
Thai - พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ พระคคัมภภีรร์ - Holy Spirit Scriptures

อพยพ 35:31 และพระองคร์ไดด้ทรงใหด้ผผด้นคันั้นประกอบดด้วยพระววิญญาณของพระเจด้าใหด้มภีสตวิปคัญญาและ
ความเขด้าใจ และความรผด้ในการชช่างฝภีมมือทคันั้งปวง

กคันดารววิถภี 11:25 แลด้วพระเยโฮวาหร์เสดด็จลงมาในเมฆและตรคัสกคับโมเสส และเอาววิญญาณทภีที่มภีอยผช่บน
โมเสสบด้างใสช่บนพวกผผด้ใหญช่เจด็ดสวิบคนนคันั้น และตช่อมาเมมืที่อววิญญาณอยผช่บนเขาทคันั้งหลายแลด้ว เขาทคันั้ง
หลายกด็พยากรณร์ แตช่เขาทคันั้งหลายกด็ไมช่ททาอภีก

1 ซามผเอล 10:6 แลด้วพระววิญญาณของพระเยโฮวาหร์จะมาสถวิตกคับทช่าน และทช่านจะพยากรณร์กคับคน
เหลช่านคันั้น เปลภีที่ยนเปด็นคนละคน

2 ซามผเอล 23:2 "โดยขด้าพเจด้า พระววิญญาณของพระเยโฮวาหร์ไดด้ตรคัส พระวจนะของพระองคร์อยผช่ทภีที่ลวินั้น
ของขด้าพเจด้า

โยบ 33:4 พระววิญญาณของพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างขด้าพเจด้า และลมปราณขององคร์ผผด้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธไดด้ใหด้
ชภีววิตแกช่ขด้าพเจด้า

อวิสยาหร์ 11:2 และพระววิญญาณของพระเยโฮวาหร์จะอยผช่บนทช่านนคันั้น คมือววิญญาณแหช่งปคัญญาและความ
เขด้าใจ ววิญญาณแหช่งการววินวิจฉคัยและอานสุภาพ ววิญญาณแหช่งความรผด้และความยทาเกรงพระเยโฮวาหร์

มภีคาหร์ 3:8 แตช่สทาหรคับขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าเตด็มดด้วยฤทธวิธเดช คมือดด้วยพระววิญญาณของพระเยโฮวาหร์ และทคันั้ง
ความยสุตวิธรรมกคับกทาลคังทภีที่จะประกาศการละเมวิดของยาโคบแกช่เขาเอง และประกาศบาปของอวิสราเอล
แกช่เขาเอง

เศคารวิยาหร์ 4:6 แลด้วทช่านจจึงตอบขด้าพเจด้าวช่า "นภีที่เปด็นพระวจนะของพระเยโฮวาหร์ทภีที่ใหด้ไวด้กคับเศรสุบบาเบลวช่า 
มวิใชช่ดด้วยกทาลคัง มวิใชช่ดด้วยฤทธานสุภาพ แตช่ดด้วยววิญญาณของเรา พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรคัสดคังนภีนั้แหละ

มคัทธวิว 12:28 แตช่ถด้าเราขคับผภีออกดด้วยพระววิญญาณของพระเจด้า อาณาจคักรของพระเจด้ากด็มาถจึงทช่านแลด้ว
มคัทธวิว 28:19 เหตสุฉะนคันั้น ทช่านทคันั้งหลายจงออกไปสคัที่งสอนชนทสุกชาตวิ ใหด้รคับบคัพตวิศมาในพระนามแหช่งพระ

บวิดา พระบสุตร และพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ
มาระโก 1:10 พอพระองคร์เสดด็จขจึนั้นมาจากนทนั้า ในทคันใดนคันั้นกด็ทอดพระเนตรเหด็นทด้องฟด้าแหวกออก และ

พระววิญญาณดสุจนกเขาเสดด็จลงมาบนพระองคร์



มาระโก 13:11 แตช่วช่าเมมืที่อเขาจะนทาทช่านมามอบไวด้นคันั้น อยช่าเปด็นกคังวลกช่อนวช่าจะพผดอะไรดภี และอยช่าตรจึก
ตรองเลย แตช่จงพผดตามซจึที่งไดด้ทรงโปรดใหด้ทช่านพผดในเวลานคันั้น เพราะวช่าผผด้ทภีที่พผดนคันั้นมวิใชช่ตคัวทช่านเอง แตช่
เปด็นพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ

ลผกา 2:26 พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธไดด้ทรงสทาแดงแกช่ทช่านวช่า ทช่านจะไมช่ตายจนกวช่าจะไดด้เหด็นพระครวิสตร์ของ
องคร์พระผผด้เปด็นเจด้า

ลผกา 4:1 พระเยซผประกอบดด้วยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธไดด้เสดด็จกลคับไปจากแมช่นทนั้าจอรร์แดน และพระ
ววิญญาณไดด้ทรงนทาพระองคร์ไปในถวิที่นทสุรกคันดาร

ลผกา 4:18-21 `พระววิญญาณแหช่งองคร์พระผผด้เปด็นเจด้าสถวิตอยผช่บนขด้าพเจด้า เพราะวช่าพระองคร์ไดด้ทรงเจวิม
ตคันั้งขด้าพเจด้าไวด้ใหด้ประกาศขช่าวประเสรวิฐแกช่คนยากจน พระองคร์ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้าใหด้รคักษาคนทภีที่ชอกชทนั้า
ระกทาใจ ใหด้รด้องประกาศอวิสรภาพแกช่บรรดาเชลย ใหด้ประกาศแกช่คนตาบอดวช่าจะไดด้เหด็นอภีก ใหด้ปลช่อยผผด้
ถผกบภีบบคังคคับเปด็นอวิสระ 19 และใหด้ประกาศปภีแหช่งความโปรดปรานขององคร์พระผผด้เปด็นเจด้า' 20 แลด้ว
พระองคร์ทรงมด้วนหนคังสมือสช่งคมืนใหด้แกช่เจด้าหนด้าทภีที่ แลด้วทรงนคัที่งลงและตาของคนทคันั้งปวงในธรรมศาลากด็เพช่ง
ดผพระองคร์ 21 พระองคร์จจึงเรวิที่มตรคัสแกช่เขาวช่า "คคัมภภีรร์ตอนนภีนั้ทภีที่ทช่านไดด้ยวินกคับหผของทช่านกด็สทาเรด็จในวคันนภีนั้
แลด้ว"

ลผกา 12:11,12 เมมืที่อเขาพาพวกทช่านเขด้าในธรรมศาลา หรมือตช่อหนด้าเจด้าเมมือง และผผด้ทภีที่มภีอทานาจ อยช่า
กระวนกระวายวช่าจะตอบอยช่างไรหรมืออะไร หรมือจะกลช่าวอะไร 12 เพราะวช่าพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธจะ
ทรงโปรดสอนทช่านในเวลาโมงนคันั้นเองวช่า ทช่านควรจะพผดอะไรบด้าง"

ยอหร์น 7:38,39 ผผด้ทภีที่เชมืที่อในเรา ตามทภีที่พระคคัมภภีรร์ไดด้กลช่าวไวด้แลด้ววช่า `แมช่นทนั้าทภีที่มภีนทนั้าประกอบดด้วยชภีววิตจะ
ไหลออกมาจากภายในผผด้นคันั้น'" 39 (สวิที่งทภีที่พระองคร์ตรคัสนคันั้นหมายถจึงพระววิญญาณซจึที่งผผด้ทภีที่เชมืที่อในพระองคร์
จะไดด้รคับ เหตสุวช่ายคังไมช่ไดด้ประทานพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธใหด้ เพราะพระเยซผยคังมวิไดด้รคับสงช่าราศภี)

ยอหร์น 14:16,17 เราจะทผลขอพระบวิดา และพระองคร์จะทรงประทานผผด้ปลอบประโลมใจอภีกผผด้หนจึที่งใหด้
แกช่ทช่าน เพมืที่อพระองคร์จะไดด้อยผช่กคับทช่านตลอดไป 17 คมือพระววิญญาณแหช่งความจรวิง ผผด้ซจึที่งโลกรคับไวด้ไมช่
ไดด้ เพราะแลไมช่เหด็นพระองคร์และไมช่รผด้จคักพระองคร์ แตช่ทช่านทคันั้งหลายรผด้จคักพระองคร์ เพราะพระองคร์ทรงสถวิต
อยผช่กคับทช่านและจะประทคับอยผช่ในทช่าน

ยอหร์น 14:26 แตช่พระองคร์ผผด้ปลอบประโลมใจนคันั้นคมือพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ ผผด้ซจึที่งพระบวิดาจะทรงใชด้มาใน
นามของเรา พระองคร์นคันั้นจะทรงสอนทช่านทคันั้งหลายทสุกสวิที่ง และจะใหด้ทช่านระลจึกถจึงทสุกสวิที่งทภีที่เราไดด้กลช่าวไวด้



แกช่ทช่านแลด้ว
ยอหร์น 16:7,8 อยช่างไรกด็ตามเราบอกความจรวิงแกช่ทช่านทคันั้งหลาย คมือการทภีที่เราจากไปนคันั้นกด็เพมืที่อประโยชนร์

ของทช่าน เพราะถด้าเราไมช่ไป พระองคร์ผผด้ปลอบประโลมใจกด็จะไมช่เสดด็จมาหาทช่าน แตช่ถด้าเราไปแลด้ว เรากด็
จะใชด้พระองคร์มาหาทช่าน 8 เมมืที่อพระองคร์นคันั้นเสดด็จมาแลด้ว พระองคร์จะทรงกระททาใหด้โลกรผด้สจึกถจึงความ
ผวิดบาป และถจึงความชอบธรรม และถจึงการพวิพากษา

ยอหร์น 16:13-15 เมมืที่อพระองคร์ พระววิญญาณแหช่งความจรวิงจะเสดด็จมาแลด้ว พระองคร์จะนทาทช่านทคันั้ง
หลายไปสผช่ความจรวิงทคันั้งมวล เพราะพระองคร์จะไมช่ตรคัสโดยพระองคร์เอง แตช่พระองคร์จะตรคัสสวิที่งทภีที่พระองคร์
ทรงไดด้ยวิน และพระองคร์จะทรงแจด้งใหด้ทช่านทคันั้งหลายรผด้ถจึงสวิที่งเหลช่านคันั้นทภีที่จะเกวิดขจึนั้น 14 พระองคร์จะทรงใหด้
เราไดด้รคับเกภียรตวิ เพราะวช่าพระองคร์จะทรงเอาสวิที่งทภีที่เปด็นของเรามาสทาแดงแกช่ทช่านทคันั้งหลาย 15 ทสุกสวิที่งทภีที่
พระบวิดาทรงมภีนคันั้นเปด็นของเรา เหตสุฉะนคันั้นเราจจึงกลช่าววช่า พระววิญญาณทรงเอาสวิที่งซจึที่งเปด็นของเรานคันั้นมา
สทาแดงแกช่ทช่านทคันั้งหลาย

ยอหร์น 20:21,22 พระเยซผจจึงตรคัสกคับเขาอภีกวช่า "สคันตวิสสุขจงดทารงอยผช่กคับทช่านทคันั้งหลายเถวิด พระบวิดาทรง
ใชด้เรามาฉคันใด เรากด็ใชด้ทช่านทคันั้งหลายไปฉคันนคันั้น" 22 ครคันั้นพระองคร์ตรคัสดคังนคันั้นแลด้วจจึงทรงระบายลม
หายใจออกเหนมือเขา และตรคัสกคับเขาวช่า "ทช่านทคันั้งหลายจงรคับพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธเถวิด

กวิจการของอคัครทผต 1:2,5,8 จนถจึงวคันทภีที่พระองคร์ทรงถผกรคับขจึนั้นไป ในเมมืที่อไดด้ตรคัสสคัที่งโดยเดชพระววิญญาณ
บรวิสสุทธวิธแกช่อคัครสาวก ซจึที่งพระองคร์ทรงเลมือกไวด้นคันั้นแลด้ว 5 เพราะวช่ายอหร์นใหด้รคับบคัพตวิศมาดด้วยนทนั้ากด็จรวิง 
แตช่ไมช่ชด้าไมช่นานทช่านทคันั้งหลายจะรคับบคัพตวิศมาดด้วยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ" 8 แตช่ทช่านทคันั้งหลายจะไดด้รคับ
พระราชทานฤทธวิธเดช เมมืที่อพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธจะเสดด็จมาเหนมือทช่าน และทช่านทคันั้งหลายจะเปด็นพยาน
ฝช่ายเราทคันั้งในกรสุงเยรผซาเลด็ม ทคัที่วแควด้นยผเดภีย แควด้นสะมาเรภีย และจนถจึงทภีที่สสุดปลายแผช่นดวินโลก"

กวิจการของอคัครทผต 2:1-4 เมมืที่อวคันเทศกาลเพด็นเทคศเตมาถจึง จทาพวกสาวกจจึงมารช่วมใจกคันอยผช่ในทภีที่แหช่ง
เดภียวกคัน 2 ในทคันใดนคันั้น มภีเสภียงดคังมาจากฟด้าเหมมือนเสภียงพายสุกลด้าสคัที่นกด้องทคัที่วบด้านทภีที่เขานคัที่งอยผช่นคันั้น 3 มภี
เปลวไฟสคัณฐานเหมมือนลวินั้นปรากฏแกช่เขา และกระจายอยผช่บนเขาสวินั้นทสุกคน 4 เขาเหลช่านคันั้นกด็ประกอบ
ดด้วยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธจจึงตคันั้งตด้นพผดภาษาแปลกๆตามทภีที่พระววิญญาณทรงโปรดใหด้พผด

กวิจการของอคัครทผต 2:17-19 `พระเจด้าตรคัสวช่า ตช่อมาในวคันสสุดทด้าย เราจะเทพระววิญญาณของเรามา
เหนมือเนมืนั้อหนคังทคันั้งปวง บสุตรชายบสุตรสาวของทช่านจะพยากรณร์ คนหนสุช่มของทช่านจะเหด็นนวิมวิต และคนแกช่
จะฝคันเหด็น 18 ในคราวนคันั้นเราจะเทพระววิญญาณของเราบนทาสและทาสภีของเรา และคนเหลช่านคันั้นจะ



พยากรณร์ 19 เราจะสทาแดงการมหคัศจรรยร์ในอากาศเบมืนั้องบนและหมายสทาคคัญทภีที่แผช่นดวินเบมืนั้องลช่างเปด็น
เลมือด ไฟและไอควคัน (โยเอล 2:28,29)

กวิจการของอคัครทผต 2:33,38 เหตสุฉะนคันั้นเมมืที่อพระหคัตถร์เบมืนั้องขวาของพระเจด้าไดด้ทรงตคันั้งพระองคร์ขจึนั้น และ
ครคันั้นพระองคร์ไดด้ทรงรคับพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธจากพระบวิดาตามพระสคัญญา พระองคร์ไดด้ทรงเทฤทธวิธเดชนภีนั้
ลงมา ดคังทภีที่ทช่านทคันั้งหลายไดด้ยวินและเหด็นแลด้ว 38 ฝช่ายเปโตรจจึงกลช่าวแกช่เขาวช่า "จงกลคับใจเสภียใหมช่และ
รคับบคัพตวิศมาในพระนามแหช่งพระเยซผครวิสตร์สวินั้นทสุกคน เพมืที่อวช่าพระเจด้าทรงยกความผวิดบาปของทช่านเสภีย 
และทช่านจะไดด้รคับของประทานของพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ

กวิจการของอคัครทผต 4:31 เมมืที่อเขาอธวิษฐานแลด้ว ทภีที่ซจึที่งเขาประชสุมอยผช่นคันั้นไดด้หวคัที่นไหว และคนเหลช่านคันั้น
ประกอบดด้วยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ ไดด้กลช่าวพระวจนะของพระเจด้าดด้วยใจกลด้าหาญ

กวิจการของอคัครทผต 8:15-17 ครคันั้นเปโตรกคับยอหร์นลงไปถจึงกด็อธวิษฐานเผมืที่อเขา เพมืที่อใหด้เขาไดด้รคับพระ
ววิญญาณบรวิสสุทธวิธ 16 (ดด้วยวช่าพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธยคังไมช่ไดด้เสดด็จลงมาสถวิตกคับผผด้ใด เปด็นแตช่เขาไดด้รคับ
บคัพตวิศมาในพระนามแหช่งพระเยซผเจด้าเทช่านคันั้น) 17 เปโตรกคับยอหร์นจจึงวางมมือบนเขา แลด้วเขาทคันั้งหลาย
กด็ไดด้รคับพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ

กวิจการของอคัครทผต 8:39 เมมืที่อทช่านทคันั้งสองขจึนั้นจากนทนั้าแลด้ว พระววิญญาณขององคร์พระผผด้เปด็นเจด้าทรงรคับฟภี
ลวิปไปเสภีย และขคันทภีนคันั้นไมช่ไดด้เหด็นทช่านอภีก จจึงเดวินทางตช่อไปดด้วยความยวินดภี (1 พงศร์กษคัตรวิยร์ 18:12)

กวิจการของอคัครทผต 9:31 เหตสุฉะนคันั้น ครวิสตจคักรตลอดทคัที่วแควด้นยผเดภีย กาลวิลภี และสะมาเรภีย จจึงมภีความสงบ
สสุขและเจรวิญขจึนั้น ประพฤตวิตนดด้วยใจยทาเกรงองคร์พระผผด้เปด็นเจด้า และไดด้รคับความปลอบประโลมใจจาก
พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ ครวิสตสมาชวิกกด็ยวิที่งทวภีมากขจึนั้น

กวิจการของอคัครทผต 10:44,45 เมมืที่อเปโตรยคังกลช่าวคทาเหลช่านคันั้นอยผช่ พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธกด็เสดด็จลงมา
สถวิตกคับคนทคันั้งปวงทภีที่ฟคังพระวจนะนคันั้น 45 ฝช่ายพวกทภีที่ไดด้เขด้าสสุหนคัตซจึที่งเชมืที่อถมือแลด้ว คมือคนทภีที่มาดด้วยกคันกคับ
เปโตรกด็ประหลาดใจ เพราะวช่าของประทานแหช่งพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธไดด้ลงมาบนคนตช่างชาตวิดด้วย

กวิจการของอคัครทผต 11:15 เมมืที่อขด้าพเจด้าตคันั้งตด้นกลช่าวขด้อความนคันั้น พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธกด็เสดด็จมาสถวิตกคับ
เขาทคันั้งหลาย เหมมือนไดด้เสดด็จลงมาบนพวกเราในตอนตด้นนคันั้น

กวิจการของอคัครทผต 13:52 แตช่พวกสาวกกด็เตด็มไปดด้วยความชมืที่นชมยวินดภี และดด้วยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ
กวิจการของอคัครทผต 19:6 เมมืที่อเปาโลไดด้วางมมือบนเขาแลด้ว พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธกด็เสดด็จลงมาบนเขา เขา

จจึงพผดภาษาแปลกๆและไดด้พยากรณร์ดด้วย



กวิจการของอคัครทผต 20:23 เวด้นไวด้แตช่พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธทรงเปด็นพยานในทสุกบด้านทสุกเมมืองวช่า เครมืที่อง
จทาจองและความยากลทาบากคอยทช่าขด้าพเจด้าอยผช่

โรม 5:5 และความหวคังใจมวิไดด้ททาใหด้เกวิดความละอาย เพราะเหตสุวช่าความรคักของพระเจด้าไดด้หลคัที่งไหลเขด้าสผช่
จวิตใจของเรา โดยทางพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ ซจึที่งพระองคร์ไดด้ประทานใหด้แกช่เราแลด้ว

โรม 8:9 ถด้าพระววิญญาณของพระเจด้าทรงสถวิตอยผช่ในทช่านทคันั้งหลายจรวิงๆแลด้ว ทช่านกด็มวิไดด้อยผช่ฝช่ายเนมืนั้อหนคัง 
แตช่อยผช่ฝช่ายพระววิญญาณ แตช่ถด้าผผด้ใดไมช่มภีพระววิญญาณของพระครวิสตร์ ผผด้นคันั้นกด็ไมช่เปด็นของพระองคร์

โรม 8:13-16 เพราะวช่าถด้าทช่านทคันั้งหลายดทาเนวินชภีววิตตามฝช่ายเนมืนั้อหนคังแลด้ว ทช่านจะตด้องตาย แตช่ถด้าโดย
ฝช่ายพระววิญญาณทช่านไดด้ททาลายการของฝช่ายกายเสภีย ทช่านกด็จะดทารงชภีววิตไดด้ 14 ดด้วยวช่าพระ
ววิญญาณของพระเจด้าไดด้ทรงนทาพาคนหนจึที่งคนใด คนเหลช่านคันั้นกด็เปด็นบสุตรของพระเจด้า 15 เหตสุวช่าทช่านไมช่
ไดด้รคับนวิสคัยอยช่างทาสซจึที่งททาใหด้ตกในความกลคัวอภีก แตช่ทช่านไดด้รคับพระววิญญาณผผด้ทรงใหด้เปด็นบสุตรซจึที่งใหด้เรา
ทคันั้งหลายรด้องเรภียกพระเจด้าวช่า "อคับบา" คมือพระบวิดา 16 พระววิญญาณนคันั้นเปด็นพยานรช่วมกคับจวิต
ววิญญาณของเราทคันั้งหลายวช่า เราทคันั้งหลายเปด็นบสุตรของพระเจด้า

โรม 8:26 พระววิญญาณกด็ทรงชช่วยเราเมมืที่อเราอช่อนกทาลคังดด้วยเชช่นกคัน เพราะเราไมช่รผด้วช่าเราควรจะอธวิษฐาน
ขอสวิที่งใดอยช่างไร แตช่พระววิญญาณเองทรงชช่วยขอเพมืที่อเราดด้วยความครทที่าครวญซจึที่งเหลมือทภีที่จะพผดไดด้

โรม 15:13 ขอพระเจด้าแหช่งความหวคังทรงโปรดใหด้ทช่านบรวิบผรณร์ดด้วยความชมืที่นชมยวินดภีและสคันตวิสสุขใน
ความเชมืที่อ เพมืที่อทช่านจะไดด้เปภีที่ยมดด้วยความหวคังโดยฤทธวิธเดชแหช่งพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ

โรม 15:19 คมือดด้วยหมายสทาคคัญและการมหคัศจรรยร์อคันทรงฤทธวิธ ในฤทธวิธเดชแหช่งพระววิญญาณของ
พระเจด้า จนขด้าพเจด้าไดด้ประกาศขช่าวประเสรวิฐของพระครวิสตร์อยช่างถด้วนถภีที่ ตคันั้งแตช่กรสุงเยรผซาเลด็มอด้อมไปยคัง
เมมืองอวิลลภีรวิคสุม

1 โครวินธร์ 2:10-13 พระเจด้าไดด้ทรงสทาแดงสวิที่งเหลช่านคันั้นแกช่เราทางพระววิญญาณของพระองคร์ เพราะวช่า
พระววิญญาณทรงหยคัที่งรผด้ทสุกสวิที่ง แมด้เปด็นความลทนั้าลจึกของพระเจด้า 11 อคันความควิดของมนสุษยร์นคันั้นไมช่มภีผผด้ใด
หยคัที่งรผด้ไดด้ เวด้นแตช่จวิตววิญญาณของมนสุษยร์ผผด้นคันั้นเองฉคันใด พระดทารวิของพระเจด้ากด็ไมช่มภีใครหยคัที่งรผด้ไดด้ เวด้นแตช่
พระววิญญาณของพระเจด้าฉคันนคันั้น 12 เราทคันั้งหลายจจึงไมช่ไดด้รคับววิญญาณของโลก แตช่ไดด้รคับพระววิญญาณ
ซจึที่งมาจากพระเจด้า เพมืที่อเราทคันั้งหลายจะไดด้รผด้ถจึงสวิที่งตช่างๆทภีที่พระเจด้าไดด้ทรงโปรดประทานแกช่เรา 13 คมือสวิที่ง
เหลช่านคันั้นทภีที่เราไดด้กลช่าวดด้วยถด้อยคทาซจึที่งมวิใชช่ปคัญญาของมนสุษยร์สอนไวด้ แตช่ดด้วยถด้อยคทาซจึที่งพระววิญญาณ
บรวิสสุทธวิธไดด้ทรงสคัที่งสอน ซจึที่งเปรภียบเทภียบสวิที่งทภีที่อยผช่ฝช่ายจวิตววิญญาณกคับสวิที่งซจึที่งเปด็นของจวิตววิญญาณ



1 โครวินธร์ 3:16 ทช่านทคันั้งหลายไมช่รผด้หรมือวช่าทช่านเปด็นววิหารของพระเจด้า และพระววิญญาณของพระเจด้าสถวิต
อยผช่ในทช่าน

1 โครวินธร์ 6:11 แตช่กช่อนมภีบางคนในพวกทช่านเปด็นคนอยช่างนคันั้น แตช่ทช่านไดด้รคับทรงชทาระแลด้ว และไดด้ทรง
แยกตคันั้งทช่านไวด้แลด้ว แตช่พระววิญญาณแหช่งพระเจด้าของเราไดด้ทรงตคันั้งทช่านใหด้เปด็นผผด้ชอบธรรมในพระนาม
ของพระเยซผเจด้า

1 โครวินธร์ 12:3 เหตสุฉะนคันั้นขด้าพเจด้าจจึงบอกทช่านทคันั้งหลายใหด้ทราบวช่า ไมช่มภีผผด้ใดซจึที่งพผดโดยพระววิญญาณ
ของพระเจด้าจะเรภียกพระเยซผวช่า ผผด้ทภีที่ถผกสาปแชช่ง และไมช่มภีผผด้ใดอาจพผดวช่าพระเยซผเปด็นองคร์พระผผด้เปด็นเจด้า 
นอกจากผผด้ทภีที่พผดโดยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ

2 โครวินธร์ 3:17 บคัดนภีนั้องคร์พระผผด้เปด็นเจด้าทรงเปด็นพระววิญญาณนคันั้น และพระววิญญาณขององคร์พระผผด้เปด็น
เจด้าทรงอยผช่ทภีที่ไหน เสรภีภาพกด็มภีอยผช่ทภีที่นคัที่น

2 โครวินธร์ 13:14 ขอใหด้พระคสุณของพระเยซผครวิสตร์เจด้า ความรคักแหช่งพระเจด้า และความสนวิทสนมซจึที่งมา
จากพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ จงดทารงอยผช่กคับทช่านทคันั้งหลายเถวิด เอเมน [จดหมายฉบคับทภีที่สองถจึงชาวโครวินธร์
ไดด้เขภียนจากเมมืองฟภีลวิปปภี แควด้นมาซวิโดเนภีย และสช่งโดยทวิตคัสและลผกา]

กาลาเทภีย 4:6 และเพราะทช่านเปด็นบสุตรแลด้ว พระเจด้าจจึงทรงใชด้พระววิญญาณแหช่งพระบสุตรของพระองคร์เขด้า
มาในใจของทช่าน รด้องวช่า "อคับบา" คมือพระบวิดา

เอเฟซคัส 1:13,14 และในพระองคร์นคันั้นทช่านทคันั้งหลายกด็ไดด้วางใจเชช่นเดภียวกคัน เมมืที่อทช่านไดด้ฟคังพระวจนะ
แหช่งความจรวิงคมือขช่าวประเสรวิฐเรมืที่องความรอดของทช่าน และไดด้เชมืที่อในพระองคร์แลด้วดด้วย ทช่านกด็ไดด้รคับการ
ผนจึกตราไวด้ดด้วยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธแหช่งพระสคัญญา 14 ผผด้ทรงเปด็นมคัดจทาแหช่งมรดกของเรา จนกวช่า
เราจะไดด้รคับการทภีที่พระองคร์ทรงไถช่ไวด้แลด้วนคันั้น มาเปด็นกรรมสวิทธวิธเปด็นทภีที่ถวายสรรเสรวิญแดช่สงช่าราศภีของ
พระองคร์

เอเฟซคัส 2:18 เพราะวช่าพระองคร์ทรงททาใหด้เราทคันั้งสองพวกมภีโอกาสเขด้าเฝด้าพระบวิดา โดยพระววิญญาณ
องคร์เดภียวกคัน

เอเฟซคัส 4:30 และอยช่าททาใหด้พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธของพระเจด้าเสภียพระทคัย เพราะโดยพระววิญญาณนคันั้น
ทช่านไดด้ถผกประทคับตราหมายทช่านไวด้จนถจึงวคันทภีที่ทรงไถช่ใหด้รอด

1 เธสะโลนวิกา 4:8 เหตสุฉะนคันั้นคนทภีที่ปคัดทวินั้ง มวิไดด้ปคัดทวินั้งมนสุษยร์ แตช่ไดด้ปคัดทวินั้งพระเจด้า ผผด้ทรงโปรดประทาน
พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธของพระองคร์ใหด้แกช่เราทคันั้งหลายดด้วย



1 เธสะโลนวิกา 5:19 อยช่าดคับพระววิญญาณ
2 เธสะโลนวิกา 2:13 พภีที่นด้องทคันั้งหลาย ผผด้เปด็นทภีที่รคักขององคร์พระผผด้เปด็นเจด้า เราจทาตด้องขอบพระคสุณพระเจด้า

เพราะทช่านอยผช่เสมอ เพราะวช่าพระเจด้าไดด้ทรงเลมือกทช่านไวด้ตคันั้งแตช่เรวิที่มแรกใหด้ถจึงทภีที่รอด โดยพระววิญญาณ
ทรงชทาระตคันั้งทช่านไวด้ใหด้บรวิสสุทธวิธ และโดยทช่านไดด้เชมืที่อความจรวิง (1 เปโตร 1:2)

ทวิตคัส 3:5,6 พระองคร์ไดด้ทรงชช่วยเราใหด้รอด มวิใชช่ดด้วยการกระททาทภีที่ชอบธรรมของเราเอง แตช่พระองคร์ทรง
พระกรสุณาชทาระใหด้เรามภีใจบคังเกวิดใหมช่ และทรงสรด้างเราขจึนั้นมาใหมช่โดยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ 6 
พระองคร์นคันั้นไดด้ทรงประทานแกช่เราทคันั้งหลายอยช่างบรวิบผรณร์ โดยพระเยซผครวิสตร์พระผผด้ชช่วยใหด้รอดของเรา

ฮภีบรผ 2:4 ทคันั้งนภีนั้พระเจด้ากด็ทรงเปด็นพยานดด้วย โดยทรงแสดงหมายสทาคคัญและการมหคัศจรรยร์ และโดยการ
อคัศจรรยร์ตช่างๆ และโดยของประทานจากพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ ซจึที่งทรงประทานตามพระประสงคร์ของ
พระองคร์

ฮภีบรผ 10:15 และพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธกด็ทรงเปด็นพยานใหด้แกช่เราดด้วย เพราะวช่าพระองคร์ไดด้ตรคัสไวด้แลด้ววช่า
1 เปโตร 1:2 ซจึที่งทรงเลมือกไวด้แลด้วตามทภีที่พระเจด้าพระบวิดาไดด้ทรงลช่วงรผด้ไวด้กช่อน โดยพระววิญญาณไดด้ทรง

ชทาระ ใหด้บคังเกวิดความนบนอบเชมืที่อฟคัง และใหด้รคับการประพรมดด้วยพระโลหวิตของพระเยซผครวิสตร์ ขอใหด้
พระคสุณและสคันตวิสสุขบคังเกวิดทวภีคผณแกช่ทช่านทคันั้งหลายเถวิด

2 เปโตร 1:21 ดด้วยวช่าคทาพยากรณร์ในอดภีตนคันั้นไมช่ไดด้มาจากความประสงคร์ของมนสุษยร์ แตช่พวกผผด้บรวิสสุทธวิธ
ของพระเจด้าไดด้กลช่าวคทาตามทภีที่พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธไดด้ทรงดลใจเขา

1 ยอหร์น 4:2 โดยขด้อนภีนั้ทช่านทคันั้งหลายกด็จะรผด้จคักพระววิญญาณของพระเจด้า คมือววิญญาณทคันั้งปวงทภีที่ยอมรคับวช่า
พระเยซผครวิสตร์ไดด้เสดด็จมาเปด็นมนสุษยร์ ววิญญาณนคันั้นกด็มาจากพระเจด้า

1 ยอหร์น 5:7,8 เพราะมภีพยานอยผช่สามพยานในสวรรคร์ คมือพระบวิดา พระวาทะ และพระววิญญาณ
บรวิสสุทธวิธ และพยานทคันั้งสามนภีนั้เปด็นองคร์เดภียวกคัน 8 มภีพยานอยผช่สามพยานในแผช่นดวินโลก คมือพระ
ววิญญาณ นทนั้า และพระโลหวิต และพยานทคันั้งสามนภีนั้สอดคลด้องกคัน

ยผดา 1:20 แตช่ทช่านทคันั้งหลายผผด้เปด็นทภีที่รคัก จงกช่อสรด้างตคัวของทช่านขจึนั้นบนความเชมืที่ออคันบรวิสสุทธวิธยวิที่งของทช่าน 
โดยการอธวิษฐานในพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ
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