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บทที่ 3
พลังฝายวิญญาณที่ดี

ภาคที่ 2
ทูตสวรรค

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้
-  ใหขออางอิงจากพระคัมภีรซึ่งอธิบายวา  ทูตสวรรคคืออะไร ?
-  บอกวาทูตสวรรคมีกํ าเนิดเริ่มตนมาอยางไร
-  แยกแยะทูตสวรรค 2 ชนิด
-  แยกแยะขอบเขตของกิจกรรมของทูตสวรรค
-  สรุปงานรับใชของทูตสวรรคในสงครามฝายวิญญาณ
-  บอกถึงคุณลักษณะของทูตสวรรค
-  บอกถึงทูตสวรรคในระดับชั้นตางๆ
-  ใหขออางอิงพระคัมภีรซึ่งอธิบายถึงการจัดองคกรของเหลาทูตสวรรค

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“ทูตสวรรคของพระเจาไดต้ังคายลอมบรรดาผูที่เกรงกลัวพระองค และชวยเขาทั้ง

หลายใหรอด”  สดุดี 34.7
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คํ านํ า
ในบทสุดทาย  คุณไดศึกษาถึงพระเจา 3 พระภาค  ซึ่งประกอบดวย  พระเจาพระบิดา  พระเจา

พระบุตรพระเยซูคริสตและพระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณไดศึกษาถึงแหลงที่มา คุณลักษณะและ
หนาที่ของพระองคในสงครามฝายวิญญาณ

บทนี้จะกลาวตอไปถึงการศึกษาเรื่องพลังฝายวิญญาณที่ดี อธิบายถึงแหลงกํ าเนิดคุณลักษณะ
(บุคลิกภาพ)ขอบเขตของกิจกรรม  การแบงระดับชั้นและการจัดองคกรของทูตสวรรค และยังอธิบาย
งานรับใชของเขาในสงครามฝายวิญญาณดวย

ทูตสวรรคคืออะไร
ทูตสวรรคคือ วิญญาณผูปรนนิบัติที่พระเจาทรงสงมาเพื่อใหทํ าตามพระประสงคของพระองค

“ทูตสวรรคทั้งปวง  เปนแตเพียงวิญญาณผูปรนนิบัติที่พระองคทรงสงไปชวยเหลือ
บรรดาผูที่จะไดรับความรอดกระนั้นมิใชหรือ”  ฮีบรู 1.14

ตํ าแหนง  “ทูตสวรรค”  หมายถึง  ผูสงสาร

แหลงกํ าเนิดของทูตสวรรค
พระเจาทรงเปนผูสรางทูตสวรรค
“ทูตสวรรคทั้งหลายของพระองค จงสรรเสริญพระองค พลโยธาของพระองค จงสรร-เส

ริญพระองค
ใหสิ่งเหลานั้นสรรเสริญพระนามพระเจา  เพราะพระองคทรงบัญชาสั่งเหลานั้นก็ถูก

เนรมิตขึ้นมา”  สดุดี 148.2,5
“เพราะวาในพระองคสรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น  ทั้งในทองฟาและที่แผนดินโลก  สิ่งซ่ึง

ประจักษแกตาและซึ่งไมประจักษแกตา ไมวาจะเปนเทวบัลลังกหรือเปนเทพอาณาจักรหรือ
เปนเทพผูครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสรางขึ้นโดยพระองคและเพื่อพระองค”  โคโลสี
1.16

ทูตสวรรคทั้งหมดเปนผูชอบธรรมและบริสุทธิ์ในครั้งแรกที่เขาถูกสรางขึ้น  เขานมัสการและ
ปรนนิบัติพระเจาเที่ยงแทพระองคเดียว
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ทูตสวรรค 2 ชนิด
ภายหลังตอมา ทูตสวรรคบางคนกบฏตอสูพระเจา และสูญเสียสถานภาพในการเปน ทูต

สวรรค  เขากลายเปนสวนหนึ่งของพลังอํ านาจแหงความชั่วที่เรียกวา  “มาร”
ขณะนี้มีทูตสวรรคอยู 2 ประเภทคือ  ทูตสวรรคที่ดีซึ่งเปนหัวขอของบทนี้และทูตสวรรคที่ชั่ว

(มาร)  ซึ่งจะไดอธิบายตอไปในหลักสูตรนี้

อาณาเขตของกิจกรรมของทูตสวรรค
ทูตสวรรคมีกิจกรรมทั้งในสวรรคและในโลก
“.......ทูตสวรรคประจํ าของเขาเฝาอยูเสมอ  ตอพระพักตรพระบิดาของเราผูทรงสถิต

ในสวรรค”  มัทธิว 18.10

ทูตสวรรคทํ างานในโลกนี้ดวย มีบันทึกไวโดยที่ทูตสวรรคปรากฏตัวหลายครั้งกับคนใน พระ
คัมภีร และยังแสดงใหเห็นโดยการรับใชหลายประการ  ซึ่งอธิบายไวในยอหนาตอไปนี้

งานรับใชของทูตสวรรค
ทูตสวรรครับใชหลายวิธีทั้งในสวรรคและบนโลกนี้ จงดูขอพระคัมภีรอางอิงตอไปนี้ใน พระ

คัมภีรของคุณ เมื่อคุณศึกษาขอเหลานี้แลว คุณจะเขาใจถึงความสํ าคัญของทูตสวรรคในสงคราม ฝาย
วิญญาณ

งานรับใชของทูตสวรรคในสวรรคประกอบดวย
การนมัสการ   วิวรณ  4.8, 5.11-12, อิสยาห 6.3, สดุดี 103.20, 148.1-2

        ยืนเตรียมพรอมที่จะทํ าตามพระประสงคของพระเจา   สดุดี 103.20-21
รับใชธรรมิกชนที่ตายเพราะพระนามของพระเยซูคริสต     ยูดา 1.9, ลูกา 16.22
เปนตัวแทนเด็กๆ ดวยวิธีพิเศษ     มัทธิว 18.10

งานรับใชของทูตสวรรคในโลกนี้ประกอบดวย
ปกครองชาติตางๆ   ดาเนียล 10
แปลความหมายของพระประสงคของพระเจาใหแกมนุษย  เศคาริยาห 1.9, ดาเนียล 7.16
ใหการนํ าพาแกผูเชื่อ กิจการ 8.26
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นํ าการพิพากษาสูคนแตละคนและชาติตางๆ   กิจการ 12.23,  ปฐมกาล 19.3,
            2  ซามูเอล 24.16,  วิวรณ  16.1

นํ าคํ าตอบของคํ าอธิษฐานมาให ดาเนียล 9.21
ประกาศเรื่องนั้นๆ   ลูกา 1.11-20,  มัทธิว 1.20-21
เตือน   มัทธิว 2.13
สอน  แนะนํ า มัทธิว 28. 2-6,  กิจการ 10.3-6, ดาเนียล 4.13-17
หนุนใจ   กิจการ 27.23, ปฐมกาล 28.12
เปดเผยสํ าแดง  กิจการ 7.53, กาลาเทีย 3.19, ฮีบรู 2.2, ดาเนียล 9.21-27, วิวรณ 1.1
ดํ ารงความเขมแข็ง   มัทธิว 4.11,  ลูกา 22.43
ดํ ารงรักษา  ปฐมกาล 6.7,  24.7,  อพยพ 23.20,  วิวรณ 7.1
ปกปอง   สดุดี 91.11
ปลดปลอย  กันดารวิถี 20.16,  สดุดี 34.7,  อิสยาห 63.9,

ดาเนียล 6.22, ปฐมกาล 48.16,  มัทธิว 26.53
อธิษฐานเผื่อ   เศคาริยาห 1.12,  วิวรณ 8.3,4

กิจกรรมในอนาคตของทูตสวรรคจะประกอบดวย
มีสวนรวมในการเสด็จกลับมาพระเยซู    1เธสะโลนิกา 4.16
รวบรวมผูที่ถูกเลือก   มัทธิว 24.31
เตือนและเทศนาในชวงกลียุค  วิวรณ 14.6-9
แยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม   มัทธิว 13.39  และ 49
ผูกมัดซาตาน   วิวรณ  20

คุณลักษณะของทูตสวรรค
คุณจะจํ าไดต้ังแตบทที่แลววา คุณลักษณะคือ บุคลิกภาพหรือคุณสมบัติของแตละคน ทูต

สวรรค......
∗ เปนวิญญาณ  :  ฮีบรู  1.14
∗ ไมมีเพศ  : ลูกา 20.34-36
∗ ไมตาย  :    มัทธิว  22.28-30
∗ มีรูปแบบที่เห็นไดและเห็นไมได  :  กันดารวิถี 22.22-35
∗ ปรากฏในรูปรางเหมือนมนุษย   :   ปฐมกาล 19.1-22, 18.2,4,8
∗ มีอารมณ  : ลูกา 15.1-10   (ทูตสวรรคยินดีปรีดา)
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∗ รูรสชาติ  : ปฐมกาล 18.8
∗ เปนสิ่งมีชีวิตที่มีสงาราศี  : ลูกา 9.26
∗ ฉลาด  :  2 ซามูเอล 14.20
∗ ออนสุภาพ  : ยูดา 9
∗ มีฤทธิ์อํ านาจ  :   สดุดี  103.20,  2 เปโตร 2.11
∗ ไมตองพักผอน :  วิวรณ  4.8
∗ เดินทางดวยอัตราความเร็วที่ไมไดบันทึกไว  :   วิวรณ  8.13
∗ พูดภาษา :  1 โครินธ 13.1
∗ นับจํ านวนไมได :   ลูกา 2.13,  ฮีบรู 12.22
∗ เปนอมตะ :   ลูกา 20.34-36
∗ ไมแตงงานหรือมีลูก :   ลูกา 20.34-36
∗ เชื่อฟง :   สดุดี 103.20
∗ บริสุทธิ์  :   วิวรณ  14.10,  มาระโก 8.38
∗ นานับถือ  กิจกรรมที่สูงสุดของเขาคือ  การนมัสการพระเจา :    เนหะมีห 9.6,  

ฟลิปป 2.9-11,  ฮีบรู 1.6

การแบงระดับชั้นของทูตสวรรค
พระคัมภีรบอกใหรูถึงการแบงระดับชั้นของทูตสวรรค  ทูตสวรรคแบงออกตามหนาที่ที่เขา

กระทํ า

ผูสงสาร
ทูตสวรรคชั้นนี้มีจํ านวนมากที่สุด  เปนทูตสวรรคที่ประกอบดวยกลุมที่นับจํ านวนไมได  ซึ่ง ดา

เนียลนิมิตเห็น  (ดาเนียล 7.10)  ผูซึ่งกระทํ าตามพระประสงคของพระเจาในสวรรคและบนโลก
กลุมนี้มักจะสัมพันธเกี่ยวของกับผูเชื่อในแงของสงครามฝายวิญญาณ เขาแปลความหมาย

พระประสงคของพระเจา ปกปองรักษา  ใหการนํ าพา  นํ าคํ าตอบของคํ าอธิษฐานมาให ประกาศขาว
เตือน แนะนํ าสั่งสอน  นํ าการพิพากษา  หนุนใจ  ดํ ารงใหเขมแข็ง  ปลดปลอยและอธิษฐานเผื่อผูเชื่อ
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ทูตสวรรคที่ถูกเลือก
มีขออางอิงแหงเดียวที่กลาวถึงทูตสวรรคที่ถูกเลือกไวใน 1 ทิโมธี 5.21  ไมมีขอมูลใหตอไป

เกี่ยวกับกลุมนี้

เชรูบิม (เครูบ)
การแบงระดับชั้นของทูตสวรรค  กลาวไวคร้ังแรกในปฐมกาล 3.24  และถูกกลาวถึงวา เปน

สวนของหีบพันธสัญญาดวย  (อพยพ  25.18-22)
เอเสเคียลอางถึงสิ่งมีชีวิตเหลานี้ในเอเสเคียล 1.3-28,  10.22  และอธิบายวาเขาปรากฎ ใน 4

ลักษณะคือ  ใบหนารูปสิงโต  ใบหนารูปวัว  ใบหนาของคนและใบหนาของนกอินทรี
สัญลักษณนี้ของเชรูบิมแสดงวาเขาเปนสิ่งมีชีวิตที่อยูรอบๆ พระที่นั่งของพระเจาในวิวรณ 4.6

เชรูบิมเปนระดับชั้นที่สูงสุดของทูตสวรรค  เปนเหมือนทหารรักษาพระองคหรือยามเฝาขางๆ พระเจา

เสราฟม
กลุมนี้กลาวอางถึงในอิสยาห 6.2, 6 ตํ าแหนงของเขาอยูเหนือพระที่นั่งของพระเจา ตรงขาม

กับตํ าแหนงของเชรูบิมซึ่งอยูรอบๆ บัลลังก หนาที่ของทูตสวรรคเหลานี้ก็เพื่อนํ าการนมัสการพระเจา ใน
สวรรค

สัตวที่มีชีวิต
ทูตสวรรคกลุมนี้ถูกกลาวไวใน วิวรณ  4.6-8,  5.6  ตํ าแหนงนี้เปนตัวแทนทูตสวรรค ซึ่ง แสดง

ออกถึงความบริบูรณของชีวิตในสวรรค  ซึ่งมีงานรับใชหลักคือ การนมัสการพระเจา

ทูตสวรรคแตละองค
นอกเหนือจากการแบงชนิดตางๆ ของทูตสวรรคแลว ยังมีทูตสวรรคแตละองคที่กลาวชื่อไว ใน

พระคัมภีร

มิคาเอล  (ไมเคิล)
มีการกลาวถึงชื่อของมิคาเอล  ประมุขแหงทูตสวรรค  ไวในดาเนียล 10.13, 21,  12.1, ยูดา 9

และวิวรณ 12.7 เขาเปนทูตสวรรคคนเดียวที่ถูกเรียกวา archangel (ภาษาไทยใน พจนานุกรมแปลไว
วา  ประมุขแหงทูตสวรรค)  เขาเปนตัวแทนของการมีหนาที่ตอสูในกองทัพของ ทูตสวรรคในวิวรณ 12.7
และถูกเรียกวาเปนเจาชายของประชากรอิสราเอลในดาเนียล 10.13, 21, 12.1
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กาเบรียล
ความหมายของชื่อนี้คือ  “ผูมีอํ านาจ”  ถูกกลาวถึงในดาเนียล 8.16,  9.21  และในลูกา 1.19,

26  เขามักถูกใชใหสงขอความสํ าคัญๆ จากพระเจา  กาเบรียลเปนผูที่แปลความหมายนิมิต ใหดาเนียล
ใน 8.6, 9.21 และเปนผูประกาศขาวการกํ าเนิดของยอหนและพระเยซูในลูกา 1.19, 26

การจัดองคกรของทูตสวรรค
พระเจาทรงจัดองคกรระดับตางๆ  ของทูตสวรรคใหอยูในระบบพิเศษ  พระคัมภีรไมไดบอก ชัด

เจนถึงรายละเอียดของระบบดังกลาวแตแสดงใหเห็นถึงองคกรนี้

“เพราะวาในพระองคสรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น  ทั้งในทองฟาและที่แผนดินโลก  สิ่งซ่ึง
ประจักษแกตาและซึ่งไมประจักษแกตา ไมวาจะเปนเทวบัลลังกหรือเปนเทพอาณาจักร หรือ
เปนเทพผูครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสรางขึ้นโดยพระองคและเพื่อพระองค”

โคโลสี 1.16   (ดู เอเฟซัส 3.10 ดวย)

การจัดองคกรของโลกที่มองไมเห็น ไดอธิบายในทีนี้ในแงของบัลลังกการครอบครอง  ความ
เปนเจาผูครองและอํ านาจ  เราไมรูถึงรายละเอียดของโครงสรางนี้

คุณจะเรียนรูภายหลังวาซาตานเลียนแบบการจัดองคกรนี้อยางไร  ในโครงสรางของพลัง
อํ านาจของความชั่วของมันเอง

คํ าเตือนที่สํ าคัญ
ตามที่เราไดศึกษามาแลววา ทูตสวรรคเปนสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีงานรับใชที่สํ าคัญในนามของ ผู

เชื่อ  เขาเปนสวนของพลังอํ านาจฝายวิญญาณที่ดี  เชนเดียวกับพระเจา 3 พระภาค
แตเราตองไมนมัสการทูตสวรรค

“อยาใหผูใดตัดสิทธิ์ของทานดวยเขาทํ าทีถอมตัวลง  กราบไหวทูตสวรรค  ใฝฝนอยูใน
นิมิต  ผยองขึ้นเปลาๆ  ตามความคิดของเนื้อหนัง”  โคโลสี 2.18

“ขาพเจาคือยอหน  เปนผูไดยินและไดเห็นเหตุการณเหลานี้  และครั้นขาพเจาไดยิน
และไดเห็นแลว ขาพเจาก็ทรุดตัวลงจะนมัสการแทบเทาทูตสวรรคที่ไดสํ าแดงเหตุการณ เหลา
นี้แกขาพเจา

แตทานหามขาพเจาวา “อยาเลย ขาพเจาเปนเพื่อนผูรับใชเชนเดียวกับทานและพวก พี่
นองของทาน ซ่ึงเปนพวกผูเผยพระวจนะและพวกที่ถือรักษาถอยคํ าในหนังสือนี้ ทานจง
นมัสการพระเจาเถิด”  วิวรณ 22.8-9
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บางคนอางวาเห็นทูตสวรรคผูให  “นิมิตใหม ๆ”  แกเขาซึ่งตรงขามกับพระวจนะของพระเจา
การเคลื่อนไหวทั้งหมดของศาสนามีรากฐานมาจากการเปดเผยที่เทียมเท็จเหลานี้

แตพระคัมภีรเตือนวา

“แมแตเราเองหรือทูตสวรรค ถาประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน ซ่ึงขัดกับขาว
ประเสริฐที่เราไดประกาศแกทานไปแลวนั้นก็จะตองถูกแชงสาป”  กาลาเทีย 1.8

เราตองไมฟงมนุษย  ทูตสวรรค หรือส่ิงมีชีวิตอื่นใดที่นํ าเราไปในทางตรงขามกับพระวจนะ ของ
พระเจา ตามที่คุณจะไดศึกษาตอไปในหลักสูตรนี้วา ยุทธวิธีสํ าคัญของซาตานคือ การหลอกลวง  พระ
คัมภีรเตือนวา

“การกระทํ าเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย  ซ่ึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหง
ความสวางได”  2 โครินธ 11.4
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 3

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
                                                                                                                     
                                                                                                                     

2. ทูตสวรรครับใชทั้งใน                                               และใน                            
3. ทูตสวรรคมีกํ าเนิดมาอยางไร ?

                                                                                                                     
                                                                                                                     

4. จงสรุปงานรับใชของทูตสวรรคที่เกี่ยวของกับสงครามฝายวิญญาณ
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     

5. บอกถึงคุณลักษณะหลายประการของทูตสวรรคเทาที่คุณจะจํ าไดจากบทนี้
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     

6. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งอธิบายวาทูตสวรรคคืออะไร ?
                                                                                                                     
                                                                                                                     

7. ขอความตอไปนี้จริงหรือเท็จ
∗ เราตองไมนมัสการทูตสวรรค
ขอความนี้                                                                                                     

8. ขอความนี้จริงหรือเท็จ ?
∗ ถาทูตสวรรคปรากฎและเปดเผยบางอยางที่ไมตรงกันกับพระวจนะของพระเจา  เราควรฟง

เขาเพราะเขาเปนผูสงสารโดยตรงจากพระเจา
      ขอความนี้                                                                                               
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9. จงใชขอความนี้เพื่อทํ าใหยอหนาตอไปนี้สมบูรณ  ใชแตละคํ าเพียงครั้งเดียว
− ผูสงสาร
− ทูตสวรรคที่ถูกเลือก
− เชรูบิม
− เซราฟม
− สัตวที่มีชีวิต

                          ขอพระคัมภีรอางอิงเพียงครั้งเดียวที่กลาวถึงทูตสวรรคกลุมนี้
(1 ทิโมธี 5.21)  ไมมีขอมูลตอไปใหไวอีกในพระคัมภีรเกี่ยวกับกลุมนี้

                          ทูตสวรรคกลุมนี้ทํ างานกระฉับกระเฉงที่สุดในแงของสงครามฝายวิญญาณ 
และอาจประกอบดวยทูตสวรรคจํ านวนใหญที่สุด

                          ทูตสวรรคกลุมนี้เปนตํ าแหนงที่ส่ิงที่สุดของทูตสวรรค เปนยามเฝาดูแล
พระเจา

                          เขาอยูรอบๆ บัลลังกของพระเจา
                          หนาที่งานรับใชสํ าคัญคือ  การนมัสการพระเจาตํ าแหนงของเขาอยูเหนือ

พระที่นั่งของพระเจา เขานํ าในการนมัสการพระเจาในสวรรค
10. มีทูตสวรรคอยู 2 ชนิดคือ  ทูตสวรรค                                                

และทูตสวรรค                                                         
11. ขอพระคัมภีรใดที่แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงจัดองคกรของระดับชั้นตางๆ  ของทูตสวรรค
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 3

1. “ทูตสวรรคของพระเจาไดต้ังคายลอมบรรดาผูที่เกรงกลัวพระองค และชวยเขาทั้งหลาย
ใหรอด”  สดุดี 34.7

2. สวรรคและโลก หนา 35
3. พระเจาทรงสรางเขาขึ้นมา  หนา 35
4. ศึกษาดูงานรับใชตางๆ  ของทูตสวรรคที่อธิบายไวในหนา 35-36
5. ศึกษาคุณลักษณะของทูตสวรรคที่อธิบายไวในหนา 36-37
6. “ทูตสวรรคทั้งปวงเปนแตเพียงวิญญาณผูปรนนิบัติที่พระองคทรงสงไปชวยเหลือ บรรดาผู

ที่จะไดรับความรอดกระนั้นมิใชหรือ”  ฮีบรู 1.14  หนา 34
7. จริง  ดู โคโลสี 2.18  และวิวรณ  22.8-9 หนา 39
8. เท็จ  ดู  กาลาเทีย 1.8  หนา 39
9. ดูหนา 37-38

◊ ทูตสวรรคที่ถูกเลือกไว
◊ ผูสงสาร
◊ เชรูบิม
◊ สัตวที่มีชีวิต
◊ เซราฟม

10. ดี  และ  ชั่ว หนา 35
11. โคโลสี 1.16  หนา 38

“เพราะวาในพระองคสรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น  ทั้งในทองฟาและที่แผนดินโลก  ส่ิงซึ่ง
ประจักษแกตาและซึ่งไมประจักษแกตา  ไมวาจะเปนเทวบัลลังกหรือเปนเทพอาณาจักร หรือ
เปนเทพผูครองหรือศักดิเทพ  สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสรางขึ้นโดยพระองคและเพื่อพระองค”
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

จงใชโครงสรางตอไปนี้เพื่อศึกษาตอไปเกี่ยวกับทูตสวรรค

ทูตสวรรคในพันธสัญญาเดิม
∗ ชวยนางฮาการ : ปฐมกาล : 16:7-15
∗ ประกาศการกํ าเนิดของอิสอัค  : ปฐมกาล 18:1-15
∗ ประกาศการทํ าลายเมืองโสโดม   : ปฐมกาล 18:16-33
∗ ทํ าลายเมืองโสโดมและชวยโลตใหรอดพน  :  ปฐมกาล 19:1-29
∗ ปองกันการที่อิสอัคจะถูกฆา :  ปฐมกาล 22:11-12
∗ ดูแลรักษายากอบ   : ปฐมกาล 28:12,  31:11,  32:1,  48:16
∗ มอบหมายโมเสสใหทํ าภารกิจ : อพยพ 3:2
∗ นํ าอิสราเอลเดินทางไป   : อพยพ  14:19,  23:20-23,  32:24
∗ จัดการแตงงานใหอิสอัคและรีเบคคา :  ปฐมกาล  24:7
∗ ใหพระบัญญัติ    : กิจการ 7:38,  กาลาเทีย 3:19,  ฮีบรู 2:2
∗ ตํ าหนิบาลาอัม    : กันดารวิถี 22:31-35
∗ ปรากฎแกโยชูวา   : โยชูวา 5:13-15
∗ ตํ าหนิชาวอิสราเอลที่ไหวรูปเคารพ  : ผูวินิจฉัย 2:1-5
∗ มอบหมายกิเดโอนใหทํ าภารกิจ   : ผูวินิจฉัย 6:11-40
∗ ประกาศกํ าเนิดของแซมซัน  :  ผูวินิจฉัย  13
∗ ลงโทษอิสราเอล    : 2 ซามูเอล 24:16-17
∗ ชวยเอลียาหใหรอดพน    : 1 พงศกษัตริย 19:5-8
∗ ลอมรอบเอลีชา    : 2 พงศกษัตริย 6:14-17
∗ ชวยดาเนียลจากสิงโต     :    ดาเนียล 6:22
∗ เอาชนะกองทัพของอัสซีเรีย   : 2 พงศกษัตริย 19:35  และอิสยาห 37:36
∗ ตั้งคายรอบๆ ประชากรของพระเจา  :   สดุดี 34:7,  91:11
∗ ชวยเขียนหนังสือของผูพยากรณ   :  กลาวถึงบอย ๆ วาเปนผูสงสารของพระเจามายังผูพยากรณ

ทูตสวรรคในชีวิตของพระเยซู
◊ ประกาศกํ าเนิดของยอหน  : ลูกา 1:11-17
◊ ตั้งชื่อยอหน  : ลูกา 1:13
◊ ประกาศกํ าเนิดของพระเยซูแกนางมารี   : ลูกา 1:26-37
◊ ประกาศการกํ าเนิดของพระเยซูแกนางมารี  :   ลูกา 1:26-37
◊ ประกาศการกํ าเนิดของพระเยซูแกโยเซฟ  :   มัทธิว 1:20-21
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◊ ตั้งชื่อพระเยซู :  มัทธิว 1:21
◊ ประกาศการกํ าเนิดของพระเยซูแกคนเลี้ยงแกะ  :  ลูกา 2:8-15
◊ รองเพลง    : ลูกา 2:13-14
◊ นํ าทางการหนีไปอียิปต    : มัทธิว 2:13, 20
◊ รับใชพระเยซูเมื่อทรงถูกลอลวง   : มัทธิว 4:11
◊ มาหาพระเยซูในสวนเกธเซมาเน  : ลูกา 22:43
◊ กล้ิงหินออกจากอุโมงค    : มัทธิว 28:2
◊ ประกาศการคืนพระชนม   : มัทธิว 28:5-7
◊ แนะนํ าพระเยซูแกมารีมักดาลา   : ยอหน 20:11-14

พระเยซูทรงกลาวถึงทูตสวรรค
♦ คุณสามารถศึกษาวาพระองคตรัสอะไร  ในขอพระคัมภีรตอไปนี้
♦ ทูตสวรรคขึ้นลงอยูเหนือพระองค   :   ยอหน 1:51
♦ พระองคสามารถไดทูตสวรรคสิบสองกอง  : มัทธิว 26:53
♦ ทูตสวรรคจะมากับพระองคเมื่อเสด็จคืนสูโลก  :  มัทธิว 25:31,  16:27,  มาระโก 8:38, ลูกา 9:26
♦ ทูตสวรรคจะเปนผูเก็บเกี่ยว  :  มัทธิว 13:39
♦ เขาจะรวบรวมผูที่ถูกเลือกไว  :  มัทธิว 13:39
♦ เขาจะแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม มัทธิว 13:41, 49
♦ เขาอุมคนขอทานไปยังอับราฮัม ลูกา 16:22
♦ เขายินดีตอคนบาปซึ่งสํ านึกผิด ลูกา 15:10
♦ เขาเปนตัวแทนเด็กเล็กๆ มัทธิว 18:10
♦ พระองคจะรับประชากรของพระองคตอหนาทูตสวรรค ลูกา 12:8
♦ เขาไมมีเพศและไมตาย ลูกา 20:35-36
♦ มารมีทูตสวรรคที่ชั่วราย มัทธิว 25:41

ทูตสวรรคในหนังสือกิจการของอัครทูต
• เปดประตูคุก  :  5:19
• นํ าฟลิปไปยังเมืองเอธิโอเปย :  8:26
• นํ าโครเนลิอัสออกไปเชิญเปโตรมา :   กิจการ 10
• ปลดปลอยเปโตรจากคุก   : 12:7-19
• ทํ าใหเฮโรดถึงแกความตาย  :  12:23
•  ยืนเคียงขางเปาโลในเวลาที่มีพายุ :  27:23
• กลาวอางไวในบทตอไปนี้ดวย  :  7:30, 35, 38, 53, 11:13,  23:8-9
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ทูตสวรรคในจดหมายของอัครทูต
∗ ทูตสวรรคที่ถูกเลือก  :  1 ทิโมธี 5:21
∗ ทูตสวรรคมีจํ านวนนับไมได  :  ฮีบรู 12:22
∗ ทูตสวรรครับใชเปนทายาทของความรอด  : ฮีบรู  1:13-14
∗ ทูตสวรรคจะกลับมากับพระเยซู   : 2 เธสะโลนิกา 1:7
∗ เราไมตองนมัสการทูตสวรรค  :  โคโลสี 2:18

ทูตสวรรคในหนังสือวิวรณ
◊ บอกยอหนใหเขียนพระคัมภีร   : 1:1-12,  22:16
◊ เปนประธานอยูเหนือคริสตจักรทั้งเจ็ด  บทที่ 1-2
◊ สนใจในหนังสือที่ผนึกตรา  :  5:2
◊ รองเพลงสรรเสริญพระเมษโปดก  :  5:11-12
◊ ไดรับฤทธิ์อํ านาจพิเศษบนโลก  :  7:1-14
◊ ผนึกตราผูที่ถูกเลือก  :  7:1-4
◊ ลมลงตอหนาพระเจา  :  7:11
◊ ถูกใชใหตอบคํ าอธิษฐานของธรรมิกชน  : 8:3-5
◊ เปาแตรทั้งเจ็ด  :  8:6
◊ ปกครองกองทัพของตั้กแตน  :  9:11
◊ ปลดปลอยพลทหารมาสองรอยลานคน :  9:15-16
◊ ประกาศเวลาสิ้นยุค  :  10:1,  2,  6
◊ ตอสูกับมังกรและทูตสวรรคของมัน  :  12:7
◊ ประกาศขาวประเสริฐแกชาติตางๆ   :   14:6
◊ ประกาศการลมของบาบิโลน  :    14:8,  18:2
◊ ประกาศชะตากรรมของผูติดตามสัตวราย: 14:9-10
◊ ปาวรองถึงการเก็บเกี่ยวของโลก  :  14:15-16
◊ ประกาศเวลาสิ้นสุด  :  10:1,  2, 6
◊ ตอสูกับมังกรและทูตสวรรคของมัน  :  12:7
◊ ประกาศขาวประเสริฐแกชาติตางๆ  :  14:6
◊ ประกาศการลมของบาบิโลน  :  14:8,  18:2
◊ ประกาศชะตากรรมของผูติดตามสัตวราย: 14:9-10
◊ ปาวรองถึงการเก็บเกี่ยวของโลก  :  14:15-18
◊ ถือภัยพิบัติสุดทาย 7 อยาง :  15:1
◊ ประกาศการพิพากษาบาบิโลน  :   17:1, 5
◊ มีสวนรวมในการทํ าลายบาบิโลน  :   8:21
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◊ แสดงใหยอหนเห็นกรุงเยรูซาเล็มใหม  :   21:9
◊ หามยอหนไมใหนมัสการพวกเขา       :   22:8-9
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