19 

บทที่ 2 

เครื่องหมายการสําแดงแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

วัตถุประสงค 
เมื่อศึกษาจบบทนี้แลวทานสามารถที่จะ 
- บอกถึงสัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได 
- อธิบายวาแตละสัญลักษณเปนเครื่องหมายแทนอะไรบาง 
- บอกถึงยศตําแหนงของพระวิญญาณบริสุทธิ์  

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“ทานทั้งหลายไมรูหรือวาทานเปนวิหารของพระเจา และพระวิญญาณของพระเจา

สถิตอยูในทาน”      1 โครินธ 3:16 

คํานํา 
คํานําหนาและสัญลักษณแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์จัดรวบรวมความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ

หนาที่ตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อผูเชื่อทั้งสิ้น 
คํานําหนาและสัญลักษณคือ สาระสําคัญของวิชาในบทนี้ เพราะวาเราดําเนินการศึกษางาน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตอไปในบทนี้อีก 

ยศตําแหนงตางๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ยศตําแหนงคือ ขอความบรรยายซึ่งอธิบายถึง ตําแหนงและหนาที่ของบุคคล 
ตัวอยางเชน ถาบุคคลหนึ่งมีตําแหนง “ประธานาธิบดี” ของประเทศ นั่นคือส่ิงที่บรรยายถึง

ตําแหนงของเขาในการปกครองและหนาที่ในฐานะเปนผูนําของชาติ 
ชื่อยศตําแหนงที่ใหไวเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีรมีหลายชื่อที่เปดเผยเกี่ยวกับ

ตําแหนงและหนาที่ของพระองค พระวิญญาณบริสุทธิ์มีชื่อเรียกดังนี้ 

พระวิญญาณแหงพระเจา 
“ทานทั้งหลายไมรูหรือวาทานเปนพระวิหารของพระเจา และพระวิญญาณของพระ

เจาสถิตอยูในทาน”      1 โครินธ 3:16 

พระวิญญาณแหงพระคริสต 
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“ถาพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยูในทานทั้งหลายจริงๆ แลว ทานก็มิไดอยูใต
เนื้อหนังแตอยูใตพระวิญญาณ ผูใดไมมีพระวิญญาณของพระคริสต ผูนั่นก็ไมเปนของ
พระองค”       โรม 8:9 

พระวิญญาณนิรันดร 
คําเรียกชื่อนี้หมายความวา พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ผูที่เปนนิรันดร ซึ่งไมมีเบื้องตนและเบื้อง

ปลาย 
“พระโลหิตของพระเยซูคริสต ผูไดทรงถวายพระองคเองแดพระเจาโดยพระวิญญาณนิ

รันดรใหเปนเครื่องบูชาอันปราศจากตําหนิ ก็จะทรงชําระไดมากยิ่งกวานั้นสักเพียงใด เพื่อให
จิตใจของคนที่หมกมุนในการประพฤติที่นําไปสูความตาย หันไปรับใชพระเจาผูทรงพระชนม
อยู”        ฮีบรู 9:14 

พระวิญญาณแหงความจริง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ แหลงที่มาแหงความจริงซึ่งเกิดการดลใจใหมีการเขียนบันทึกถอยคํา

ของพระเจาไวเปนพระคัมภีร พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผูสําแดงความจริงนี้แกมนุษยชาติ 
“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสูความ

จริงทั้งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสสิ่งที่พระองคทรงไดยิน 
และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานี้ที่จะเกิดขึ้น” 

ยอหน 16:13 

พระวิญญาณผูทรงพระคุณ 
“ทานทั้งหลายคิดดูซิวา คนที่เหยียบย่ําพระบุตรของพระเจา และดูหมิ่นพระโลหิตแหง

พันธสัญญา ซ่ึงชําระเขาใหบริสุทธิ์วาเปนสิ่งชั่วชา และขัดขืนพระวิญญาณผูทรงพระคุณนั้น 
ควรถูกลงโทษมากยิ่งกวาคนเหลานั้นสักเทาใด”  ฮีบรู 10:29 

 

พระวิญญาณแหงชีวิต 
“เพราะวากฏของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสต ไดทําใหขาพเจาพนจากกฏ

แหงบาปและความตาย”     โรม 8:2 

พระวิญญาณผูทรงพระสิร ิ
“ถาทานถูกดาวาเพราะพระนามของพระคริสต ทานก็เปนสุข ดวยวาพระวิญญาณแหง

พระสิริและของพระเจาทรงสถิตอยูกับทาน”   1 เปโตร 4:14 

พระวิญญาณแหงปญญาและการสําแดง 
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานปญญาแกผูเชื่อทั้งหลายและเปดเผยความรูเร่ืองพระเยซูคริสต 
“ขาพเจาอธิษฐานวาขอพระเจาแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา  คือพระบิดาผูทรงพระ

สิริทรงโปรดประทานใหทานทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบดวยสติปญญาและความประจักษ
แจงในเรื่องความรูถึงพระองค”     เอเฟซัส 1:17 

พระผูเลาโลมใจ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานปญญาแกผูเชื่อในเวลาแหงความยากลําบาก ยามโศกเศรา 

ยามอางวางเปลาเปลี่ยว 
“แตองคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมาในนามของเรานั้นจะ

ทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่ง และจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาวไวแกทานแลว” 
ยอหน 14:26 

พระวิญญาณแหงพระสัญญา 
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ พระวิญญาณแหงพระสัญญา เพราะวาพระองคคือ พระวิญญาณซึ่ง

พระเจาสงมาเพื่อจะทําใหพระสัญญาของพระเจาครบบริบูรณ 
“เมื่อพระองคไดทรงพํานักอยูกับอัครทูต จึงกําชับเขามิใหออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม 

แตใหคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา คือ พระองคตรัสวา “ตามที่ทานทั้งหลายไดยินจาก
เรานั่นแหละ 

เพราะวายอหนใหรับบัพติศมาดวยน้ํา แตไมชาไมนานทานจะรับบัพติศมาดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์””      กิจการ 1:4-5 

พระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์ 
“แตฝายพระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์นั่นบงไวดวยฤทธานุภาพคือ โดยการเปน

ขึ้นมาจากความตายวาเปนพระบุตรของพระเจา”   โรม 1:4 

พระวิญญาณแหงความเชื่อ 
“เพราะวาเรามีวิญญาณแหงความเชื่อเชนเดียวกับผูที่เขียนไววา ขาพเจาเชื่อ เหตุ

ฉะนั้นขาพเจาจึงพูด เราก็เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงพูด”  2 โครินธ 4:13 

พระวิญญาณผูทรงใหเปนบุตรของพระเจา 
ก็โดยผานพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงไดรับ “การยอมรับใหเปนบุตร”  ไดเขารวมอยูใน

ครอบครัวเดียวกับพระเจาในฐานะเปนบุตรของพระเจา 
“เหตุวาทานไมไดรับน้ําใจทาสซึ่งทําใหตกในความกลัวอีก แตทานไดรับพระวิญญาณ

ผูทรงใหเปนบุตรของพระเจา ใหเราทั้งหลายรองเรียกพระเจาวา “อับบา” คือพระบิดา” 
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โรม 8:15 

สัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระคัมภีรใชสัญลักษณหลายอยางแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
สัญลักษณคือ ส่ิงซึ่งใชแทนบางสิ่งบางอยาง นั่นคือ เครื่องหมายซึ่งมีความหมายพิเศษตอไปนี้

คือ สัญลักษณซึ่งใชในพระคัมภีรเพื่อมีความหมายแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

นกพิราบ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสําแดงในรูปของนกพิราบ ในเวลาซึ่งพระเยซูทรงรับบัพติศมา การ

ปรากฏของพระวิญญาณบริสุทธิ์คร้ังนี้มีความหมายซึ่งบงชี้ถึงการยอมรับ ความบริสุทธิ์ และสันติภาพ 

การยอมรับ 
“และยอหนกลาวเปนพยานวา “ขาพเจาเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกพิราบเสด็จลง

มาจากสวรรค และทรงสถิตบนพระองค””   ยอหน  1:32 

สันติภาพ 
“และขาพระองควา “โอ ขาอยากมีปกอยางนกพิราบ จะไดบินหนีไปและอยูสงบ”” 

สดุดี 55:6 

ความบริสุทธิ์ 
“แมนกพิราบของฉัน แมคนงามหมดจดของฉัน เปนคนเดียว เธอเปนคนเดียวของ

มารดาที่เปนหัวรักหัวใครของผูใหกําเนิด สาวๆ ทั้งหลายเห็นเธอและเรียกเธอวา ผาสุก ทั้ง
เหลามเหสีและเหลานางหามก็สรรเสริญเยินยอเธอ”  เพลงซาโลมอน 6:9 

น้ํามัน 
น้ํามันซึ่งใชในพระคัมภีรมีฐานะเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

น้ํามันบงชี้ถึง แสงสวาง การหายโรค และการเจิม เพื่องานรับใช ส่ิงทั้งหลายเหลานี้พระเจามอบใหแกผู
เชื่อผานทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

“พระวิญญาณแหงพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพระวาพระองคไดทรงเจิมต้ังขาพเจา
ไวเพื่อนําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาใหรองประกาศอิสระภาพแกบรรดา
เชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ” 

ลูกา 4:18 
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“คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธวา พระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูก
มารเบียดเบียน เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับพระองค”  “กิจการ 10:38 

“พระองคทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดอธรรม ฉะนั้นพระเจาคือพระเจาของ
พระองคไดทรงเจิมพระองคไวดวยน้ํามันแหงความยินดี  ยิ่งกวาพระสหายทั้งปวงของ
พระองค”       ฮีบรู 1:9 

น้ํา 
น้ํา เปนเครื่องหมายแหงชีวิตใหม และการชําระจากบาปซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นํามาใหแกผู

เชื่อ 
พระเยซูพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์วามีสภาพเชนเดียวกับน้ํา 
“ในวาระสุดทายของงานเทศกาลซึ่งเปนวันใหญนั้น พระเยซูทรงยืนและประกาศวา  

“ถาผูใดกระหาย ผูนั้นจงมาหาเราและดื่ม 
ผูที่วางใจในเราตามที่มีคําเขียนไวแลววา “แมน้ําที่มีน้ําธํารงชีวิตจะไหลออกมาจาก

ภายในผูนั้น” 
สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ ซ่ึงผูที่วางใจในพระองคจะไดรับ เหตุวายัง

ไมไดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระเยซูยังมิไดประสบเกียรติกิจ” 
ยอหน 7:37-39 

ตราประทับ 
ตราประทับคือ เครื่องหมายพิเศษที่แสดงถึงความเปนเจาของ และยังชี้ใหเห็นถึงการเชื่อมตอที่

สําเร็จลงแลว 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดประทับตราผูเชื่อวาเปนของพระผูเปนเจา และชี้ใหเห็นวาความรอด

ของเขานั้นเปนงานที่สําเร็จแลว 
“ในพระองคนั้น ทานทั้งหลายก็เชนเดียวกัน เมื่อทานไดฟงสัจวาทะคือ ขาวประเสริฐ

เรื่องความรอดของทาน และไดวางใจในพระองค ไดรับการผนึกตราไวดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แหงพระสัญญา”      

เอเฟซัส 1:13 

“และอยาทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณ
นั้นทานไดถูกประทับตราหมายทานไวเพื่อวันที่จะทรงไถใหรอด” 

เอเฟซัส 4:30 

“และพระองคทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไวในใจของเราเปนมัดจํา
ดวย”        2 โครินธ 1:22 
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ลม 
ลม เปนเครื่องหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวย ลมเปนตัวแทนถึงอํานาจของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ 
“ลมใครจะพัดไปขางไหนก็พัดไปขางนั้น และทานไดยินเสียงลมนั้น แตทานไมรูวาลม

มาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เปนอยางนั้นทุกคน” 
ยอหน 3:8 

“เมื่อถึงวันเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถึง จําพวกศิษยจึงรวมอยูในที่แหงเดียวกัน 
ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟาเหมือนเสียงพายุกลาสั่นกองทั่วตึกที่เขานั่งอยูนั้น” 

กิจการ 2:1-2 

ในโลกธรรมชาติ คุณไมสามารถเห็นลมได แตคุณเห็นผลที่ลมทําใหเกิดได ในโลกธรรมชาติลม
ทีหนาที่พิเศษ หนาที่เหลานี้เปนการเปรียบเทียบถึงหนาที่ของ “ลม” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ลมทําใหเกิดชีวิต 
ลมทําใหเมล็ดพืชกระจัดกระจายไปในขณะที่มันพัดผาน และนําเอาการเจริญเติบโตใหมมาให 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําใหเกิดชีวิตโดยทางเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา ขณะที่พระวจนะกระจัด
กระจายไปในจิตใจและความคิดของมนุษย ชีวิตนี้ไมใชเพียงแคชีวิตนิรันดรแหงความรอด แตเปนชีวิต
ที่เติบโตฝายวิญญาณ โดยทางผลฝายวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นจากเมล็ดแหงพระวจนะ 

ลมแยกขาวสาลีออกจากขาวละมาน 
ลมทําใหบริสุทธิ์ขณะที่มันพัดเอาสิ่งหักพังออกไป พระวิญญาณบริสุทธิ์รับใชเปนอํานาจแหง

การชําระใหบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อ 

ลมพัดถานหินที่กําลังจะมอดและใหลุกโพลงขึ้นอีกครั้ง 
ลมแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ “พัด” ประชากรของพระเจาในการฟนฟูและทําใหเขาเปนไฟที่ลุก

โชติชวงในงานรับใชของโลก 

ไฟ 
ไฟ เปนสัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไฟแสดงความหมายถึง 

การทรงสถิตอยูของพระเจา 
“ทูตของพระเจาก็ปรากฏแกโมเสสทามกลางพุมไมเปลวไฟ โมเสสมองดูเห็นพุมไมนั้น

มีไฟลุกโชนอยู แตมิไดไหมโทรมไป    อพยพ 3:2 
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การเห็นดวย(อนุมัติของพระเจา) 
“เปลวเพลิงพลุงออกมาตอพระพักตรพระเจา เผาเครื่องบูชาและไขมัน ซ่ึงอยูบนแทน 

เมื่อประชาชนทั้งหลายเห็นก็โหรองและซบหนาลง” 
เลวีนิติ 9:24 

การคุมครองปองกันและการนําทางของพระเจา 
“พระเจาเสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวันดวยเสาเมฆ และตอนกลางคืนดวยเสา

เพลิงใหเขามีแสงสวาง เพื่อจะไดเดินทางไดทั้งกลางวันและกลางคืน” 
อพยพ 13:21 

การชําระใหบริสุทธิ์ 
อิสยาห 6:1-8 บอกถึงอิสยาหผูเผยพระวจนะซึ่งกําลังไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ดวยไฟแหงพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ จงอานเรื่องราวนี้จากพระคัมภีรของทาน 

ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เมื่อพระเจาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเปนครั้งแรก พระองคทรงใชไฟเปน

เครื่องหมายแหงการสถิตอยูของพระเจา 
“มีเปลวไฟสัญฐานเหมือนลิ้นปรากฏแกเขากระจายอยูเขาสิ้นทุกคน” 

กิจการ 2:3 

การพิพากษา 
“เพราะวาพระเจาของเรานั้นทรงเปนเพลิงที่เผาผลาญ” 

ฮีบรู 12:29 

เครื่องหมายสําแดงแหงพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ชื่อตางๆ และเครื่องหมายทั้งหลายเปนตัวแทนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสําแดง และเปดเผย

ความมุงหมายบางประการของพระเจา ตลอดจนงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงชวยเหลือเรา แต
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นตองใหญหลวงยิ่งกวาชื่อตางๆ และเครื่องหมายทั้งสิ้นซึ่ง
แสดงออกถึงชื่อเหลานี้ การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ วิชาในบทเรียนตอไป 
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ชื่อ     

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 2 
1. เขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา 
            

            
2. สัญลักษณคืออะไร? 
            

            
3. จงอานรายชื่อสัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในรายการที่หนึ่งและอานคําจํากัดความใน

รายการที่สอง เขียนเฉพาะหมายเลขหัวขอของคําจํากัดความลงในที่วางขางหนาของ
สัญลักษณ ซึ่งทานเห็นวาอธิบายความหมายไดดีที่สุด 

     สัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
   ลม  1. ใชแทนความบริสุทธิ์และสันติภาพ 
   ตราประทับ 2. บงชี้ถึงแสงสวาง การหายโรค การทรงเจิมเพื่องานรับใช 
   น้ํา  3. บงชี้ถึงชีวิตและการไดรับการชําระ 
   นกพิราบ 4. บงชี้ถึง ความเปนเจาของ 
   น้ํามัน  5. บงชี้ถึงฤทธิ์อํานาจ 
4. ไฟ คือ สัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงเขียนรายการ 6 ส่ิงซึ่งไฟสําแดงความหมาย 
            

           
           
           
           
           
            

5. ยศ ตําแหนง ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้ง 13 ชื่อ ซึ่งไดอภิปรายไวแลวในบทนี้ ทานสามารถ
เขียนจากความจําไดกี่ชื่อ ระบุดวย 
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คําตอบบททดสอบบทที่ 2 
 
1. โครินธ 3:16 
 “ทานไมรูหรือวา ทานเปนวิหารของพระเจา และพระวิญญาณของพระเจาสถิตอยูในทาน” 
2. สัญลักษณเปนตัวแทนบางสิ่งบางอยาง เปนสัญลักษณซึ่งมีความพิเศษ   
3. 5 
 4  
 3 
 1 
 2 
4.   
 - การทรงสถิตของพระเจา 
 - การเห็นดวยของพระเจา 
 - การคุมครอง ปองกัน การนําพา 
 - การชําระใหบริสุทธิ์ 
 - ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 - การพิพากษา 
5.   
 - พระวิญญาณของพระเจา  - พระวิญญาณแหงปญญาและการสําแดง 
 - พระวิญญาณของพระคริสต    - พระผูเลาโลมใจ 
 - พระวิญญาณนิรันดร   - พระวิญญาณแหงพระสัญญา 
 - พระวิญญาณแหงความจริง  - พระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์ 
 - พระวิญญาณทรงพระคุณ  - พระวิญญาณแหงความเชื่อ 
 - พระวิญญาณแหงชีวิต   - พระวิญญาณผูทรงใหเปนบุตรของพระเจา 
 - พระวิญญาณผูทรงพระสิริ 
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เพ่ือการศึกษาตอไป 
ในพันธสัญญาใหม มีขอความ 261 ตอนซึ่งอางถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีการกลาวถึง

พระองค 
- 56 คร้ังในพระกิตติคุณ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน 
- 57 คร้ังในหนังสือ กิจการ 
- 148 คร้ังในหนังสืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กลาวมาแลวของพันธสัญญาใหม 
 
จงอานพันธสัญญาใหมใหจบทั้งเลมโดยตลอด ขณะที่ทานอาน จงเขียนวงกลมแตละครั้งที่มี

การกลาวถึงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พยายามศึกษาบทเรียนซึ่งเราจัดทํานี้ใหละเอียด เพื่อที่จะชวย
เพิ่มพูนความรูเร่ืองการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 


