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คาํนํา 
 

 ลกัษณะพิเศษประการหนึ่งของคณะต่างๆ ท่ีเช่ือแบบเพ็นเทคอสต์คือ การเน้นถึงของประทานเหนือธรรมชาติของพระ

วิญญาณซึง่ดําเนินการอยูใ่นคริสตจกัรทกุวนันี ้ในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ีย่ีสิบ ผู้คนจํานวนมากจากทกุคณะยอมรับในเร่ืองของ

ประทานเหล่านี ้อนัก่อให้เกิดคณะต่างๆ ท่ีเช่ือแบบคาริสเมติก [ผู้ ท่ีคิดว่าของประทานฝ่ายพระวิญญาณสําคญักว่าการสัง่สอนใน

พระคมัภีร์] และ “พวกท่ีสาม” (ผู้ เผยแพร่ท่ีไม่ถือว่าตนเองเป็นเพ็นเทคอสต์หรือคาริสเมติก แต่เช่ือเร่ืองหมายสําคญัและการ

อศัจรรย์) ด้วยเหตนีุ ้จงึเกิดทฤษฎีและการปฏิบติัท่ีหลากหลาย รวมทัง้การใช้ท่ีไมถ่กูต้องและการใช้ท่ีก่อให้เกิดผลร้ายด้วย 

 หนงัสือเล่มนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความกระจ่างเก่ียวกบัศาสนศาสตร์ตามพระคมัภีร์ในเร่ืองของประทานเหนือ

ธรรมชาติใน 1โครินธ์ 12 สําหรับทกุคนท่ีเช่ือถือในพระราชกิจอนัอศัจรรย์ของพระวิญญาณบริสทุธิ เราจะพยายามอธิบายเก่ียวกบั์

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ ศึกษาลกัษณะ รวมทัง้กล่าวถึงหน้าท่ีและการใช้ของประทานเหล่านีอ้ย่างเหมาะสม โดยใช้พระ

คมัภีร์เป็นหลกัฐาน 

 แม้ว่าประสบการณ์จะต้องไม่เป็นหลกัสําคญั แต่ประสบการณ์ก็มีบทบาทท่ีสําคญัในการทําให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองนี ้

อย่างแท้จริง ในตอนต้นศตวรรษท่ีย่ีสิบ ชาวเพ็นเทคอสต์ในยุคแรกพบคําสอนตามพระคัมภีร์เก่ียวกับการบัพติศมาด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธิ การพดูภาษาต่างๆ และของประทานฝ่ายพระวิญญาณ และพวกเขาแสวงหาจนได้รับและใช้์ ความจริงเหล่านี ้

เม่ือพระเจ้าทรงเทพระวิญญาณของพระองค์พร้อมด้วยหมายสําคญั สิ่งท่ีเคยคลมุเครือ เป็นข้อลีล้บัหรือเป็นเพียงสมมติุฐานก็

กลายเป็นความจริงท่ีชดัเจนและมีชีวิตอยู่ขึน้มาทนัที เม่ือพวกเขาติดตามการนําของพระวิญญาณ พวกเขาได้แก้ความเข้าใจท่ีผิด

และการใช้ท่ีไม่ถูกต้องโดยอ้างตามพระคัมภีร์และคําอธิบายตามพระคัมภีร์ในเร่ืองวัตถุประสงค์และการดําเนินการของของ

ประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

 ทกุวนันี ้เราจะต้องปฏิบติัเช่นนัน้ด้วย เราจะต้องแปลประสบการณ์ทกุอย่างตามพระคมัภีร์และปฏิบติัตามพระคมัภีร์ ใน

เวลาเดียวกนั เราจะวิเคราะห์ทฤษฎีของเราเก่ียวกบัความหมายของพระวจนะของพระเจ้า โดยศึกษาพระราชกิจท่ีพระวิญญาณ

บริสทุธิทรงกระทําอยา่งตอ่เน่ืองในโลก คริสตจกัรและชีวิตประจําวนัของเรา ความสมัพนัธ์ระหว่างทฤษฎีของเราและประสบการณ์์

ของเราจะช่วยให้เราเข้าใจและระลึกถึงความหมายท่ีแท้จริงและสมบูรณ์ของข้อความในพระคมัภีร์ เม่ือเรามีความพร้อมเช่นนัน้

แล้ว เราจะสามารถเปล่ียนความเช่ือและการปฏิบติัของเราให้เป็นตามนํา้พระทยัของพระเจ้าตามท่ีเปิดเผยให้เหน็ในพระคมัภีร์ได้ 

 ข้าพเจ้าได้รับการอวยพรเป็นอย่างมากท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีเป็นคริสเตียนซึง่เช่ือในการรับพระวิญญาณบริสทุธิเหมือน์

เช่นอคัรสาวกและมีประสบการณ์พิเศษมากมายซึ่งช่วยให้มีความเข้าใจในเร่ืองนี ้นบัตัง้แต่ปี 1965 บิดามารดาของข้าพเจ้าเป็น

มิชชนันารีในประเทศเกาหลีเป็นเวลากว่าย่ีสิบปี นอกจากนี ้ท่านยงัได้ตัง้คริสตจกัรหลายแห่งขึน้ในรัฐลยุเซียนาก่อนและหลงัจากท่ี

รับใช้ในต่างประเทศ ข้าพเจ้าเติบโตขึน้ในการรับใช้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้เห็นการฟืน้ฟู อิทธิฤทธิ หมายสําคญั การ์

อศัจรรย์และเหน็คริสตจกัรเติบโตขึน้ 

 เม่ือข้าพเจ้ากลบัมาท่ีสหรัฐฯ ในขณะท่ีมีอายสุบิเจ็ดปีเพ่ือเข้าเรียนวิทยาลยั ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกในคริสตจกัรขนาดใหญ่ท่ี

มีคนจากหลายวฒันธรรมในใจกลางเมืองฮิวสตนั และในภายหลงั เป็นสมาชิกในคริสตจกัรขนาดเล็กในเมืองออสติน รัฐเทกซสั 

ข้าพเจ้าเร่ิมต้นงานรับใช้เต็มเวลาในปี 1981 โดยร่วมงานกบัวิทยาลยัพระคมัภีร์แห่งหนึ่งและคริสตจกัรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเมือง

แจ็กสนั รัฐมิสซิสซิปปี ต่อมา ร่วมงานกบัสํานกังานใหญ่ของ United Pentecostal Church International (สหคริสตจกัรเพ็นเทคอ

สต์ระหว่างประเทศ) และคริสตจกัรขนาดกลางแห่งหนึ่งในชานเมืองเซนต์หลยุส์ ในปี 1992 ข้าพเจ้าและภรรยาก่อตัง้คริสตจกัรใน

เมืองออสตินท่ีซึ่งข้าพเจ้าได้เป็นศิษยาภิบาลตัง้แต่เม่ือครัง้ยงัใช้บ้านของข้าพเจ้าเป็นสถานท่ีประชุม จนใช้อาคารเช่าร่วมกับอีก

คณะหนึ่ง จนถึงอาคารของคริสตจกัรเองโดยมีพืน้ท่ี 13,000 ตารางฟุต (ประมาณ 302 ตารางวา) บนท่ีดิน4 เอเคอร์ (ประมาณ 

10.12 ไร่) 
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 จนถึงปี 1997 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเย่ียมเยียน 58 ประเทศ เดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐในต่างประเทศเป็นระยะเวลา

สัน้ๆ 27 ครัง้ และรับใช้พระเจ้าใน 28 ประเทศใน 5 ทวีป ข้าพเจ้าได้เย่ียมเยียนทัง้ 50 รัฐในสหรัฐฯ เทศนาและสอนใน 42 รัฐ รวม

แล้วข้าพเจ้าได้รับใช้ในคริสตจกัรหรือเมืองต่างๆ ประมาณ 245 แห่งในสหรัฐฯ และ 75 แห่งในต่างประเทศ รวมทัง้การประชมุ การ

ประชมุพิเศษ สมัมนา คา่ยอนชุนและการประชมุคา่ยตา่งๆ อีกมากมาย 

 วัตถุประสงค์ในการกล่าวถึงข้อเท็จจริงเหล่านี  ้ไม่ใช่เพ่ือยกตัวเองหรือเพ่ืออวดอ้าง แต่เพ่ือเปิดเผยภูมิหลังและ

ประสบการณ์อนัหลากหลายของข้าพเจ้า เพ่ือท่ีข้าพเจ้าจะเป็นพยานอนัน่าเช่ือถือและมีประโยชน์ในสิ่งท่ีข้าพเจ้าประกาศ ข้าพเจ้า

ได้รับสิทธิพิเศษท่ีได้เห็นการดําเนินการของของประทานฝ่ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติซํา้แล้วซํา้เลา่ในหลายๆ แหง่และหล

วฒันธรรม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตัง้แต่กลุ่มเล็กในบ้านจนถึงคนกลุ่มใหญ่ในอาคารสนามกีฬา ตลอดทัง้หนงัสือเล่มนี ้

ข้าพเจ้ายกตวัอยา่งจากการสงัเกตและประสบการณ์ของตนเอง ไมใ่ช่เพ่ือแสดงวา่ข้าพเจ้าเป็นคนพิเศษด้วยเหตผุลบางประการ แต่

ในทางกลบักนัเพ่ือเป็นพยานด้วยตนเองว่าผู้ เช่ือและผู้ รับใช้ทกุคนในปัจจบุนันีส้ามารถมีประสบการณ์ในการใช้ของประทานเหนือ

ธรรมชาติของพระวิญญาณได้ 

 ร่างต้นฉบบัของหนงัสือเล่มนีม้าจากการสอนศาสนศาสตร์ตามระบบเป็นเวลา 5 ปีท่ีวิทยาลยั Jackson College of 

Ministries ในเมืองแจ็กสนั รัฐมิสซิสซิปปี ร่างคร่าวๆ คดัลอกมาจากวิชาหนึ่งของวิทยาลยั Texas Bible College ซึง่ไปสอนใน

สถานท่ีของมหาวิทยาลยั Concordia University ในเมืองออสติน ข้อพระคมัภีร์อ้างอิงยกมาจากพระคมัภีร์ฉบบั New King 

James Version (NKJV) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน และความหมายของคําภาษาองักฤษนํามาจากพจนานกุรม The 

American Heritage Dictionary 

 ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณแคลร์ บอร์น ผู้พิมพ์ต้นฉบับ และลอเร็ตต้า เบอร์นาร์ด มารดาของข้าพเจ้าผู้ ซึ่งได้แบ่งปัน

ประสบการณ์และคําแนะนําต่างๆ และเช่นเคย ข้าพเจ้าขอบคณุ คอนน่ี เบอร์นาร์ด ภรรยาของข้าพเจ้าท่ีอดทน ให้การสง่เสริมและ

สนบัสนนุอนัหาคา่ไมไ่ด้ในหลายๆ ทางในชีวิต ครอบครัวและการรับใช้ของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนหนังสือเช่นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แต่เช่นผู้ ท่ีเช่ือว่าคริสเตียนทุกคน

สามารถมีความรู้ในการใช้ของประทานเหล่านีจ้ากพระคัมภีร์ เช่ือว่าทุกคนท่ีมีพระวิญญาณสามารถใช้ของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณตามท่ีพระเจ้าประสงค์และทรงประทานความสามารถให้ และเช่ือว่าพระเจ้าทรงประสงค์ในผู้ เช่ือทกุคนใช้ของประทาน

เหลา่นีใ้นกายผู้ ท่ีเช่ือในท้องถ่ินทกุแหง่ 
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บทที่หน่ึง 
ของประทานฝ่ายพระวญิญาณในพระคัมภร์ี 

 

 พระคัมภีร์สอนว่าผู้ ท่ีเช่ือทุกคนเป็นและควรจะทําหน้าท่ีเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในกายของพระคริสต์ พระเจ้าทรง

ประทานของประทานจํานวนมากแก่คริสตจักรของพระองค์ พระองค์ทรงให้สมาชิกมีความสามารถและการรับใช้พิเศษเพ่ือ

ประโยชน์ของกายทัง้หมด ทัง้ในท้องถ่ินและทัว่โลก 

 ข้อพระคมัภีร์ 3 บทในพระคมัภีร์ใหม่ อนัได้แก่ โรม12 เอเฟซสั 4 และ 1โครินธ์ 12 กลา่วถึงของประทานบางอย่างท่ีพระ

เจ้าทรงประทานให้แก่คริสตจกัร โรม 12 กลา่วถงึความสามารถ พรสวรรค์หรือหน้าท่ีซึง่พระเจ้าประทานแก่ผู้ ท่ีเช่ือทกุคน เอเฟซสั 4 

กล่าวถึงตําแหน่งพิเศษต่างๆ ในการเป็นผู้ นําและผู้ รับใช้ซึ่งพระเจ้าประทานแก่คริสตจกัร ส่วน 1โครินธ์ 12 กล่าวถึงหมายสําคญั 

การอศัจรรย์และอิทธิฤทธิเหนือธรรมชาติ์ ทัง้หลายอนัเกิดจากการดําเนินการและฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสทุธิ เพ่ือให้เกิด์ ์

ความชดัเจน เราจะเรียกรายการของประทานทัง้สามประเภทนีว้่า ของประทานในการรับใช้ ของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้ รับ

ใช้ และของประทานเหนือธรรมชาติ ตามลําดับ ในบทนี ้เราจะกล่าวถึงของประทานในการรับใช้และของประทานในการดํารง

ตําแหน่งผู้ รับใช้ เนือ้หาท่ีเหลือของหนงัสือจะเก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณท่ีเหนือธรรมชาติตาม 1โครินธ์ 12-14 

 รายการของประทาน 3 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้

ของประทานในการรับใช้ (โรม 12:6-8) 

1. การเผยพระวจนะ 

2. การปรนนิบติั 

3. การสัง่สอน 

4. การเตือนสติ 

5. การบริจาค 

6. การครอบครอง (การนําในฉบบั KJV) 

7. การแสดงความเมตตา 

ของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้ รับใช้ (เอเฟซสั 4:11) 

1. อคัรทตู 

2. ผู้ เผยพระวจนะ (พยากรณ์) 

3. ผู้ เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 

4. ศิษยาภิบาล 

5. อาจารย์ 

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติ (1โครินธ์ 12:8-10) 

1. ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา 

2. ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ 

3. ความเช่ือ 

4. ความสามารถในการรักษาคนป่วย 

5. การทําการอิทธิฤทธิตา่งๆ์  

6. การเผยพระวจนะ 

7. การรู้จกัสงัเกตวิญญาณตา่งๆ 

8. การพดูภาษาแปลกๆ 
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9. การแปลภาษาแปลกๆ 

 นอกจากนี ้เรายงัพบวา่ใน 1โครินธ์ 12:28-30 ประกอบไปด้วยรายการตา่งๆ จากประเภทอ่ืนๆ ข้างต้น 

1. อคัรทตู 

2. ผู้ เผยพระวจนะ 

3. อาจารย์ 

4. อิทธิฤทธิ ์ (และ “ผู้กระทําการอนัเป็นอิทธิฤทธ์ิ” ข้อ 29) 

5. ความสามารถในการรักษาคนป่วย 

6. การอปุการะ (คล้ายกบั “การปรนนิบติั”) 

7. การครอบครอง (“การปกครอง” ในฉบบั KJV คล้ายกบัการนําหรือการปกครอง) 

8. ภาษาแปลกๆ 

9. การแปลภาษาแปลกๆ (ข้อ 30) 

 

ของประทานในการรับใช้ 
 “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทัง้หลายทกุคนโดยพระคณุซ่ึงทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแลว้ว่า อย่าคิดถือตวัเกินทีต่นควรจะคิด

นัน้ แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกบัขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน เพราะว่า ในร่างกายอนัเดียวนัน้ เรามี

อวยัวะหลายอย่าง และอวยัวะนัน้ๆ มิไดมี้หนา้ทีเ่หมือนกนัฉนัใด พวกเราผเ้ป็นหลายคนยงัเป็นกายอนัเดียวในพระคริสต์ และเป็นู

อวยัวะแก่กนัและกนัฉนันัน้ และเราทกุคนมีของประทานทีต่่างกนั ตามพระคณุทีไ่ดป้ระทานใหแ้ก่เรา คือถา้เป็นการเผยพระวจนะ 

ก็จงเผยตามกําลงัของความเชื่อ ถ้าเป็นการปรนนิบัติ ก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นการสัง่สอนก็จงสัง่สอน ถ้าเป็นการเตือนสติก็จง

เตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาค ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง ผ้ที่ครอบครอง ก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผ้ที่แสดงความเมตตา ก็จงู ู

แสดงดว้ยใจยินดี” (โรม 12:3-8) 

 

 ในข้อความนี ้เปาโลกลา่วด้วยพระคณุท่ีทรงประทานให้แก่เขาอนัเน่ืองจากการทรงเรียกให้เป็นอคัรทตู ในการทําเช่นนัน้ 

ตวัเขาเองกลายเป็นตวัอย่างของข้อความท่ีได้รับการบนัดาลใจ ซึ่งเขาได้กล่าวแก่ผู้ ท่ีเช่ือแต่ละคน นัน่คือ เราจะต้องถ่อมใจ โดย

ตระหนกัวา่พระเจ้าทรงเป็นผู้ ก่อให้เกิดทกุสิ่งท่ีเราได้รับในทางฝ่ายวิญญาณ เราจะต้องไม่ตีค่าตนเองสงูเกินไป แต่จะต้องไตร่ตรอง

ด้วยการคิดอยา่งมีสติ 

 เราจะต้องทําการประเมินท่ีจริงจงันีต้ามความเช่ือท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ เราไม่สมควรท่ีจะประเมินตนเองสงูกว่าคนอ่ืน

เม่ือเราตระหนกัได้วา่พระเจ้าทรงเป็นท่ีมาของความเช่ือของเรา และทรงประทานความเช่ือให้แก่ทกุคนในคริสตจกัร 

_____________________________________________ 

เราจะตอ้งพยายามทีจ่ะร้ว่าของประทานของเราคืออะไรู  

_____________________________________________ 

 ร่างกายมนษุย์มีส่วนต่างๆ มากมาย แต่อวยัวะทกุส่วนไม่ได้มีหน้าท่ีเหมือนกนั ร่างกายมีเพียงร่างกายเดียวแต่มีหลาย

อวยัวะ คือมีร่างกายเดียวแต่ทําหน้าท่ีหลายอย่าง ในทํานองเดียวกนั คริสตจกัรเป็นกายของพระคริสต์ และคริสเตียนเป็นอวยัวะ

ทกุสว่นของกายนัน้ (ด ู1โครินธ์ 12:12-27) ดงันัน้ แตล่ะคนจงึเป็นอวยัวะแก่กนัและกนั แตล่ะคนพึง่พาซึง่กนัและกนั 

 สมาชิกแต่ละคนในคริสตจกัรมีหน้าท่ีและของประทานท่ีแตกต่างกนั เหมือนเช่นสว่นต่างๆ ของร่างกายมีหน้าท่ีแตกต่าง

กนั ด้วยเหตนีุ ้เราจึงไม่เปรียบเทียบกนัเอง (2โครินธ์ 10:12) แต่เราควรจะตระหนกัถึงความแตกต่างของหน้าท่ีและเห็นคณุค่าของ

อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เราจะต้องพยายามท่ีจะรู้ว่าของประทานของเราคืออะไรและใช้ของประทานเหล่านัน้ด้วยสุด
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ความสามารถของเราเพ่ือประโยชน์ของร่างกายโดยรวม แทนท่ีจะพยายามทํางานทกุอย่างในร่างกาย เราควรจะให้ความสนใจ

หน้าท่ีเฉพาะท่ีพระเจ้าทรงประทานให้แก่เราและทําหน้าท่ีเหลา่นัน้ให้ดี 

 

 

 

______________________________ 

เราควรจะใหค้วามสนใจหนา้ทีเ่ฉพาะ 

ทีพ่ระเจ้าทรงประทานใหแ้ก่เรา และทําหนา้ทีเ่หล่านัน้ใหดี้ 

________________________________________________ 

 ในท่ีนี ้คําว่า “ของประทาน” ในภาษากรีกคือ ฆาริสมาทา (charismata) ซึ่งเป็นพหพูจน์ของคําว่า ฆาริสมา (charisma) 

นอกจากนี ้ยงัใช้กบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณเก้าอย่างใน 1โครินธ์ 12 คํานีเ้ก่ียวข้องกบั ฆาริส (charis) หรือ “พระคณุ” ซึ่ง

หมายถงึ พระพรและพระราชกิจของพระเจ้าท่ีทรงให้เปลา่ๆ และเราไม่สมควรท่ีจะได้รับ ความหมายคือของประทานเหลา่นีเ้ป็นสิ่ง

ท่ีพระเจ้าทรงประทานให้เปลา่ๆ อยา่งอศัจรรย์ซึง่เราไมส่มควรท่ีจะได้รับ 

 ในข้อความนี ้เปาโลยกตวัอย่างเจ็ดประการ โดยแสดงให้เห็นว่าของประทานเหล่านีไ้ม่ใช่ของประทานทกุอย่าง แต่เป็น

ตัวอย่างหรือการอธิบายวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงใช้แต่ละบุคคลในคริสตจักรของพระองค์ นอกจากนีแ้ล้ว ยังมีการรับใช้อ่ืนๆ อีก

มากมายท่ีข้อความนีไ้มไ่ด้ระบไุว้เป็นพิเศษ 

 เราอาจกล่าวว่าของประทานในการรับใช้เหล่านีเ้ป็นหน้าท่ีหรือการรับใช้ (วิถีทางในการปรนนิบติั) ทางฝ่ายวิญญาณใน

คริสตจกัร บคุคลหนึง่สามารถใช้ของประทานได้หลายอยา่ง และอาจมีการคาบเก่ียวกนั 

 ของประทานเหลา่นีม้าจากพระเจ้าอยา่งแท้จริงและไมไ่ด้เป็นเพียงความสําเร็จของมนษุย์ แม้ว่าความสามารถของมนษุย์

ตามธรรมชาติบางอย่างจะมีลกัษณะเหมือนกบัรายการของประทานนีอ้ย่างน้อยในบางส่วน แต่กระนัน้ พรสวรรค์ท่ีเราได้รับจาก

ธรรมชาติและการเลีย้งดมีูท่ีมาสําคญัจากการวางแผน พระประสงค์และพระคณุของพระเจ้า นอกจากนี ้พระคณุของพระเจ้าในตวั

ของผู้ ท่ีเป็นคริสเตียนยังทําให้เขาสามารถใช้ความสามารถของเขาในฝ่ายวิญญาณและเพ่ือประโยชน์ของคริสตจักร โดยเป็น

ความสามารถท่ีเหนือไปจากความสามารถของมนษุย์ฝ่ายเนือ้หนงัของตน พระเจ้าสามารถอวยพร สร้างและเพิ่มเติมแก่พรสวรรค์ท่ี

เขามีอยู่ก่อนท่ีจะมาหาพระองค์ หรือพระเจ้าอาจจะประทานพรสวรรค์ใหม่ให้แก่เขาได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ของประทานเหล่านี ้

เกิดขึน้ได้เพราะพระคณุของพระเจ้า 

 สิ่งแรกในรายการนัน้คือ การเผยพระวจนะ ซึ่งหมายถึงการพดูตามการดลใจของพระเจ้าหรือการพดูภายใต้การเจิมของ

พระเจ้าเพ่ือให้ผู้ อ่ืนจําเริญขึน้ ทัง้นี ้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นการพยากรณ์ถึงอนาคต แต่อาจหมายถึงการกล่าวข้อความแก่ผู้ อ่ืนอย่าง

เหนือธรรมชาติในภาษาของผู้ ฟัง (1โครินธ์ 14:29-31) แตใ่นท่ีนี ้ดเูหมือนวา่มีความหมายทัว่ไปเก่ียวกบัการเป็นพยาน การประกาศ

หรือการเทศนาท่ีได้รับการเจิม (ดกิูจการ 2:17; 1โครินธ์ 14:3; วิวรณ์ 19:10) ผู้ เทศนาท่ีเป็นสมาชิก [ไม่ใช่ผู้ รับใช้] รวมทัง้ผู้ ท่ีกลา่ว

ในการประชมุตา่งๆ ในสถาบนัตา่งๆ เช่น เรือนจํา และบ้านพกัคนชรา ก็เป็นตวัอยา่งท่ีดีของการดําเนินการของของประทานนี ้

 หากบคุคลหนึ่งมีของประทานนี ้เขาควรจะใช้ของประทานตามสดัส่วนความเช่ือของเขา นัน่คือ ตามเท่าท่ีความเช่ือของ

เขาจะทําให้เขาสามารถ คํากลา่วนีอ้าจหมายถงึ เขาควรจะเป็นพยานหรือเทศนาตามความเช่ือ (คําสัง่สอนหรือหลกัความเช่ือ) 

 การปรนนิบติั หมายถงึ การรับใช้ผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรับใช้ในคริสตจกัร บางคนได้รับของประทานเป็นพิเศษให้มี

ลกัษณะและความสามารถในการรับใช้ในระดบัหนึ่ง คํานีใ้นภาษากรีกคือ เดียคอเนีย (diakonia) ซึ่งเป็นคํากว้างๆ ท่ีครอบคลมุ

การรับใช้ การทํางานหรือการช่วยเหลือหลากหลายประเภท นอกจากนี ้ยงัหมายเฉพาะถึง งานของมคันายก ผู้ช่วยงานและการ

จดัการในคริสตจกัรท้องถ่ินอีกด้วย (ดกิูจการ 6:1-6; 1ทิโมธี 3:8-13) 
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 จากนัน้ มีของประทานในการสอน หรือการสัง่สอน ผู้สอนพระคมัภีร์ตามบ้านและโรงเรียนสอนพระคมัภีร์วนัอาทิตย์เป็น

ตวัอยา่งของผู้ ท่ีใช้ของประทานนี ้

 การเตือนสติ หมายถึงการหนนุนํา้ใจหรือปลอบใจ บางคนใช้ของประทานนีโ้ดยการเป็นพยานในที่ประชมุ แตบ่างคนใช

ของประทานนีโ้ดยการพบปะเป็นการส่วนตวั เช่น การเป็นเพ่ือน การโทรศพัท์ การเขียนจดหมายหรือการ์ดถึงกนั บรรดาอคัรทตู

เรียก โยเซฟซึง่รู้จกักนัดีในการใช้ของประทานนีว้า่ บารนาบสั แปลวา่ “ลกูแหง่การหนนุนํา้ใจ” (ดกิูจการ 4:36; 9:26-27) 

 ของประทานในการบริจาค คือการแบ่งปันพระพรในวตัถุสิ่งของให้แก่คนอ่ืนๆ และแก่คริสตจักร พระคมัภีร์ฉบบั KJV 

กล่าวว่าจงให้โดย “ไม่โอ้อวด“ แต่ผู้ อธิบายข้อพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เข้าใจว่ารากคํากรีกนัน้มีความหมายว่า “ใจกว้างขวาง ไม่

เสียดาย” นอกจากนี ้ยงัหมายถึง “การมีใจเป็นหนึ่ง ความห่วงใยท่ีจริงใจ” บางคนได้รับพระพรมากกว่าคนอ่ืนๆ มากเพ่ือเป็นทาง

และโอกาสในการให้เพ่ืองานของพระเจ้า พวกเขาไม่ควรจะถือว่าพระพรในวตัถสุิ่งของของตนเป็นหมายสําคญัถึงความเหนือกว่า 

แต่เป็นของประทานจากพระเจ้าเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการช่วยเหลือแผ่นดินของพระองค์ในวิธีพิเศษ พวกเขาไม่ควรจะเห็นแก่ตวั แต่

ควรมีใจกว้างขวาง โดยตระหนักว่าในแผนการของพระเจ้า พวกเขามีความสามารถและความรับผิดชอบท่ีย่ิงใหญ่ในการให้

มากกวา่คนอ่ืนๆ  

 การครอบครอง [การนํา] หรือการปกครองในฉบบั KJV กลา่วถึงการชีนํ้า การแนะนํา และการมีอํานาจโน้มน้าวภายใน

คริสตจกัร ผู้ นําจะต้องทําหน้าท่ีของตนอยา่งเอาใจใสแ่ละจริงจงั พระเจ้าทรงแตง่ตัง้ผู้ปกครองหรือผู้ นําขึน้ในคริสตจกัรของพระองค์ 

เราจะต้องยอมจํานนต่อผู้ มีอํานาจท่ีเป็นมนษุย์ในคริสตจกัร (ฮีบรู 13:17) ตราบเท่าท่ีผู้ นําท่ีเป็นมนษุย์นัน้ใช้อํานาจของตนภายใต้

พระเจ้าตามการชีนํ้าของพระวจนะของพระองค์ คริสตจกัรจําเป็นต้องมีคนหลากหลายประเภทท่ีมีความสามารถในการเป็นผู้ นํา

และการบริหาร นอกจากผู้ ท่ีเป็นศิษยาภิบาลและผู้ ท่ีมีตําแหน่งในการดแูลแล้ว กลุม่สมาชิกท่ีจะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีผู้ นํา

ท่ีมีความสามารถในแผนกและกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ ผู้ มีอิทธิพลในการชีนํ้าความคิดเหน็ของผู้ อ่ืนและผู้ ท่ีเป็นแบบอย่างซึ่งอาจจะ

หรืออาจจะไมดํ่ารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ก็ได้ 

 การแสดงความเมตตา หมายถึง การมีความเมตตาและกรุณาต่อผู้ อ่ืน อาจรวมถึงการเย่ียมเยียนผู้ ป่วย ช่วยเหลือคน

ยากจน หญิงม่ายและเด็กกําพร้า (ดมูทัธิว 25:31-46; กาลาเทีย 2:10; ยากอบ 1:27; 2:15-17) ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีนีค้วรจะกระทําหน้าท่ี

ของตนด้วยความยินดี ไมใ่ช่ด้วยความไมเ่ตม็ใจ ทําอยา่งเสียไมไ่ด้ หรือทําเพ่ือโอ้อวด 

___________________________________ 

คริสเตียนทีเ่ป็นผใ้หญ่ทกุคนควรจะสามารถู  

ทําหนา้ทีใ่นเจ็ดอย่างทีเ่พ่ิงจะกล่าวไปไดใ้นระดบัหน่ึง 

___________________________________________ 

 คริสเตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ทกุคนควรจะสามารถทําหน้าท่ีในเจ็ดอยา่งท่ีเพิ่งจะกลา่วไปได้ในระดบัหนึง่ คริสเตียนทกุคนจะต้อง

เป็นพยานท่ีดีในการรับใช้ หนุนนํา้ใจ ให้และแสดงความเมตตา ทกุคนควรจะมีความสามารถบ้างในการชีนํ้าผู้ ที่ไมเ่ชื่อให้เข้าใ

แผนการแหง่ความรอด และนําคนท่ีเช่ือใหมใ่นวิถีทางของพระเจ้า อยา่งไรก็ตาม ข้อความนีแ้สดงให้เราเห็นว่า คริสเตียนแต่ละคนมี

ข้อเดน่พิเศษท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ แม้ว่าเราควรจะ “มีใจเตรียมพร้อมสําหรับการดีทกุอย่าง“ แต่เราจะต้องสงัเกตว่าจดุแข็งของ

เราคืออะไรและต้องใช้จดุแข็งเหลา่นัน้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 โดยสรุป คริสเตียนแตล่ะคนมีของประทาน บทบาทหรือหน้าท่ีเฉพาะในคริสตจกัร หรืออาจจะมีหลายอย่าง ไม่ว่าพระเจ้า

จะทรงให้เขาทําอะไร เขาจะต้องกระทําด้วยสดุความสามารถของตนและด้วยความถ่อมใจอยูเ่สมอ 

 

 

ของประทานในการดาํรงตาํแหน่งผ้รับใชู้  
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 “เหตฉุะนัน้จึงมีพระวจนะว่า ครั้นพระองค์เสด็จข้ึนไปส่ที่สง พระองค์ก็ทรงนําพวกเชลยไป และประทานของประทานแกู่ ู

มนษุย์…ของประทานของพระองค์ ก็คือใหบ้างคนเป็นอคัรทต บางคนเป็นผเ้ผยพระวจนะ บางคนเป็นผเ้ผยแพร่ข่าวประเสริู ู ู ฐ บาง

คนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จําเริญข้ึน 

จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกนัในความเชือ่ และในความร้ถึงพระบตุรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็ู

ผใ้หญ่เต็มที ่คือเต็มถึู งขนาดความไพบลย์ของพระคริสต์ เพือ่เราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถกซดัไปซดัมาและหนัไปเหมาดว้ยลมปากู ู

แห่งคําสัง่สอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอนัเป็นการล่อล่วง แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะ

จําเริญข้ึนทุกอย่างส่พระองค์ผ้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ู ู  คือเนื่องจากพระองค์นัน้ ร่างกายทัง้ส้ินที่ติดต่อสนิทและประสานกนัโดย

ทกุๆ ข้อต่อทีท่รงประทาน ไดจํ้าเริญเติบโตข้ึนดว้ยความรกั เมือ่อวยัวะทกุอย่างทํางานตามความเหมาะสมแลว้” (เอเฟซสั 4:8, 11-

16) 

 

 ข้อความนีก้ลา่วถึงสิ่งท่ีมกัจะเรียกกนัว่า การรับใช้ห้าประการ การรับใช้ห้าอย่างท่ีระบไุว้ไม่ใช่เพียงของประทานจากพระ

เจ้าแก่บคุคลภายในคริสตจกัร แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า (ภาษากรีก ดอมาทา (domata)) แก่คริสตจกัรโดยรวม ในขณะท่ี

โรม 12 กล่าวถึงความสามารถหรือหน้าท่ีต่างๆ โดยใช้ทัง้นามและกริยาเพ่ืออธิบายการดําเนินการของของประทานในการรับใช้ 

เอเฟซสั 4 กล่าวถึงตําแหน่งต่างๆ โดยใช้คํานาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าของประทานในเอเฟซสั 4 เป็นการรับใช้ในและเพ่ือคริสตจกัร

โดยรวมอย่างเป็นทางการและชดัเจนกว่า เม่ือพระเยซูเสด็จขึน้สูส่วรรค์ พระองค์ประทานของประทานให้แก่คริสตจกัร นัน่คือ ผู้ รับ

ใช้ข่าวประเสริฐ 

 

_______________________________________ 

ผที้ดํ่ารงตําแหน่งเหล่านีถื้อเป็นผนํ้าในคริสตจกัรู ู  

ซ่ึงมีหนา้ทีเ่ตรียมผอื้น่ใหพ้ร้อมู  

_________________________ 

 ข้อความนีแ้สดงให้เห็นว่า ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งเหล่านีถื้อเป็นผู้ นําในคริสตจกัรซึ่งมีหน้าท่ีเตรียมผู้ อ่ืนให้พร้อม และด้วยเหตุ

นัน้ จึงเป็นการช่วยคริสตจกัรให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตขึน้เป็นผู้ ใหญ่และมีความมัน่คงในความจริงตามคําสัง่สอน ผู้ ท่ี

ดํารงตําแหน่งเหลา่นีจ้ะต้องเป็นผู้ เทศนาข่าวประเสริฐ ในคําศพัท์สมยัใหม่ เราเรียกพวกเขาว่า ผู้ รับใช้ โดยใช้ในความหมายพิเศษ 

แม้วา่ในพระคมัภีร์ฉบบั KJV และ NKJV คําวา่ ผร้บัใชู้  เป็นคําทัว่ไป ซึง่หมายถงึ คนรับใช้หรือผู้ ทํางาน 

 คําว่า “บางคน” ปรากฏอยู่ 4 ครัง้ในข้อท่ี 11 โดยขยายคําว่า “อคัรทตู” “ผู้ เผยพระวจนะ” “ผู้ เผยแพร่ข่าวประเสริฐ” และ

ขยายคําวา่ “ศิษยาภิบาลและอาจารย์” ในหน่วยเดียว ความหมายคือว่า บคุคลเดียวทําหน้าท่ีทัง้ศิษยาภิบาลและอาจารย์ แน่นอน

ว่า แม้ว่าศิษยาภิบาลจะต้อง “ทําหน้าท่ีของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ” (2ทิโมธี 4:5) แต่งานรับใช้ท่ีสําคญัของเขาคือการสอน เขา

จะต้อง “เหมาะท่ีจะเป็นครู” [สามารถสอนได้] (1ทิโมธี 3:2; 2ทิโมธี 2:34) ผู้ รับใช้บางคนได้รับการเรียกและมีความสามารถในการ

สอนเป็นพิเศษกวา่คนอ่ืน แตศิ่ษยาภิบาลทกุคนจะต้องสามารถเป็นครูได้ 

 อคัรทตู (ภาษากรีก อาพอสทอล็อส (apostolos)) มีความหมายตามตวัอกัษรว่า ผู้ ท่ีได้รับการส่งออกไปเพ่ือทํางาน ส่ง

ข่าว เป็นทูต เป็นผู้ รับมอบหมาย แม้ว่าไม่มีผู้ ใดสามารถแทนท่ีอัครทูตสิบสองคนของพระเมษโปดก (วิวรณ์ 21:14) ผู้ ซึ่งเป็น

ประจกัษ์พยานของพระคริสต์ได้ แต่ก็มีคนอ่ืนๆ ท่ีดํารงตําแหน่งอคัรทตูโดยการรับใช้เป็นมิชชนันารีบกุเบิกและผู้ นําของผู้ รับใช้คน

อ่ืนๆ 

 ตวัอย่างเช่น คริสตจกัรท่ีอนัทิโอกส่งเปาโลและบารนาบสัไปเป็นมิชชนันารีบกุเบิก และพวกเขาเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็นอคัร

ทตู แม้ว่าทัง้สองจะไม่ได้อยู่ในกลุม่สิบสองคนนัน้ (ดกิูจการ 13:2-4; 14:14; 1โครินธ์ 9:2) ในทํานองเดียวกนั ยากอบ น้องชายของ
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พระเยซูก็เป็นอคัรทตู (กาลาเทีย 1:19) แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นหนึ่งในอคัรทตูสิบสองคน แต่เขาก็เป็นผู้ นําคริสตจกัรในเยรูซาเลม็ (ดู

กิจการ 15:13; 21:18) อนัโดรนิคสัและยนีูอสัก็เป็นอคัรทตูเช่นกนั (โรม 16:7) 

 ผเ้ผยพระวจนะู  (พยากรณ์) คือผู้ ท่ีแจ้งข้อความหรือคําชีนํ้าพิเศษจากพระเจ้า (ดกิูจการ 11:27; 15:32; 21:10) แม้ว่า

หลายๆ คนในคริสตจกัรอาจจะเผยพระวจนะเป็นครัง้คราว แต่ตําแหน่งผู้ เผยพระวจนะเป็นของผู้ ท่ีพระเจ้าทรงใช้เพ่ือเผยพระวจนะ

อยู่อย่างสม่ําเสมอในการรับใช้ของเขา ผู้ เทศนาทกุคนควรจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้าและเทศนาภายใต้การเจิมของพร

วิญญาณบริสทุธิ แต่ผู้ เผยพระวจนะได้รับการเรียกและมีความสามารถเป็นพิเศษในการป์ ระกาศนํา้พระทยั พระประสงค์และพร

ดํารัสเฉพาะของพระเจ้าแก่ธรรมิกชนของพระองค์ เขามกัจะแจ้งถึงข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการของพระเจ้าสําหรับอนาคต หรือ

ความจําเป็นของคริสตจกัรเพ่ือดําเนินการตามแผนการของพระองค์ 

_______________________________ 

เราควรจะร้จกั สนบัสนนุแลู ะเชือ่ฟัง 

ผร้บัใชที้เ่ป็นอคัรทตและผเ้ผยพระวจนะู ู ู  

ในท่ามกลางพวกเรา 

_________________ 

 จากตวัอย่างในหนงัสือกิจการ จะเห็นว่าตําแหน่งอคัรทตูและผู้ เผยพระวจนะมีไว้เพ่ือคริสตจกัรตลอดเวลา ในเวลาหลาย

ศตวรรษ อคัรทตูและผู้ เผยพระวจนะปลอมได้เกิดขึน้มากมาย พวกเขาอ้างตนเป็นอคัรทตูและผู้ เผยพระวจนะเพ่ืออ้างอํานาจเป็น

ใหญ่ในคริสตจกัร (1ยอห์น 4:1; วิวรณ์ 2:2) อย่างไรก็ตาม พระคมัภีร์เท่านัน้เป็นหลกัฐานเดียวท่ีแสดงทางแห่งความรอดและการ

ใช้ชีวิตคริสเตียน และผู้ ท่ีประกาศข่าวประเสริฐอ่ืน ก็จะถกูแช่งสาป (กาลาเทีย 1:8-9; 2ทิโมธี 3:15-17) ดงันัน้ จึงไม่ควรอ้างว่าตน

เป็นอคัรทตูหรือผู้ เผยพระวจนะ หรือคนอ่ืนๆ ไม่ควรจะสนบัสนนุให้เขาเป็นเช่นนัน้ แม้กระนัน้ เราควรจะรู้จกั หนนุนํา้ใจและเชื่อฟั

ผู้ รับใช้ท่ีเป็นอคัรทตูและผู้ เผยพระวจนะในทา่มกลางพวกเรา 

 ผเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐู  มีความหมายตามตวัอกัษรว่า ผู้ เทศนาข่าวประเสริฐ เขาประกาศข่าวดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ท่ีไม่มี

ความรอด (ดกิูจการ 21:8; 2ทิโมธี 4:5) คําศพัท์นีต้ามพระคมัภีร์ไม่ได้มีข้อจํากดัเหมือนการใช้ในปัจจุบนัซึ่งหมายถึงผู้ เทศนาท่ี

เดินทางไปยงัท่ีตา่งๆ และจดัให้มีการประชมุพิเศษเทา่นัน้ แตห่มายถงึผู้ รับใช้ท่ีสามารถนําคนบาปมาหาพระเจ้าได้ ไม่ว่าจะนํามาที

ละคน หรือโดยการเทศนาตอ่คนจํานวนมาก 

 ศิษยาภิบาล (ความหมายตามตัวอักษรคือ “ผู้ เลีย้งแกะ”) คือผู้ ท่ีนําและดูแลธรรมิกชนของพระเจ้า พระคัมภีร์ยังได้

กลา่วถงึเขาวา่เป็นผู้ปกครองดแูล (ความหมายตามตวัอกัษรคือ “ผู้ดแูล”) และผู้อาวโุส (ดกิูจการ 14:23; 20:17, 28; 1ทิโมธี 3:1-7; 

ทิตสั 1:5-9) 

 1เปโตร 5:1-4 อธิบายเก่ียวกับหน้าท่ีของศิษยาภิบาลในการนํา ดูแลและสัง่สอนผู้ ท่ีเช่ือภายใต้การดูแลของเขา “เหตุ

ฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงตกัเตือนบรรดาผู้ ใหญ่ในพวกท่านทัง้หลาย ในฐานะท่ีข้าพเจ้าก็เป็นผู้ ใหญ่คนหนึ่ง และเป็นพยานถึงความทกุข์

ทรมานของพระคริสต์ และมีส่วนท่ีจะรับศกัดิศรีอนัจะมาปรากฏภายหลงั จงเลีย้งฝงูแกะของพระเจ้าท่ีอยู่ในความดูแลของท่าน ์

ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของท่ีได้มาโดยทจุริต แต่ด้วยใจเล่ือมใส และไม่ใช่เหมือน

เป็นเจ้านายท่ีข่มข่ีผู้ ท่ีอยูใ่ต้อํานาจ แตเ่ป็นแบบอยา่งแก่ฝงูแกะนัน้ และเม่ือพระผู้ เลีย้งผู้ ย่ิงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทัง้หลายจะ

รับศกัดิศรีเป็นมงกฎุท่ีร่วงโรยไมไ่ด้เลย์ ” 

 พระคมัภีร์ใหม่มกัจะกล่าวถึงผู้อาวโุสในรูปพหพูจน์ ซึง่แสดงให้เห็นว่า คริสตจกัรในแต่ละเมืองมีผู้ นําเป็นคณะผู้ดแูล ทัง้

พระคมัภีร์ ประวติัศาสตร์และสามญัสํานึกชีใ้ห้เห็นว่า คริสตจกัรเหลา่นัน้มีศิษยาภิบาลหรือหวัหน้าผู้อาวโุส (ดวูิวรณ์ 2-3 ท่ีซึง่พระ

เยซูทรงเขียนถึง “ทูตสวรรค์” ซึ่งมีความความหมายตามตวัอกัษรว่า “ผู้ ส่ือสาร” ของคริสตจักรทัง้เจ็ดแห่งในเอเชีย ไมเนอร์) ใน

ปัจจุบนั ผู้อาวุโสของคริสตจักรในเมืองหนึ่งหมายถึง ศิษยาภิบาลและคณะผู้ดูแลของคริสตจักรท้องถ่ิน หรือศิษยาภิบาลของท่ี

ประชมุหลายๆ แหง่ในเมืองหนึง่ซึง่ร่วมทํางานเป็นสว่นหนึง่ขององค์การเดียวกนั 
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 อาจารย์ คือผู้ ท่ีสัง่สอนพระวจนะของพระเจ้า (ดกิูจการ 13:1) ดงัท่ีเราได้เห็นแล้ว ในข้อความนี ้ผู้ดแูลคริสตจกัรท้องถ่ินมี

หน้าท่ีในการเทศนาและการสอน แม้วา่คนจํานวนมากในคริสตจกัรอาจจะมีของประทานในการสอนและสามารถสอนได้ในสถานท่ี

ตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี เช่น ในชัน้เรียนโรงเรียนพระคมัภีร์วนัอาทิตย์ และในการสอนพระคมัภีร์ตามบ้าน แต่ตําแหน่งของศิษยาภิบาล

และอาจารย์มีอํานาจเหนือคนเหล่านัน้ ศิษยาภิบาลและอาจารย์คือผู้ เทศนาและผู้สอนพระวจนะคนสําคญั พระเจ้าไม่ได้เพียง

ประทานของประทานในการสอนให้แก่เขา แตพ่ระองค์ทรงประทานเขาให้แก่คริสตจกัรเพ่ือเป็นอาจารย์และผู้ดแูล 

 ข้อ 12 อธิบายเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ท่ีพระเจ้าทรงประทานอคัรทตู ผู้ เผยพระวจนะ ผู้ เผยแพร่ข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาล

และอาจารย์ให้แก่คริสตจกัร [ในภาษาองักฤษ] เคร่ืองหมายจลุภาค (,) ในข้อนีใ้นฉบบั KJV อาจทําให้บางคนแปลความหมายว่า 

ผู้ รับใช้เหลา่นีมี้หน้าท่ีแบ่งออกเป็นสามอย่างด้วยกนั แต่พระคมัภีร์ต้นฉบบัไม่มีเคร่ืองหมายนีอ้ยู่ ผู้แปลได้เพิ่มเคร่ืองหมายนีเ้ข้าไป

เพ่ือช่วยในการอ่านและการเข้าใจ ในกรณีนี ้เม่ือศึกษาข้อความภาษากรีกและการแปลฉบบัอ่ืนๆ จะเห็นชดัเจนว่า มีวตัถปุระสงค์

หนึง่ข้อแตมี่ขัน้ตอนสามประการ ดงันี ้

1. พระเจ้าทรงประทานตําแหน่งผู้ รับใช้ต่างๆ แก่คริสตจักรเพ่ือ “ทําให้...เป็นคนดีรอบคอบ” (KJV) หรือ “เตรียม” 

(NKJV) ผู้ ท่ีเช่ือ 

2. ธรรมิกชนมีความพร้อมเพ่ือท่ีจะสามารถ “รับใช้” ในท่ีนี ้“การรับใช้” หมายถึง “การปรนนิบติั” หรือหน้าท่ีทัง้หมดใน

คริสตจกัร ผู้ ท่ีเช่ือทกุคนควรจะมีการรับใช้ ไม่จําเป็นว่าต้องรับใช้ในการเทศนาต่อคนทัง้หลาย แต่เป็นการรับใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในกายของพระคริสต์ อคัรทตู ผู้ เผยพระวจนะ ผู้ เผยแพร่ข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาลและอาจารย์มีหน้าท่ีช่วยเหลือธรรมิกชนแต่ละ

คนให้ค้นพบการรับใช้ของตนและฝึกเขาเพ่ือทําหน้าท่ีภายในพระกายอยา่งเหมาะสม 

3. เม่ือสมาชิกแต่ละคนทําหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม กายทัง้หมดจะจําเริญหรือเติบโตขึน้ เป้าหมายคือ

เพ่ือให้เป็นผู้ ท่ีสมบรูณ์ในพระคริสต์ เราเร่ิมต้นจาก “ความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั ซึง่พระวิญญาณทรงประทานนัน้ด้วยสนัติภาพเป็

พนัธนะ” (เอเฟซสั 4:3) และดําเนินตอ่ไปใน “ความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัในความเช่ือ และในความรู้ถงึพระบตุรของพระเจ้า จนกว่

เราจะโตเป็นผู้ใหญ่เตม็ท่ี คือเตม็ถงึขนาดความไพบลูย์ของพระคริสต์” (เอเฟซสั 4:13) 

 ตามเอเฟซสั 4:14-16 กายผู้ ท่ีเช่ือในท้องถ่ินแตล่ะแหง่ควรจะพยายามเพ่ือให้มีลกัษณะพิเศษในการเติบโตขึน้ อนัได้แก่ 

1. การเป็นผู้ ท่ีมัน่คงในความเช่ือเพ่ือท่ีจะไมห่นัเหไปตามคําสัง่สอนท่ีผิดและผู้ นําท่ีผิด 

2. การกล่าวความจริงด้วยความรัก พวกเขาต้องเรียนรู้ท่ีจะรับใช้กนัและกนั และรับใช้ผู้ ท่ีไม่เช่ือด้วยความจริงใจและ

เมตตา รวมทัง้ให้ความสําคญัและแสดงออกซึง่ความจริงและความรัก 

3. การยอมจํานนตอ่การนําของพระเยซคูริสต์ในทกุสิง่ และพึง่พาในการท่ีพระองค์จะทรงจดัหาทกุสิง่ให้ 

4. ทกุคนเรียนรู้ท่ีจะแบ่งปันสว่นของตนเพ่ืองานของคริสตจกัร เพ่ือท่ีพระกายจะสามารถเติบโตและจําเริญขึน้ในความ

รัก 

 

บทสรุป 
 ของประทานในการรับใช้ในโรม 12 เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นวิธีท่ีพระเจ้าทรงให้สมาชิกแต่ละคนของคริสตจักรมี

ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งหรือมากกว่าเพ่ือทํางานในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ ของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้ รับใช้ใน

เอเฟซัส 4 เป็นสิ่งท่ีพระเจ้าประทานให้แก่คริสตจักรท้องถ่ินและทั่วโลกเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเตรียมสมาชิกให้ทํางานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 นอกจากนี ้พระเจ้ายังประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติตาม 1โครินธ์ 12 อันเป็นหมายสําคัญ

อศัจรรย์เพ่ือเป็นพยานถงึงานของคริสตจกัร และให้อํานาจอย่างอศัจรรย์เพ่ือให้งานของคริสตจกัรดําเนินต่อไป ตอนนี ้เราจะศกึษา

ของประทานในการเปิดเผย การให้ฤทธิเดชและการพดู์  



 13 

บทที่สอง 
ของประทานฝ่ายพระวญิญาณเหนือธรรมชาต ิ

 

 “ดก่อนพีน่อ้งทัง้หลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเร่ืองของประทานฝ่ายพระวิญญาณนันู้ ...ของประทานนัน้มีต่างๆ กนั 

แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกนั งานรับใช้มีต่างๆ กนั แต่มีองค์พระผ้เู ป็นเจ้าองค์เดียวกนั กิจกรรมมีต่างๆ กนั แต่มีพระเจ้าองค์

เดียวกนัเป็นตน้เหตแุห่งกิจกรรมนัน้ๆ ในทกุคน การสําแดงของพระวิญญาณนัน้มีแก่ทกุคนเพือ่ประโยชน์ร่วมกนั พระเจ้าทรงโปรด

ประทานโดยทางพระวิญญาณ ใหค้นหน่ึงมีถอ้ยคําประกอบดว้ยสติปัญญา และใหอี้กคนหน่ึงมีถอ้ยคําอนัประกอบดว้ยความร้ แตู่

เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกนั และใหอี้กคนหน่ึงมีความเชื่อ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกนั และใหอี้กคนหน่ึงมีความสามารถ

รกัษาคนป่วยได ้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกนั และใหอี้กคนหน่ึงทําการอิทธิฤทธิต่างๆ และใหอี้กคนหน่ึงเผยพระวจนะได ้และ์

ใหอี้กคนหน่ึงร้จกัสงัเกตวิญญาณต่างๆ และใหอี้กคนหน่ึงพดภาษาแปลกๆ และใหอี้กคนหน่ึงแปลภาษานัน้ๆ ได ้ส่ิงสารพดัเหล่านี ู้ ู

พระวิญญาณองค์เดียวกนัทรงบนัดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทยัพระองค์” (1โครินธ์ 12:1, 4-11) 

 

 1โครินธ์ 12 กล่าวถึง “ของประทาน” ว่าเป็นสิ่งอศัจรรย์ท่ีทรงประทานให้ซึ่งดําเนินการโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณ์

บริสทุธิ ขอให้เรามาศกึษาลกัษณะของของประทานฝ่ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติเหลา่นีก้นั์  

 

ที่มาของของประทาน 
 ก่อนอ่ืน เราจะต้องเข้าใจว่าผู้ ท่ีก่อให้เกิดของประทานเหล่านีคื้อพระวิญญาณบริสทุธิ พระวิญญาณคือพระเจ้าพระองค์์

เอง ผู้ทรงมีลกัษณะฝ่ายวิญญาณและพระราชกิจฝ่ายวิญญาณเฉพาะของพระองค์ (ดปูฐมกาล 1:1-2; ยอห์น 4:24) ในข้อความนี ้

พระวิญญาณคือพระเจ้าผู้ทรงกระทําการในชีวิตของมนษุย์ 

 1โครินธ์ 12:4-7 แสดงให้เห็นชดัเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นต้นเหตขุองของประทานเหลา่นี ้แม้ว่าของประทานจะแตกต่างกนั

ไปและมีงานรับใช้ท่ีหลากหลาย แต่พระเจ้าเท่ียงแท้พระองค์เดียวทรงเป็นผู้ เร่ิมต้นของประทานเหล่านีท้ัง้หมด พระเจ้าทรงเป็นผู้ ท่ี

ประทานของประทานและพระเจ้าทรงเป็นผู้ ท่ีกระทําการนัน้ 

 

ลักษณะเหนือธรรมชาตขิองของประทาน 
 ของประทานเหลา่นีเ้ป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างแน่นอน ข้อความนีอ้ธิบายว่าของประทานเป็น “พระราชกิจ” ของพระเจ้า 

และเป็น “การสําแดงของพระวิญญาณ” การสําแดงคือการเปิดเผยหรือการแสดง กริยา “สําแดง” หมายถึง เปิดเผยหรือแสดงออก

อยา่งชดัเจน 

 ดงันัน้ เป็นการไมถ่กูต้องท่ีจะกลา่ววา่ของประทานเหลา่นีเ้ป็นความสามารถตามธรรมชาติของมนษุย์เหมือนเช่นท่ีบางคน

ท่ีไม่เช่ือในการอศัจรรย์ในทกุวนันีก้ลา่วกนั ตวัอย่างเช่น พวกเขาอธิบายว่าถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาคือการมีความสามารถ

ในการตดัสินใจและให้คําปรึกษาท่ีดี ของประทานในการรักษาคนป่วยได้คือความสามารถในการเป็นหมอหรือนางพยาบาลท่ีดี 

และของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ หมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดี แต่หากเป็นตามการอธิบาย

เช่นนัน้ ผู้ ท่ีไมเ่คยรู้สกึพระวิญญาณของพระเจ้ามาก่อนและไมไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิอย่างแน่นอนก็จะสามารถใช้ของประทาน์

เหลา่นีไ้ด้ดีพอๆ กบัผู้ ท่ีเช่ือ 

 โดยทัว่ไป ความสามารถและพรสวรรค์ทกุอย่างมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างมนษุย์ในพระฉายของพระองค์ให้เป็นผู้

มีชีวิตทางวิญญาณ จิตใจและสติปัญญา โดยมีคุณสมบัติทุกอย่างในทางวิญญาณ จิตใจ และสติปัญญา แต่ข้อความนีไ้ม่ได้

กล่าวถึงเพียงของประทานทัว่ไปอนัมาจากพระคณุของพระเจ้า (ตามท่ีเราอาจเช่ือถือในเร่ืองของประทานในการรับใช้ในโรม 12) 

แต ่1โครินธ์ 12 เน้นสิง่ท่ีเหนือธรรมชาติโดยอธิบายวา่ของประทานเหลา่นีเ้ป็น “ฝ่ายพระวิญญาณ” 
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 ฮีบรู 2:3-4 เน้นลกัษณะท่ีเหนือธรรมชาติของ “ของประทานจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” ดงันัน้ “ถ้าเราละเลยความรอดอนั

ย่ิงใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความรอดนัน้ได้เร่ิมขึน้ โดยการประกาศขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ ท่ีได้ยิน

พระองค์ ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง ทัง้นีพ้ระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสําคญัและการอศัจรรย์ และโดย

การอิทธิฤทธิตา่งๆ และโดยของประทา์ นจากพระวิญญาณบริสทุธิซึง่ทรงประทานตามนํา้พระทยัของพระองค์์ ” 

 ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ เป็นตวัอยา่งท่ีดี 1โครินธ์ 14 เผยให้เหน็ชดัเจนวา่ ของประทานนัน้ไมใ่ช่ของประทาน

ในการเรียนรู้ภาษา แตเ่ป็นของประทานในการพดูภาษาท่ีผู้พดูหรือผู้ ฟังไมเ่ข้าใจได้อยา่งน่าอศัจรรย์ 

 

ทรงประทานให้ตามนํา้พระทยัของพระเจ้า 
 ในการรู้อยา่งแน่ชดัและใช้อยา่งถกูต้อง เราจะต้องเข้าใจท่ีมาและลกัษณะอนัเหนือธรรมชาติของของประทานเหลา่นีก่้อน 

ตวัอยา่งเช่น คณะคาริสเมติกกลุม่หนึ่งโฆษณาว่า คณะได้เปิดโรงเรียนสอนการเผยพระวจนะ โดยสญัญาว่าจะสอนนกัเรียนทกุคน

ให้รู้วิธีการเผยพระวจนะและสญัญาอีกวา่ นกัเรียนทกุคนจะได้รับการเผยพระวจนะเก่ียวกบัตนเองก่อนท่ีจะจบการสมัมนา 

 อย่างไรก็ตาม หากของประทานดําเนินการตามงานรับใช้ของพระเจ้า แล้วมนษุย์จะรับประกนัได้อย่างไรว่าใครจะใช้ของ

ประทานอยา่งหนึง่อยา่งใดและจะใช้ของประทานนัน้เม่ือไร เราจะต้องเรียนรู้เก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณและเรียนรู้ท่ีจะ

ยอมจํานนต่อพระวิญญาณของพระเจ้า เพ่ือท่ีเราจะพร้อมให้พระเจ้าทรงใช้เรา อย่างไรก็ตาม เป็นการอวดดีท่ีจะกล่าวว่ามนษุย์

สามารถให้ของประทานดงักล่าวแก่คนอ่ืนหรือใช้ของประทานนัน้ได้ตามใจชอบ เราไม่สามารถสอนคนอ่ืนให้เผยพระวจนะหรือทํา

การอิทธิฤทธิต่างๆ ได้ เราสามารถสอนผู้ อ่ืนให้เป็นผู้ ท่ีพร้อมเพ่ือท่ีพระวิญญาณของพระเจ้าจะทํางานผ่านทางพวกเขาได้ แต่เรา์

จะต้องตระหนกัเสมอวา่พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานและทรงให้มีความสามารถในการใช้ของประทานตามพระประสงค์อนัสงูสดุของ

พระองค์ (ด ู1โครินธ์ 12:11; ฮีบรู 2:4) 

__________________________ 

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

เกิดจากพระทยัและฤทธิเดชของพระเจ้า์  

_________________________________ 

 เราสามารถอธิษฐานกบัผู้ อ่ืนและให้กําลงัใจพวกเขาว่าพระเจ้าจะทรงสดบัฟังและตอบคําอธิษฐาน เราสามารถอธิษฐาน

เพ่ือขอการทรงนําจากพระเจ้า และแบ่งปันสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสําแดงให้แก่เรากบับคุคลอ่ืน อย่างไรก็ตาม ในการกระทําเช่นนัน้ เรา

จะต้องระวงัท่ีจะให้ความสนใจอยูท่ี่พระเจ้าและนํา้พระทยัของพระองค์ 

 บทท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า เราเป็นช่องทางท่ีพระวิญญาณทรงใช้ และพระองค์ทรงคาดหวงัให้เราใช้ของประทานตามพระ

วจนะของพระองค์ เราจะต้องควบคมุตนเองมิฉะนัน้เราจะใช้ของประทานอยา่งไมถ่กูต้อง (ด ู1โครินธ์ 14:32) ความต้องการของเรา

มีความสําคญัอย่างมากในการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แต่เราจะต้องจําไว้เสมอว่า ของประทานเหลา่นัน้เกิดจากพระทยั

และฤทธิเด์ ชของพระเจ้า 

 

 

_________________________________ 

ส่ิงสําคญัทีส่ดุไม่ใช่ความตอ้งการของเรา 

แต่เป็นน้ําพระทยัของพระเจ้า 

________________________ 

 สิ่งสําคญัท่ีสดุไม่ใช่ความต้องการของเรา แต่เป็นนํา้พระทยัของพระเจ้า เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนอื่น เราจะต้องอธิษฐา

ตามนํา้พระทยัของพระเจ้า ตวัอยา่งเช่น หากมีคนเจ็บป่วย นํา้พระทยัของพระเจ้าคือ เราจะต้องอธิษฐานเผ่ือเขา เพราะพระคมัภีร์สั
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เราให้ทําเช่นนัน้ (ดยูากอบ 5:14) อยา่งไรก็ตาม เราไมส่ามารถรับรองวา่การรักษาคนป่วยจะเกิดขึน้ตามวิธีและเวลาท่ีบคุคลอาจจะ

ต้องการ นอกจากวา่เราจะได้ยินจากพระเจ้าเป็นพิเศษ สิ่งท่ีเราสามารถสญัญาได้ตามพระวจนะของพระเจ้าคือ พระเจ้าจะสดบัฟัง

คําอธิษฐานของเรา และพระเจ้าจะทรงช่วยเรา เราจะต้องอธิษฐานและเช่ือว่าพระเจ้าจะทรงรักษาคนป่วย แต่เราไม่สามารถออก

คําสัง่วิธีท่ีพระเจ้าจะทรงเลือกท่ีจะกระทําได้ 

 หลายครัง้ พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานด้วยการอิทธิฤทธิในทนัที แต่ในครัง้อ่ืนๆ พระองค์ไม่ทรงกระทําเช่นนัน้ ไม่ว่าจะ์

เป็นอย่างไร พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทําการ หากพระองค์ไม่ได้ช่วยบุคคลให้รอดจากการทดลองของเขาในทันที พระองค์จะทรง

ประทานพระคณุอย่างเพียงพอเพ่ือให้อดทนได้ (ด ู1โครินธ์ 10:13; 2โครินธ์ 12:8-10) ในทัง้สองตวัอย่าง พระเจ้าทรงตอบสนองใน

ทางบวกตอ่คําอธิษฐาน แม้วา่พระองค์จะไมก่ระทําตามคําเรียกร้องบางอย่าง แต่พระองค์จะทรงประทานพระคณุและกําลงัเพ่ือทํา

ตามนํา้พระทยัของพระเจ้าในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

 โดยสรุป เราไม่ควรจะให้ความสนใจกบัการกระทําท่ีโดดเด่นของเรา แต่สนใจการเป็นภาชนะและช่องทางท่ีพระเจ้าจะ

ทรงใช้ตามพระประสงค์ในแต่ละสถานการณ์ เราไม่จําเป็นต้องเข้าใจเหตผุลสําหรับคําตอบของพระเจ้า แต่เราจะต้องอธิษฐาน มี

ความเช่ือ และดําเนินชีวิตตอ่ไปจนกวา่จะได้รับชยัชนะ 

 เน่ืองจากของประทานฝ่ายพระวิญญาณมาจากพระเจ้า เราควรจะให้ความสนใจสิ่งท่ีพระองค์ทรงกระทํา ไม่ใช่สิ่งท่ี

มนษุย์กระทํา ปัญหาจะเกิดขึน้เม่ือมีการให้ความสําคญักบั “การรับใช้ของคนๆ หนึ่ง” หรือการใช้ของประทานบางอย่าง ในทํานอง

เดียวกนั ปัญหาจะเกิดขึน้เม่ือคนทัง้หลายถือว่าของประทานเช่น การรักษาคนป่วยได้ การเผยพระวจนะหรือถ้อยคําประกอบด้วย

ความรู้ว่ามีประโยชน์อยู่แค่นัน้ หรือถือเป็นวิถีทางในการยกช่ือเสียงของผู้ เทศนา แทนท่ีจะชีใ้ห้เห็นพระประสงค์ของพระเจ้าในการ

ดําเนินการของประทานเหล่านัน้ ตวัอย่างเช่น ของประทานในการรักษาคนป่วยได้มักจะมีประโยชน์ในการสร้างความเช่ือและ

ก่อให้เกิดการฟืน้ฟซูึง่นําคนจํานวนมากมาสูค่วามรอด (ตวัอย่าง ดกิูจการ 3:1-11; 4:4) แต่หากท่ีประชมุหรือผู้ รับใช้ให้ความสําคญั

กบัการรักษาคนป่วยได้โดยไมใ่สใ่จข้อความเก่ียวกบัความรอด พระประสงค์ของพระเจ้าท่ีทรงประทานให้มีการรักษาคนป่วยได้ก็ไม่

สําเร็จสมบรูณ์ 

 

ทรงประทานให้เพื่อเวลาที่จาํเป็นเป็นพเิศษ 
 พระเจ้าทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณตาม 1โครินธ์ 12 สําหรับเวลาท่ีมีความจําเป็นเป็นพิเศษหรือในยาม

วิกฤต ในคริสตจักร ของประทานเหนือธรรมชาติควรจะเป็นสิ่งปกติ ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ เป็นสิ่งท่ีมีการคาดหวงั ไม่ใช่สิ่งท่ีไม่มีการ

คาดหวงั อย่างไรก็ตาม ของประทานเหล่านัน้ไม่ได้กระทําการอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้ เราก็จะไม่ถือว่าเป็นสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ 

 ตวัอยา่งเช่น ในหนงัสือพระกิตติคณุและกิจการ ฝงูชนได้รับการรักษาและคนจํานวนมากได้รับการชบุให้ฟืน้ขึน้จากความ

ตาย อยา่งไรก็ตาม สมาชิกของคริสตจกัรยคุแรกทกุคนเสียชีวิตไปในท่ีสดุโดยท่ีไม่ได้ฟืน้ขึน้มาอีก และคาดว่า คนสว่นใหญ่เสียชีวิต

ลงเพราะความป่วยไข้หรือเชือ้โรคบางอย่างท่ีไม่ได้รับการรักษา ของประทานในการรักษาคนป่วยและการทําการอิทธิฤทธิต่างๆ ์

เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้มาก แตไ่มไ่ด้เกิดขึน้ในทกุสถานการณ์ 

___________________________________________________ 

ของประทานเหนือธรรมชาติควรจะเป็นส่ิงปกติ ไม่ใช่ส่ิงผิดปกติ 

เป็นส่ิงทีมี่การคาดหวงั ไม่ใช่ส่ิงทีไ่ม่มีการคาดหวงั 

อย่างไรก็ตาม ของประทานเหล่านีไ้ม่ไดก้ระทําการอย่ตลอดเวลาู  

____________________________________________________ 
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 พระเยซเูสดจ็ผา่นชายง่อยท่ีประตงูามหลายครัง้อยา่งไมต้่องสงสยั แต่ไม่ทรงรักษาเขาในเวลานัน้ แต่ชายคนนัน้ได้รับการ

รักษาเม่ือเขาพบกบัเปโตรและยอห์นในกิจการ 3 แม้วา่พระเจ้าทรงให้โดรคสัฟืน้จากความตายในกิจการ 9 แต่พระองค์ไม่ได้ให้อคัร

ทตูยากอบผู้ถกูประหารในกิจการ 12 ฟืน้ขึน้จากความตาย 

 อีกตวัอยา่งหนึง่ “ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา” คือ “ถ้อยคํา” หรือสว่นของสติปัญญาของพระเจ้า ของประทานนีไ้ม่ได้

ดําเนินการในชีวิตของบุคคลตลอดย่ีสิบส่ีชัว่โมงต่อวนั แต่เป็นการเปิดเผยพิเศษสําหรับเวลาเฉพาะ ไม่มีคนใดสามารถรู้พระทยั

ทัง้หมดของพระเจ้าได้ตลอดเวลา แต่ในเวลาท่ีมีความจําเป็นเป็นพิเศษ บางครัง้ พระองค์ทรงประทานสว่นของสติปัญญาอนัเหนือ

ธรรมชาติของพระองค์ให้แก่บคุคล 

 1โครินธ์ 14 ให้แนวทางเก่ียวกบัการพดูภาษาแปลกๆ โดยสอนว่าในการประชมุกนั ให้มีเพียงสองหรือสามคนเท่านัน้ท่ีจะ

พดูภาษาแปลกๆ ตอ่ท่ีประชมุได้ ในทํานองเดียวกนั ควรจะมีเพียงสองหรือสามคนเท่านัน้ท่ีจะเผยพระวจนะในการประชมุครัง้หนึ่ง 

เราควรจะคาดหวังให้มีการพูดท่ีเหนือธรรมชาติเหล่านีใ้นการประชุมนมสัการของเรา แต่เราไม่ควรจะประหลาดใจด้วยเร่ืองนี ้

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ทรงให้มีการใช้ของประทานตลอดเวลาในการประชมุครัง้หนึ่งหรือให้ของประทานนัน้ควบคมุการประชมุ 

ของประทานเป็นของประทานพิเศษในเวลาพิเศษเพ่ือวตัถปุระสงค์พิเศษ 

 

ชีวิตฝ่ายธรรมชาต ิชีวิตฝ่ายวิญญาณและ 
ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

 ในขณะท่ีเราศึกษาลักษณะท่ีเหนือธรรมชาติของของประทานเหล่านี  ้เราจะต้องแยกแยะของประทานเหล่านีจ้าก

คณุสมบติัของมนษุย์ตามธรรมชาติท่ีอาจตรงกบัของประทานในบางอย่าง และจะต้องแยกแยะจากหลกัการทางฝ่ายวิญญาณท่ี

ดําเนินการในชีวิตประจําวนัของคริสเตียนทกุคนด้วย ตวัอย่างเช่น เราสามารถแยกแยะสติปัญญาออกเป็นสามระดบั ระดบัแรก 

มนษุย์สามารถมีสติปัญญาในทางธรรมชาติได้แม้ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า (ดลูกูา 16:8; 1โครินธ์ 2:4-6) ผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าอาจ

เป็นคนฉลาดในการวางแผนอาชีพของตน และอาชญากรสามารถเตรียมตวัอย่างฉลาดในการกระทําท่ีเป็นบาป แน่นอนว่า ในทาง

ฝ่ายวิญญาณแล้ว คนดงักลา่วไมฉ่ลาด แตเ่ป็นคนโง่เขลา 

 ระดบัท่ีสองคือสติปัญญาฝ่ายวิญญาณ ซึ่งผู้ ท่ีเช่ือทกุคนมีอยู่บ้างและเป็นสิ่งท่ีชีนํ้าความประพฤติทกุอย่างของผู้ ท่ีเช่ือ 

พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้แก่ทกุคนท่ีชอบธรรม ทกุคนท่ีแสวงหา (ดสูภุาษิต 2:6-7; ยากอบ 1:5) แม้ว่าสติปัญญาทางฝ่าย

วิญญาณซึ่งเป็นการชีนํ้าประจําวันในการใช้ชีวิตคริสเตียนนัน้เป็นของประทานจากพระเจ้า แต่ก็ไม่ใช่ของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณเหนือธรรมชาติตามท่ีกล่าวถึงใน 1โครินธ์ 12 ทัง้นี ้เพราะในข้อพระคมัภีร์ดงักล่าวได้กล่าวถึงการสําแดงหรือการให้

อํานาจเป็นพเิศษท่ีพระเจ้าทรงประทานให้แก่บคุคลแตล่ะคนในเวลาหนึง่เวลาใด ไมใ่ช่แก่ทกุคนตลอดเวลา 

 ระดบัท่ีสามคือ “ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา” ซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับสติปัญญาทางธรรมชาติในชีวิตมนุษย์ หรือ

สติปัญญาฝ่ายวิญญาณในชีวิตคริสเตียน ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาเป็นของประทานเหนือธรรมชาติ อันเป็นส่วนของ

สติปัญญาของพระเจ้าในสถานการณ์เฉพาะ 

 ในทํานองเดียวกนั เราสามารถแบ่งระดบัความรู้ออกเป็นสามระดบั ได้แก่ ความรู้ทางโลกหรือความรู้ของมนษุย์ ความรู้

ทางฝ่ายวิญญาณ และ “ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้” 

 ตวัอยา่งเพิ่มเติม ในชีวิตประจําวนัของมนษุย์มีความเช่ืออยู ่คนบาปมีความเช่ือในตนเอง คนอ่ืนๆ วตัถสุิ่งของ ธรรมเนียม 

หรือพระเทียม แต่สิ่งท่ีเขาจําเป็นท่ีจะต้องเช่ือและไว้วางใจคือพระเจ้าเท่ียงแท้เพ่ือให้ได้รับความรอด (ด ู1โครินธ์ 2:5; ฮีบรู 11:6) 

พระคัมภีร์ยังกล่าวถึงความเช่ือ (ภาษากรีก พิสทิส (pistis)) ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “ผลของพระวิญญาณ” (กาลาเทีย 5:22) ใน

ความหมายนี ้ความเช่ือคือ ความไว้วางใจ ความเช่ือถือ ความจงรักภักดีและ “ความสตัย์ซ่ือ” (NKJV) ในชีวิตประจําวนั ท่ีพระ

วิญญาณของพระเจ้าทรงก่อให้เกิดขึน้ในผู้ ท่ีเช่ือและเป็นลกัษณะของคริสเตียนท่ีเป็นผู้ ใหญ่แล้วทกุคน แต่ 1โครินธ์ 12 กล่าวถึง 

“ของประทานในการมีความเช่ือ” พิเศษท่ีไม่ใช่คริสเตียนทกุคนจะได้รับ พระวิญญาณทรงเป็นแหลง่ของ “ผล” และ “ของประทาน” 
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แต่ “ผล” หมายถึงคณุสมบติัท่ีก่อขึน้อย่างปกติในการเติบโตของคริสเตียน เหมือนเช่นต้นแอปเปิลให้ผลแอปเปิลตามธรรมชาติ 

ส่วน “ของประทาน” หมายถึงการแทรกโดยตรงจากภายนอก ไม่ใช่ภายในตวัของคริสเตียนเอง เหมือนเช่นบุคคลได้รับของขวญั

จากเพ่ือน 

 เราอาจจะไม่สามารถแยกระดบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่างออกเป็นสามระดบั แต่ตวัอย่างเหล่านีแ้สดงให้

เหน็วา่เราจะต้องเข้าใจวา่ของประทานใน 1โครินธ์ 12 เป็นสิง่เหนือธรรมชาติและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุ แม้ว่าของประทานเหลา่นี ้

อาจมีความคล้ายคลงึกบัสิ่งอ่ืนๆ ในชีวิตทางธรรมชาติ ชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือทัง้สองอย่าง แต่ข้อความนีอ้ธิบายไว้ชดัเจนเก่ียวกบั

การสําแดงฤทธิเดชของพระเจ้าท่ีพระองค์ไม่ได้ประทานแก่ผู้ ท่ีไม่เช่ือและพระองค์ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้ ท่ีเช่ือทกุคน อย่างน้อยก็์ ไม่

ทรงประทานของประทานอยา่งเดียวกนัในวิถีทางเดียวกนัให้แก่ทกุคน 

 ความแตกต่างนีจ้ะปรากฏชดัเจนเม่ือเรากล่าวถึงของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ และการเผยพระวจนะ คริสเตียน

ทุกคนควรจะเผยพระวจนะในลักษณะการเป็นพยานหรือการเตือนสติโดยได้รับการเจิม และควรจะพูดภาษาแปลกๆ ในการ

อธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั แต่ไม่ใช่ว่าทกุคนจะเผยพระวจนะ พดูภาษาแปลกๆ หรือแปลภาษาแปลกๆ ตามท่ีพระเจ้าทรง

บนัดาลใจโดยตรงต่อหน้าท่ีประชุมในเวลาหนึ่งเวลาใด เปาโลเขียนว่า “ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้หลาย พูดภาษาแปลกๆ ได้ แต่

ย่ิงกวา่นัน้อีก ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ทา่นทัง้หลายเผยพระวจนะได้...เหตฉุะนัน้พ่ีน้องทัง้หลาย จงตัง้ใจปรารถนาการเผยพระวจนะ 

ท่ีเขาพดูภาษาแปลกๆ ก็อย่าห้ามเลย” อย่างไรก็ตาม เขาได้กล่าวอีกว่า “ของประทานนัน้มีต่างๆ กนั...พระเจ้าทรงโปรดประทาน

โดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา...และให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้...และให้อีกคนหนึ่งพูด

ภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานัน้ๆ ได้” (1โครินธ์ 12:4, 8, 10) จากนัน้ เขาถามคําถามโดยหวงัจะให้ตอบว่าไม่ ว่า 

“ทกุคนเป็นผู้ เผยพระวจนะหรือ...ทกุคนพดูภาษาแปลกๆ หรือ ทกุคนแปลได้หรือ” (1โครินธ์ 12:29-30) 

 

ของประทานประเภทต่างๆ 
 เหมือนเช่นโรม 12 รายการของประทานใน 1โครินธ์ 12 ไม่ใช่ของประทานทกุอย่าง พระคมัภีร์ไม่ได้กลา่วว่า พระราชกิจ

อนัอศัจรรย์ทกุอย่างท่ีพระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเราจะต้องอยู่ในประเภทใดๆ ประเภทหนึ่งในเก้าประเภทใน 1โครินธ์ 12:8-10 

บทนีก้ล่าวถึงของประทานต่างๆ เพ่ือแสดงวิธีท่ีพระเจ้าทรงกระทําการอย่างเหนือธรรมชาติในวิถีทางท่ีแตกต่างกนั โดยใช้สมาชิก

หลายๆ คนในพระกาย 

 นอกจากนี  ้ดูเหมือนว่าการใช้ของประทานอาจมีการคาบเก่ียวกัน ตัวอย่างเช่น หากพระเจ้าทรงประทานถ้อยคํา

ประกอบด้วยความรู้แก่บคุคลหนึง่ และบคุคลนัน้เปิดเผยให้ผู้ อ่ืนทราบ เราอาจถือว่าการพดูของเขาเป็นการเผยพระวจนะ หากพระ

เจ้าทรงประทานความเช่ือในเวลาวิกฤตให้แก่บุคคลคนหนึ่ง เราอาจเห็นการทําการอิทธิฤทธิต่างๆ เม่ือบุคคลนัน้ใช้ความเช่ือของ์

เขา 

_______________________________________ 

ส่ิงสําคญัคือการเป็นผที้ไ่ว พร้อม แลู ะยอมจํานน 

ต่อการเคลือ่นไหวของพระวิญญาณของพระเจ้า 

_______________________________________ 

 ด้วยเหตนีุ ้เราจึงไม่จําเป็นต้องพยายามอย่างมากเพ่ือตดัสินว่าของประทานฝ่ายพระวิญญาณใดในเก้าประการท่ีกําลงั

ดําเนินการอยู่ หรือต้องห่วงมากเกินไปเก่ียวกับความแตกต่างเพียงเล็กน้อยท่ีผู้สอนอาจนําเสนอในการตดัสินเช่นกนั สิ่งสําคญั

ไมใ่ช่การแบง่แยกสิง่ท่ีพระเจ้าทรงกระทํา แตเ่ราจะต้องผู้ ท่ีไว พร้อมและยอมจํานนต่อการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้า 

ไม่ว่าเราจะแยกแยะว่าของประทานเป็น “ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา” หรือ “ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้” ไม่ใช่สิ่งท่ีสําคญั

ท่ีสดุ ตราบใดท่ีเราอนญุาตให้พระเจ้าทรงกระทําการผา่นเราอยา่งเหนือธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความจําเป็นในสถานการณ์หนึง่ 
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 แม้ว่าจะไม่จําเป็นท่ีจะเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัพระราชกิจอนัอศัจรรย์ของพระเจ้าไว้ทกุอย่าง แต่เราจําเป็นต้องเข้าใจ

หลกัการท่ีพระเจ้าทรงกระทําการอยา่งถกูต้อง ทัง้นี ้เราจะต้องถือวา่พระคมัภีร์เป็นหลกัฐานในเร่ืองนี ้เหมือนเช่นเร่ืองอ่ืนๆ ในชีวิตค

ริสเตียน (ด ู2ทิโมธี 3:15-17) เราควรจะระวงัเม่ือบางคนให้ความสําคญัอย่างมากเก่ียวกบัการสําแดงอย่างเหนือธรรมชาติของสิ่งท่ี

ไม่ได้เป็นตามพระคมัภีร์หรือเม่ือบางคนสนับสนุนเทคนิคบางอย่างท่ีพระคมัภีร์ไม่ได้สอนอย่างแน่นอน เราไม่สามารถถือว่าสิ่ง

เหลา่นีป้กติหรือสง่เสริมให้ทกุคนเช่ือตาม ไมใ่ช่วา่สถานการณ์เฉพาะทกุสถานการณ์จะตรงกบัพระคมัภีร์ แต่หลกัการท่ีพระเจ้าทรง

กระทําการจะเหมือนเดิมเสมอ การศกึษาพระคมัภีร์เผยให้เห็นลกัษณะการทําการของพระองค์ รวมทัง้ การสําแดงประเภทต่างๆ ท่ี

คริสตจกัรของพระองค์จะต้องคาดหวงัและแสวงหา 

 โดยสรุป แม้ว่าเราจะไม่สามารถแยกการสําแดงอนัเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณออกเป็นประเภทท่ีตายตวั แต่เรา

จะต้องศกึษาเก่ียวกบัของประทานและมีความเข้าใจเร่ืองของประทานเหลา่นีอ้ย่างถกูต้องตามพระคมัภีร์ เม่ือเรามีความรู้ในหวัข้อ

นีม้ากขึน้ เราจะสามารถเข้าใจและตอบสนองตอ่การนําของพระเจ้าในเร่ืองนีไ้ด้ง่ายขึน้ และเปิดรับการเปิดเผยของพระวิญญาณได้

ทกุอยา่ง 
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บทที่สาม 
วัตถุประสงค์ของของประทานฝ่ายพระวญิญาณ 

 

 “แต่องค์ผช่้วยคือพระวิญญู าณบริสทุธิซ่ึงพระบิดาจะทรงใชม้าในนามของเรานัน้ จะทรงสอนท่านทัง้หลายทกุส่ิง และจะ์

ให้ท่านระลึกถึงทุกส่ิงที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว...แต่เมื่อองค์พระผ้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทัง้หลาย คือพระู

วิญญาณแห่งความจริงผ้ทรงมาจากพระบิดานัน้ได้เสด็จมาแล้ว พู ระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา...เมื่อพระองค์นัน้เสด็จ

มาแลว้ พระองค์จะทรงกระทําใหโ้ลกร้แจ้งในเร่ืองความผิด ความชอบธรรม และการพิพากษาู ...เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะ

เสด็จมาแล้ว พระองค์จะนําท่านทัง้หลายไปส่ความจริงทัง้มวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระอู งค์จะตรัสส่ิงที่

พระองค์ทรงไดยิ้น และพระองค์จะทรงแจ้งใหท่้านทัง้หลายร้ถึงส่ิงเหล่านัน้ทีจ่ะเกิดข้ึน พระองค์จะทรงใหเ้ราไดร้ับเกียรติ เพราะว่าู

พระองค์จะทรงเอาส่ิงทีเ่ป็นของเรามาสําแดงแก่ท่านทัง้หลาย” (ยอห์น 14:26; 15:26; 16:8, 13-14) 

 “การสําแดงของพระวิญญาณนัน้มีแก่ทกุคนเพือ่ประโยชน์ร่วมกนั” (1โครินธ์ 12:7) 

 “ฝ่ายผที้เ่ผยพระวจนะนัน้ พดกบัมนษุย์ทําใหเ้ขาเจริญข้ึน เป็นทีห่นนุจิตชใจู ู ู ” (1โครินธ์ 14:3) 

 

วัตถุประสงค์สงสุดู  
 พระเยซูทรงสอนว่า หลงัจากท่ีพระองค์เสด็จขึน้สู่สวรรค์แล้ว พระวิญญาณบริสทุธิจะเสด็จมาอยู่ในใจขอ์ งผู้ ท่ีเช่ือ (ดลูกูา 

24:49; ยอห์น 7:37-39; 14:16-18; 16:7; กิจการ 1:4-5) พระวิญญาณบริสทุธิคือ ์ “องค์พระผู้ช่วย” หรือ “ผู้ปลอบโยน” (KJV) ใน

ภาษากรีก คํานีคื้อ พาราเคลท็อส (parakletos) ซึง่มีความหมายตามตวัอกัษรว่า “ผู้ ท่ีได้รับการเรียกออกมาเพ่ือช่วยเหลือ” นัน่คือ 

ผู้ช่วย ผู้ปลอบโยน หรือผู้สนบัสนนุ 

 ตามยอห์น 14-16 พระวิญญาณบริสทุธิจะทรงสอนเหล่าสาวกและชีนํ้าเขาไปสูค่วามจริงทัง้ปวง โดยให้เขาได้ระลกึและ์

เข้าใจคําสอนของพระเยซ ูพระวิญญาณท่ีอยูใ่นพวกเขาจะไม่ใช่แหลง่อํานาจใหม่ แต่จะช่วยให้มีความเข้าใจอนัมาจากพระทยัของ

พระเจ้า 

___________________________________________ 

วตัถปุระสงค์สงูสดุของของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

คือเพ่ือให้เกียรติแก่พระเยซคูริสต์เจ้า 

______________________________ 

 เหนือสิ่งอ่ืนใด พระวิญญาณทรงเป็นพยานของพระเยซูและถวายเกียรติแด่พระเยซู พระวิญญาณทรงยืนยนัว่าพระเยซู

คริสต์ทรงเป็นผู้ ใดและพระราชกิจของพระองค์คืออะไร ทรงประกาศความจริงเก่ียวกบัการทรงมาบงัเกิดเป็นมนษุย์และการไถ่บาป 

ทรงแสดงให้เห็นฤทธิเดชของข่าวประเสริฐในการช่วยให้รอดพ้นจากความผิดบาปและเปล่ียนแปลงชีวิต ทรงหนนุใจให้นมสัการ์

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า และทรงชีนํ้าผู้ ท่ีเช่ือสู่อนาคตโดยเตรียมพวกเขาเพ่ือการเสด็จกลบัมาของพระเยซูเพ่ือ

คริสตจกัรของพระองค์ 

 ยอห์น 14-16 อธิบายเก่ียวกบัพระราชกิจของพระวิญญาณบริสทุธิในคริสตจกัรทกุวนันีซ้ึ่งแม้ไม่ใช่เพียงแค่ของประทาน์

เก้าอย่างใน 1โครินธ์ 12 แต่ของประทานเหลา่นัน้ก็รวมอยู่ในพระราชกิจด้วย ดงันัน้ เราสามารถสรุปได้ว่า วตัถปุระสงค์สงสดุของู

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณคือเพือ่ใหเ้กีรยติแก่พระเยซคริสต์เจ้าู  

 วตัถปุระสงค์นีเ้ป็นหลกัท่ีเราสามารถใช้เพ่ือสงัเกตว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้มาจากพระเจ้าหรือไม่ “ไม่มีผู้ ใดซึง่พดูโดยพระวิญญาณ

ของพระเจ้าจะพูดว่า ‘ขอให้พระเยซูถูกแช่ง’ และไม่มีผู้ ใดอาจพูดว่า ‘พระเยซูเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า’ นอกจากผู้ ท่ีพูดโดยพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ” (1โครินธ์ 12:3) 
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วัตถุประสงค์ต่อมา 
 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณเก้าอย่าง 1โครินธ์ 12 กล่าวว่าของประทานนัน้ทรงสําแดงแก่คน

ทัง้หลายเพ่ือประโยชน์ของคริสตจกัรทัง้หมด “การสําแดงของพระวิญญาณนัน้มีแก่ทกุคนเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั” (ข้อ 7) 

 หลงัจากกล่าวถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณเก้าอย่างแล้ว 1โครินธ์ 12 อธิบายว่าคริสตจักรเป็นพระกายของพระ

คริสต์ ร่างกายมีอวยัวะหลายส่วน และแต่ละส่วนมีหน้าท่ีแตกต่างกนั แต่อวยัวะทัง้หมดจะต้องทํางานร่วมกนัเพ่ือประโยชน์ของ

ร่างกายทัง้หมด “ถึงกายนัน้เป็นกายเดียว ก็ยงัมีอวยัวะหลายส่วน และอวยัวะเหล่านัน้แม้จะมีหลายส่วนก็ยงัเป็นกายเดียวกนัฉนั

ใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉนันัน้...และตาจะวา่แก่มือวา่ ‘ข้าพเจ้าไมต้่องการเจ้า’ ก็ไมไ่ด้ หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ต้องการ

เจ้า’ ก็ไมไ่ด้ ท่ีจริงอวยัวะท่ีเราเหน็วา่ออ่นแอ เราก็ขาดเสียไม่ได้...เพราะว่าอวยัวะท่ีน่าดแูล้ว ก็ไม่จําเป็นท่ีจะต้องตกแต่งอีก แต่พระ

เจ้าได้ทรงให้อวยัวะของร่างกายเสมอภาคกนั ทรงให้อวยัวะท่ีต่ําต้อยเป็นที่นบัถือมากขึน้ เพื่อไมใ่ห้มีการแก่งแยง่กนัในร่างกาย แต

ให้อวยัวะทกุสว่นพะวงซึง่กนัและกนั” (1โครินธ์ 12:12, 21-22, 24-25) 

 จากคําอธิบายนี ้แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า พระเจ้าไม่ทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณเพ่ือประโยชน์ของ

บคุคลเป็นใหญ่ แต่เพ่ือประโยชน์ของทัง้ร่างกาย แม้ว่าของประทานจะเป็นพรแก่บคุคลนัน้ๆ แต่สิ่งสําคญัคือว่า บคุคลนัน้สามารถ

ให้อะไรแก่คริสตจักรได้ นอกจากนี ้พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ของประทานทํางานเพียงอย่างเดียว แต่ดําเนินการร่วมกันเพ่ือให้

ได้ผลตามพระประสงค์ 

 

_____________________________________________ 

พระเจ้าไมท่รงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

เพ่ือประโยชน์ของบคุคลเป็นใหญ่  

แตเ่พ่ือประโยชน์ของทัง้ร่างกาย 

__________________________ 

 เปาโลอธิบายเก่ียวกบัการใช้ของประทานในการพดูอย่างถกูต้องไว้ว่า “ฝ่ายผู้ ท่ีเผยพระวจนะนัน้ พดูกบัมนษุย์ทําให้เขา

เจริญขึน้ เป็นท่ีหนนุจิตชใูจ” (1โครินธ์ 14:3) แม้ว่าข้อพระคมัภีร์จะหมายเฉพาะถึงของประทานในการเผยพระวจนะ แต่หลกัการก็

คือ ในการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณนัน้ จะต้องคํานงึถงึประโยชน์ท่ีจะมีแก่ผู้ อ่ืน 

 หลกัการนีค้รอบคลมุไปถงึการคํานงึถงึทัง้ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือและผู้ ท่ีเช่ือ คริสตจกัรกําลงัย่ืนไปหาคนบาปและเปล่ียนแปลงพวกเขา

ให้เป็นธรรมิกชน ดงันัน้ ในการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เราจะต้องคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อผู้ ท่ีจะเป็นผู้ ท่ีเช่ือในอนาคต 

ตวัอยา่งเช่น การพดูภาษาแปลกๆ เป็นหมายสําคญัแก่คนท่ีไม่เช่ือ แต่การเผยพระวจนะช่วยให้ผู้ ท่ีเร่ิมเช่ือมีความเช่ือมัน่เพราะการ

สําแดงอนัอศัจรรย์ท่ีเขาได้เหน็ (ด ู1โครินธ์ 14:22-25) เราจะต้องระลกึวา่ พระราชกิจสว่นหนึง่ของพระวิญญาณบริสทุธิคือ ์ “กระทํา

ให้โลกรู้แจ้งในเร่ืองความผิด ความชอบธรรม และการพิพากษา” (ยอห์น 16:8) 

__________________________________________ 

วตัถปุระสงค์ตอ่มาของของประทานเหนือธรรมชาติ 

คือเพ่ือทําให้คริสตจกัรจําเริญหรือเติบโตขึน้ 

___________________________________ 

 ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเป็นพยานให้แก่และสนับสนุนการเทศนาข่าวประเสริฐ “พวกสาวกเหล่านัน้จึงออกไป

เทศนาสัง่สอนทกุแห่งทกุตําบล และพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกบัเขาและทรงสนบัสนนุคําสอนของเขา โดยหมายสําคญัท่ีประกอบ

นัน้” (มาระโก 16:20) “ดงันัน้ถ้าเราละเลยความรอดอนัย่ิงใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความรอดนัน้ได้เร่ิมขึน้ โดยการ

ประกาศขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ ท่ีได้ยินพระองค์ ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง” (ฮีบรู 2:3) ในหนงัสือกิจการ 

ของประทานเหนือธรรมชาติทําให้คนใหม่ๆ  จํานวนมากมายสนใจในพระเจ้า (ดตูวัอยา่ง กิจการ 3:11; 4:4, 33; 5:1-16) 
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 ดงันัน้ นอกจากวตัถปุระสงค์สงูสดุในการให้เกียรติแก่พระเยซูว่าทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าแล้ว วตัถปุระสงค์ต่อมาของ

ของประทานเหนือธรรมชาติคือเพือ่ทําใหค้ริสตจกัรจําเริญหรือเติบโตข้ึน ในการทําให้คริสตจกัรเติบโตขึน้ ของประทานเหล่านัน้ให้

เกียรติแก่พระคริสต์ เพราะคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์บนโลก กระบวนการเติบโตนีเ้กิดขึน้ทัง้โดยการเพ่ิมผ้ที่เชื่อใหม่ ู

และเสริมความแข็งแกร่งใหแ้ก่ผที้เ่ชือ่อย่แลวู้ ู  

 

ไม่ใช่วัตถุประสงค์ 
 จากการอภิปรายนีแ้ละการศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ทัง้หมด เราสามารถสรุปได้ว่าของประทานเหนือธรรมชาติไม่ได้มี

วตัถปุระสงค์อะไรบ้าง 

____________________________________________ 

กระบวนการเติบโตนีเ้กิดข้ึนทัง้โดยการเพ่ิมผที้เ่ชือ่ใหมู่  

และเสริมความแข็งแกร่งใหแ้ก่ผที้เ่ชือ่อย่แลวู้ ู  

_____________________________________ 

 ของประทานเหนือธรรมชาติไม่ได้แทนที่พระวจนะของพระเจ้าที่ได้เขียนไว้ ของประทานไม่ได้มีอํานาจเหนือพระคมัภีร์ 

ของประทานไมอ่าจเปล่ียนข้อความในพระคมัภีร์ได้ พระคมัภีร์เป็นหลกัฐานของเราท่ีแสดงคําสัง่เร่ืองความรอดและการใช้ชีวิตคริส

เตียน พระคมัภีร์เป็นสิง่ท่ีจําเป็นและเพียงพอสําหรับวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว “พระคมัภีร์อนัศกัดิสิทธิ ซึง่สามารถสอนท่านให้ถึงความ์ ์

รอดได้โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์ พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนว่า

กล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพ่ือคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมท่ีจะกระทําการดีทกุอย่าง” (2ทิโมธี 

3:15-17) 

 พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าท่ีอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์ พระองค์ทรงตรัสแก่คนทัง้หลายในทกุแห่งหน พระเจ้าจะไม่

ตรัสสิง่หนึง่สิง่ใดกบับคุคลหนึง่อนัเป็นสิง่ท่ีตรงข้ามกบัพระวจนะท่ีเขียนไว้ อนัเป็นสิง่ซึง่พระองค์ตรัสแก่ทกุคน พระองค์ทรงประทาน

พระคมัภีร์ให้ไว้เพ่ือการชีนํ้าในคําสัง่สอน และพระองค์จะไม่ทรงทําลายแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เองโดยประทานของ

ประทานท่ีจะทําลายอํานาจของพระคมัภีร์ 

 ดงันัน้ เห็นได้ชัดว่า วตัถุประสงค์ของของประทานฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่เพ่ือสอนคําสัง่สอน หน้าท่ีของของประทาน

ไมใ่ช่เพ่ือเปิดเผยเก่ียวกบัแผนการแหง่ความรอดหรือหลกัการในการใช้ชีวิตคริสเตียน แม้วา่ของประทานเหลา่นัน้อาจสนบัสนนุสิ่งท่ี

พระคมัภีร์สอนไว้ได้ 

 เราจึงควรจะระวงัเม่ือมีผู้พยายามใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเพ่ือเป็นอํานาจในการกําหนดคําสัง่สอนหรือชีนํ้า

วิธีการดํารงชีวิตของบคุคลหนึ่ง ตามยอห์น 16:13 พระวิญญาณท่ีได้ปรากฏ หรือพระวิญญาณภายในผู้ ท่ีเช่ือนัน้ ไม่ทรงประทาน

อํานาจให้ผู้ เช่ือทําอะไรก็ได้ตามใจชอบ แตทํ่าให้เขาเข้าใจสิง่ท่ีพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยแล้ว และสิง่ท่ีพระเยซทูรงสอนบนโลก 

_______________________________________ 

วตัถปุระสงค์ของของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

ไม่ใช่เพือ่สอนคําสัง่สอน 

____________________ 

 ยกตวัอย่างเช่น 1โครินธ์ 14:29 กล่าวว่า “ฝ่ายพวกผู้ เผยพระวจนะนัน้ให้พดูสองคนหรือสามคน และให้คนอ่ืนวินิจฉัย

ข้อความท่ีเขาพดูนัน้” ผู้ ท่ีฟังจะต้องวินิจฉยัการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณนัน้ ซึง่หมายความว่า พวกเขาจะต้องมีมาตรฐาน

ในการท่ีจะวินิจฉยั มาตรฐานท่ีเช่ือถือได้นีคื้อข่าวประเสริฐท่ีบรรดาอคัรทตูได้เทศนา “แม้แต่เราเองหรือทตูสวรรค์ ถ้าประกาศข่าว

ประเสริฐอ่ืนแก่ท่าน ซึง่ขดักบัข่าวประเสริฐท่ีเราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนัน้ ก็จะต้องถกูแช่งสาป” (กาลาเทีย 1:8) และเราทราบ

ข่าวประเสริฐนีไ้ด้จากพระวจนะท่ีเขียนไว้ 
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 ตวัอย่างเช่น คณะมอร์มอน (Mormon) อ้างว่า ทตูสวรรค์ช่ือ โมโรนี (Moroni) ปรากฏแก่ โจเซฟ สมิธ (Joseph Smith) 

และนําคมัภีร์มอร์มอน (Book of Mormon) มาให้แก่เขา แต่ตามกาลาเทีย แม้ว่าทตูสวรรค์ปรากฏแก่สมิธ เขาก็ไม่มีอํานาจในการ

ประกาศคําสัง่สอนอ่ืนนอกไปจากสิ่งท่ีพระคมัภีร์ได้บนัทึกไว้ ไม่มีหนงัสือใดท่ีจะมีอํานาจเท่าเทียมหรือคล้ายคลึงกบัอํานาจของ

พระคมัภีร์ (ศกึษาเพิ่มเติมจาก God’s Infallible Word โดยเดวิด เบอร์นาร์ด) 

 คณะมอร์มอนยงัได้กล่าวอีกว่า พระบิดาและพระบุตรปรากฏแก่โจเซฟ สมิธในนิมิตเป็นบุคคลท่ีมองเห็นได้สองบุคคล 

อยา่งไรก็ตาม ในพระคมัภีร์เม่ืออคัรทตูฟีลิปทลูขอให้สําแดงพระบิดา พระเยซูตรัสตอบว่า วิธีท่ีจะเห็นพระบิดาได้คือให้มองดท่ีูพระ

เยซ ู(ยอห์น 14:9-11) เพราะพระเยซทูรงเป็นการสําแดงพระบิดาในเนือ้หนงัท่ีมองเห็นได้ (โคโลสี 1:15, 19; 2:9; 1ทิโมธี 3:16) ไม่มี

อิทธิฤทธิ นิมิต หรือประสบการณ์เหนือธรรมชาติอ่ืนใดท่ีสามารถเป์ ล่ียนแปลงความจริงของพระคมัภีร์ได้ 

 ของประทานเหนือธรรมชาติไม่ไดแ้ทนทีผ่นํ้าทางฝ่ายวิญญาณในคริสตจกัรู  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ของประทานไม่ได้เข้ามา

แทนท่ีอํานาจของศิษยาภิบาล ตามท่ีได้กลา่วถงึในบทท่ี 1 แล้ววา่ พระเจ้าทรงประทานการรับใช้ห้าประการแก่คริสตจกัรเพ่ือเตรียม

ธรรมิกชน และพระองค์ทรงประทานศิษยาภิบาลเพ่ือนํา เลีย้งดแูละดแูลฝงูแกะ พระเจ้าจะไม่ทรงทําลายผู้ นําท่ีพระองค์ทรงแต่งตัง้

ไว้ด้วยการให้ผู้ อ่ืนท้าทายอํานาจของศิษยาภิบาล 

 พระเจ้าไม่ทรงเป็นผู้ ก่อให้เกิดการวุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสนัติสขุ (1โครินธ์ 14:33) ถ้ามีผู้กลา่วว่า “พระเจ้าตรัส

ดงันีว้่า เรากลา่วโทษศิษยาภิบาล” แสดงว่าผู้พดูนัน้ก่อให้เกิดการวุ่นวาย เพราะพระเจ้าจะทรงขดัแย้งหลกัการในเร่ืองอํานาจของ

พระองค์เอง พระองค์ไมท่รงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณในวิถีทางท่ีก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแตกแยกหรือการไม่เช่ือ

ฟัง 

 หากศิษยาภิบาลมีสิ่งท่ีต้องแก้ไข พระเจ้าสามารถตรัสกับเขาได้โดยตรง พระเจ้าทรงสามารถใช้บุคคลท่ีมีทศันคติและ

เจตนาท่ีถูกต้องเพ่ือพูดคุยกับเขาในเร่ืองดังกล่าวเป็นการส่วนตัวได้ เราอาจแจ้งปัญหาท่ีร้ายแรงให้ผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณท่ีมี

อํานาจให้จดัการกบัปัญหาตามแบบพระคมัภีร์เพ่ือช่วยเหลือทัง้ศิษยาภิบาลและคริสตจกัร 

_____________________________________________ 

คริสเตียนแต่ละคนจะตอ้งเรียนร้ทีจ่ะดําเนินในความเชือู่  

เพือ่จะเติบโตในสติปัญญาและความร้ทางฝ่ายวิญญาณู  

และเกิดความเข้าใจในน้ําพระทยัของพระเจ้า 

____________________________________ 

 ของประทานเหนือธรรมชาติไม่ได้แทนที่การทรงนําในชีวิตประจําวนัจากพระเจ้าซ่ึงเราได้รับจากการอธิษฐานและการ

ยอมจํานนใจ จิตใจและความตอ้งการของเราต่อพระองค์ คริสเตียนแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ท่ีจะดําเนินในความเช่ือ เพ่ือเติบโตใน

สติปัญญาและความรู้ทางฝ่ายวิญญาณ และเกิดความเข้าใจในพระทยัของพระเจ้า (ดโูคโลสี 1:9-11; 4:12) ประสบการณ์เหนือ

ธรรมชาติไม่ได้เป็นทางลดัไปสูค่วามเป็นผู้ ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณ เราไม่ควรจะคาดหวงัให้ของประทานเหนือธรรมชาติเป็นวิธีหลกั

ในการตดัสินว่านํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราหรือชีวิตของคนอื่นเป็นอยา่งไร โดยไมส่นใจการอธิษฐาน พระวจนะขอ

พระเจ้าและผู้ให้คําปรึกษาทางฝ่ายวิญญาณ 

 ของประทานเหนือธรรมชาติสามารถช่วยเปิดจิตใจและใจของเราออกต่อนํา้พระทยัของพระเจ้า และสามารถช่วยยืนยนันํ

พระทยัของพระเจ้าได้ ดงันัน้ พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ผู้ นําของคริสตจักรในอนัทิโอกให้ทราบเก่ียวกบัการทรงเรียกบารนาบสัและ

เปาโลเป็นมิชชนันารีโดยทางของประทานของพระวิญญาณ “พระวิญญาณบริสทุธิได้ตรัสสัง่วา่ ์ ‘จงตัง้บารนาบสักบัเซาโลไว้สําหรับ

การซึง่เราเรียกให้เขาทํานัน้’ “ เห็นได้ชดัว่า พระเจ้าทรงเรียกชายสองคนนีเ้พ่ือทํางานนีอ้ยู่แล้ว การพดูทางฝ่ายวิญญาณยืนยนันํ ้

พระทยัของพระเจ้าในพวกเขาและเปิดเผยนํา้พระทยัของพระองค์ตอ่คริสตจกัร เพื่อที่คริสตจกัรจะให้การสนบัสนนุด้วยการอธิษฐา

และทางการเงิน 
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 เราจะต้องแสวงหานํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราด้วยการอธิษฐานอยา่งสตัย์ซื่อ ศกึษาพระคมัภีร์ เข้าร่ว

ประชุม ชีนํ้าและให้คําปรึกษาทางฝ่ายวิญญาณ และคํานึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจของเราอย่างมีเหตผุลและสมจริง 

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอาจเป็นสว่นหนึ่งของขัน้ตอนนี ้แต่ไม่ได้แทนท่ีกระบวนการนี ้ดงันัน้ เราจะต้องระวงัผู้ ท่ีประกาศว่า 

“พระเจ้าตรัสดงันีว้า่ คณุจะต้องแตง่งานกบัคนนีค้นนัน้” หรือแยย่ิ่งกวา่นัน้ พดูวา่ “คณุจะต้องหย่าจากคู่ของคณุและแต่งงานกบัคน

นีค้นนัน้” คํากล่าวทัง้สองนัน้แสดงให้เห็นความเข้าใจท่ีผิดเก่ียวกบัวิธีท่ีพระเจ้าทรงกระทําการ และขดัแย้งกบัพระคมัภีร์ เม่ือพระ

เจ้าทรงนําประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงใสใ่จลกัษณะและความต้องการของบคุคลคนนัน้ พระองค์ไมท่รงบีบบงัคบัหรือขู่เข็ญ 

นอกจากนี ้เม่ือมนษุย์แสวงหาพระองค์อย่างแท้จริง พระองค์จะทรงตอบคําอธิษฐานของพวกเขาและทรงนําเขาในหลายวิถีทาง

เพ่ือท่ีเขาจะเข้าใจนํา้พระทยัของพระองค์ และมีสนัติสขุและเช่ือมัน่ในนํา้พระทยันัน้ แม้วา่บางครัง้พระเจ้าจะทรงตรัสกบัเราทางผ่

เหตกุารณ์และการพดูอนัอศัจรรย์จากคนอ่ืนๆ แต่ถ้าเรามีความสมัพนัธ์กบัพระองค์ เราจะพบว่าวิถีทางเหล่านีดํ้าเนินการร่วมกนั

และสง่เสริมกนัและกนั ซึง่ยืนยนัสิง่ท่ีพระเจ้าทรงตรัสกบัใจของเราโดยตรง 

 

บทสรุป 
 พระเจ้าทรงประทานของประทานเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณเพือ่ยกพระเยซคริสต์ เพือ่นําผที้ไ่ม่เชื่อมาหาพระองค์ ู ู

และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและหนุนใจผ้ที่เชื่อู  ของประทานเหล่านีทํ้าให้พระกายของพระคริสต์ซึ่งคือคริสตจักรของพระองค์

จําเริญขึน้ (เติบโตขึน้) พระเจ้าไม่ได้ประทานของประทานแก่บคุคลเพ่ือเป็นวิถีทางในการสอนคําสัง่สอน แทนการรับใช้ห้าประการ 

หรือสัง่นํา้พระทยัของพระองค์สําหรับชีวิตของผู้ อ่ืน 

____________________________________ 

ผที้พ่ยายามใชข้องประทานฝ่ายพระวิญญาณู  

นอกไปจากวตัถปุระสงค์ตามพระคมัภีร์เป็นผที้ทํ่าไม่ถกตอ้งู ู  

________________________________________________ 

 ผู้ ท่ีพยายามใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณนอกไปจากวตัถปุระสงค์ตามพระคมัภีร์เป็นผู้ ท่ีทําไม่ถกูต้อง ผู้ ท่ีอ้างอํานาจ

พิเศษเพราะของประทานฝ่ายพระวิญญาณก็เช่นกนั ของประทานอาจเป็นจริง แตมี่การเข้าใจผิดและใช้ผิด หรือการสําแดงอาจเป็น

การแสแสร้งเพราะเนือ้หนงัหรือผีมาร บางคนท่ีพยายามใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างไม่ถกูต้องอาจเป็นเพียงผู้ โง่เขลา 

แต่บางคนนัน้อยู่ทางฝ่ายเนือ้หนงัหรือเป็นฝ่ายผีมาร บางคนอาจพยายามควบคมุเพราะความต้องการทางเนือ้หนงั บางคนอาจ

หลอกลวงหรือมุง่ร้าย 

 ในกรณีดงันี ้ไม่จําเป็นว่าต้องอธิบายสาเหตหุรือเจตนาแอบแฝงในการสําแดงนัน้ เราสามารถแยกแยะได้ว่า การสําแดง

นัน้ไมไ่ด้เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าและไมย่อมปฏิบติัตาม เราสามารถหลีกเล่ียงอนัตรายในการสําแดงเทจ็และการะใช้อย่าง

ไม่ถกูต้องโดยการให้ความสําคญักบัวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เราจะปลอดภยัเม่ือตระหนกัว่าพระ

เจ้าไมไ่ด้ประทานของประทานเพ่ือเป็นแหลง่อํานาจใหมใ่นชีวิตของเรา แตเ่พ่ือให้เราจําเริญขึน้ เพ่ือตกัเตือน และปลอบโยนเรา 
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บทที่ส่ี 
การใช้ของประทานฝ่ายพระวญิญาณ 

 

 ตามท่ีได้กลา่วถึงแล้วในบทท่ี 3 การใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณจะต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ในการประทานให้

ของพระเจ้า นอกจากนี ้ในการใช้ของประทานนัน้ ยงัต้องคํานงึถงึสิง่อ่ืนๆ อีกด้วย 

 

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณมีไว้เพื่อใคร 
 “เรียนคริสตจกัรของพระเจ้าทีเ่มืองโครินธ์ ผไ้ดร้ับการทรงชําระให้บริสทุธิในพระเยซคริสต์ ซ่ึงพระองค์ไดท้รงเรียกู ู์ ให้เป็น

ธรรมิกชนดว้ยกนักบัคนทัง้ปวงในทกุตําบลทีอ่อกพระนามพระเยซคริสต์องค์พระผเ้ป็นเจ้าของเราและของเขาู ู ...เพราะท่านทัง้หลาย

พรั่งพร้อมด้วยทุกส่ิงทุกอย่างในพระองค์ คือพร้อมด้วยวาจาและความร้ทุกอย่าง ด้วยว่าพยานเร่ืองพระคริสต์นัน้ เป็นที่รับรองู

แน่นอนในพวกท่านแลว้ ท่านทัง้หลายจึงมิไดข้าดของประทานเลย ในขณะทีท่่านรอคอยการปรากฏของพระเยซคริสตเจ้าของเราู ” 

(1โครินธ์ 1:2, 5-7) 

 

 ประการแรก เราจะต้องเข้าใจว่าของประทานฝ่ายพระวิญญาณนัน้มีไว้เพ่ือใคร พระเจ้าทรงประทานของประทานให้แก่

คริสตจกัรท้องถ่ินทกุแหง่จนกวา่องค์พระเยซคูริสต์เจ้าจะเสดจ็กลบัมาเพ่ือเจ้าสาวของพระองค์ 

 ตาม 1โครินธ์ 1:2 เปาโลเขียนจดหมายนีไ้มใ่ช่แก่คริสตจกัรของพระเยซคูริสต์ท่ีเมืองโครินธ์เท่านัน้ แต่ยงัถึง “คนทัง้ปวงใน

ทกุตําบลท่ีออกพระนามพระเยซคูริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราและของเขา” ซึง่หมายถึงกายผู้ ท่ีเช่ือท้องถ่ินทกุแห่งไม่ว่าในสถานท่ี

หรือเวลาใด นอกจากนี ้ข้อ 7 ยงัยืนยนัว่า ผู้อ่านจะต้องมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่างจนกว่าการเสด็จมาครัง้ท่ีสอง 

ดงันัน้ จงึเห็นได้ชดัว่า ของประทานฝ่ายพระวิญญาณใน 1โครินธ์ 12-14 นัน้เป็นประโยชน์แก่ท่ีประชมุคริสเตียนทกุแห่งตัง้แต่เวลา

ของอคัรทตูจนถงึปลายยคุปัจจบุนั 

 บางคน เช่น ชาวโปรเตสแตนต์ทัว่ไป เช่ือว่าของประทานเหนือธรรมชาติจบสิน้ลงในเวลาของอคัรทตูหรือหลงัจากนัน้ไม่

นาน นกัปฏิรูปมาร์ติน ลเูธอร์และจอห์น คาลวิน มีความคิดเห็นเช่นนัน้ คนอ่ืนๆ เช่น ชาวโรมนัคาทอลิก เช่ือว่าการอิทธิฤทธิต่์ างๆ 

ยงัคงเกิดขึน้ แตไ่มค่าดหวงัวา่การอิทธิฤทธิเหลา่นัน้จะเกิดขึน้ในคริสตจกัรท้องถ่ินโดยทัว่ไป์  

 แม้แต่คณะคาริสมาติกทัว่ไปก็ไม่คาดหวงัว่าคริสตจกัรทัง้หมดจะมีประสบการณ์ในของประทานเหล่านี ้ตวัอย่างเช่น ใน

การประชมุคาริสมาติกระหวา่งประเทศในปี 1991 ท่ีไบรทนั (Brighton) ประเทศองักฤษ บาทหลวงโรมนัคาทอลิกคนหนึ่งได้โต้เถียง

ว่า คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกทัง้หมดเป็นพวกคาริสมาติก (เพราะเช่ือเร่ืองของประทานฝ่ายพระวิญญาณ) แม้ว่าคริสตจกัรท้องถ่ิน

และสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในของประทานฝ่ายพระวิญญาณเลย เขาให้เหตุผลดงันีว้่า บางคนในคริสตจักรพูด

ภาษาแปลกๆ และใช้ของประทานเหนือธรรมชาติอย่างอ่ืน คริสตจกัรรวมกนัเป็นกายเดียว ดงันัน้ คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกจึงเป็น

คาริสมาติก เขาถือวา่การท่ีมีเพียงบางคนใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณนัน้เป็นสิง่น่าพอใจและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 อย่างไรก็ดี 1โครินธ์แสดงให้เห็นว่า กายของผู้ ท่ีเช่ือท้องถ่ินทกุแห่งประกอบด้วยพระวิญญาณและมีประสบการณ์ในการ

ใช้ของประทานเหนือธรรมชาติ วตัถปุระสงค์ตามพระคมัภีร์และความจําเป็นท่ีจะต้องมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณไม่ได้สิน้สดุ

ลงในยคุของอคัรทตู และเราไม่สามารถจํากดัวตัถปุระสงค์และความจําเป็นให้อยู่แค่ในบางสถานท่ีเท่านัน้ แม้ว่าคริสตจกัรจะเป็น

หนึ่งเดียว แต่คริสตจกัรท้องถ่ินแต่ละแห่งควรจะแสวงหาและคาดหวงัให้มีการดําเนินการของของประทานเหนือธรรมชาติตราบ

เทา่ท่ีคริสตจกัรอยูบ่นโลกนี ้

 เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสดจ็กลบัมาเพ่ือคริสตจกัรของพระองค์ จะไม่จําเป็นต้องมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณอีกต่อไป 

เราจะไม่จําเป็นต้องมีการอิทธิฤทธิและความสามารถในการรักษาคนป่วยเพราะเม่ือฟืน้ขึน้มา เราจะมีกายท่ีมีสง่าราศีและเป็น์
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อมตะ เราจะไมจํ่าเป็นต้องมีถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาและถ้อยคําประกอบด้วยความรู้เพราะในชัว่นิรันดร์ เราจะมีสติปัญญา

และความรู้ของพระเจ้าอยา่งเตม็บริบรูณ์ อยา่งไรก็ตาม เราจําเป็นต้องมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณอยูจ่นกวา่จะถงึเวลานัน้ 

____________________________ 

ทกุคนทีป่ระกอบดว้ยพระวิญญาณ 

สามารถใชข้องประทานใดๆ ได ้

__________________________ 

 ทกุคนท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณสามารถใช้ของประทานใดๆ ได้ เน่ืองจากของประทานมาจากพระวิญญาณ ไม่ใช่ว่า

ทกุคนจะได้ใช้ของประทานทกุอย่าง เพราะพระวิญญาณ “ประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทยัพระองค์” (1โครินธ์ 12:11) แต่ท่ี

ประชมุทกุแห่งจําเป็นต้องใช้ของประทานเหล่านัน้ ตวัอย่างเช่น ไม่ใช่ว่าทกุคนจะเผยพระวจนะหรือพดูภาษาแปลกๆ แก่ท่ีประชมุ

ได้ แตผู่้ ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณทกุคนมีศกัยภาพท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ (ด ู1โครินธ์ 14:31) แต่ละบคุคลควรจะเปิดรับการสําแดงท่ี

พระเจ้าทรงเลือก 

 

การแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 
 “แต่ท่านทัง้หลายจงแสวงหาของประทานอนัใหญ่ย่ิงกว่านัน้...ขวนขวายของประทานฝ่ายพระวิญญาณ” (1โครินธ์ 

12:31; 14:1) 

 เราควรจะขวนขวายและแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณทุกอย่าง แม้ว่า 1โครินธ์ 12:31 จะกล่าวถึง “ของ

ประทานอนัใหญ่ย่ิงกว่านัน้” แต่ก็ไม่ได้ระบวุ่าเป็นของประทานอนัใด บางคนอาจคิดว่าของประทานบางอย่างในเก้าอย่างดีกว่า

อย่างอ่ืนๆ จึงเป็นท่ีน่าขวนขวาย แต่พระเจ้าจะทรงแสดงรายการของประทานเก้าอย่างและให้เราแสวงหาเพียงสองสามอย่าง

เทา่นัน้หรือ พระวิญญาณจะทรงประทานของประทานบางอย่างท่ีไม่น่าขวนขวายหรือ ในการกลา่วว่าของประทานอย่างหนึ่งดีกว่า

อีกอยา่งหนึง่นัน้มีอยูท่ี่เดียว นัน่คือ 1โครินธ์ 14 ได้กลา่ววา่ ในการประชมุกนั การเผยพระวจนะดีกว่าการพดูภาษาแปลกๆ อย่างไร

ก็ตาม ข้อพระคมัภีร์ดงักล่าวได้เน้นประโยชน์ของการพดูภาษาแปลกๆ ในการอธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั และกล่าวว่า ใน

การประชมุกนั การพดูภาษาแปลกๆ ท่ีมีการแปลจะมีความเทียบเทา่กบัการเผยพระวจนะ 

 ด้วยเหตนีุ ้ของประทาน “อนัใหญ่ย่ิงกว่านัน้” อาจแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ ของประทานท่ีดีท่ีสดุคือของประทานท่ี

เหมาะสมและจําเป็นท่ีสดุในเวลานัน้ ดงันัน้ การแสวงหาของประทานท่ีดีท่ีสดุคือ การแสวงหาของประทานใดก็ตามท่ีสําคญัต่อ

คริสตจกัรของเราท่ีสดุในเวลานัน้ และอธิษฐานเพ่ือท่ีพระเจ้าจะทรงประทานของประทานตามความรู้อนัเลิศของพระองค์สําหรับ

ปัญหาของเรา 

__________________________________________________ 

คริสเตียนควรจะไวต่อการทรงนําของพระวิญญาณของพระเจ้า 

เพือ่ทีจ่ะพร้อมต่อการสําแดงทีพ่ระเจ้าทรงเลือก 

______________________________________ 

 คริสเตียนควรจะไวต่อการทรงนําของพระวิญญาณของพระเจ้า เพ่ือท่ีจะพร้อมต่อการสําแดงท่ีพระเจ้าทรงเลือก พวกเขา

ไม่ควรจะจํากดัความคิดของตนตามสิ่งท่ีเขาเคยประสบหรือพบเห็นมาในอดีต แต่คริสเตียนแต่ละคนควรจะเปิดรับ “ของประทาน

อนัใหญ่ย่ิงกวา่นัน้” ในเวลานัน้ๆ  

 ตวัอย่างเช่น หากการนมสัการร่วมกนัไปถึงจดุหยดุชัว่คราวเพราะพระวิญญาณพยายามจะตรัสกบัท่ีประชมุในวิถีทางท่ี

พิเศษ สมาชิกแตล่ะคนควรจะยอมจํานนตนเองตอ่พระเจ้า โดยตระหนกัวา่ แม้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงใช้ทกุคนในเวลานัน้ แต่พระองค์

ทรงประสงค์ท่ีจะใช้บางคน หากบคุคลหนึ่งกล่าวแก่คริสตจกัรเป็นภาษาแปลกๆ ทกุคนควรจะอธิษฐานให้มีการแปล โดยคาดหวงั

วา่พระเจ้าอาจจะใช้ตน 
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 ในระหว่างการให้คําปรึกษา ศิษยาภิบาลอาจถึงทางตนัท่ีดเูหมือนไม่มีทางออก เขาควรจะอธิษฐานและมีความเช่ือว่าจะ

ได้รับถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาหรือถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ บางทีอาจมีปัญหาร้ายแรงหรือความวุ่นวายเกิดขึน้ในท่ี

ประชมุ แตส่าเหตนุัน้ไมช่ดัเจน ศิษยาภิบาลควรจะแสวงหาพระเจ้าเพ่ือการสงัเกตวิญญาณตา่งๆ 

 เม่ือความจําเป็นเกิดขึน้และเม่ือพระเจ้าทรงดลใจ เราสามารถเช่ือและอธิษฐานเพ่ือขอของประทานอย่างหนึ่งอย่างใด 

เม่ือเรายอมจํานนต่อพระวิญญาณ พระเจ้าจะทรงทําการผ่านเราตามท่ีพระองค์ทรงเห็นสมควร หากพระองค์ทรงเลือกท่ีจะไม่

กระทําการอนัอศัจรรย์ในเวลานัน้ เราจะใช้ชีวิตต่อไปในความเช่ือ โดยตระหนกัว่าพระเจ้าทรงทราบสิ่งท่ีเราไม่รู้และทรงวางแผน

เกินกวา่ท่ีเราจะเข้าใจได้ ด้วยความรู้อนัเลศิของพระองค์เก่ียวกบัสถานการณ์นัน้ๆ พระองค์อาจจะทรงเลือกท่ีจะไม่กระทําตามท่ีเรา

คาดหวงัเพราะทศันคติหรือสถานการณ์ท่ีเราไมส่ามารถเห็นได้ พระองค์อาจทรงใช้คนอ่ืน หรือพระองค์อาจกระทําการในวิถีทางอ่ืน

เลยก็ได้ ในบางกรณี การขาดความเช่ือหรือการไม่ยอมจํานนของเราอาจเป็นอปุสรรคต่อพระราชกิจของพระองค์ และเราจะต้อง

เรียนรู้ท่ีจะตอบสนองให้ดีขึน้ในอนาคต 

 

 

 

 

 

ของประทานไม่ใช่หมายสาํคัญของ 
การเตบิโตทางฝ่ายวิญญาณ 

 “ท่านชนชาติอิสราเอลทัง้หลาย ไฉนท่านพากนัประหลาดใจดว้ยเร่ืองของคนนี ้เขม้นดเราทําไมเล่า อย่างกบัว่าเราทําใหู้

คนนีเ้ดินไดโ้ดยฤทธ์ิหรือความชอบธรรมของเราเอง” (กิจการ 3:12) 

 

 แม้ว่าเราจะต้องแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณและเรียนรู้ท่ีจะเปิดชีวิตของเราต่อของประทานเหล่านัน้ เรา

จะต้องตระหนักว่าการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณไม่จําเป็นว่าต้องเป็นหมายสําคัญของการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ 

แนวความคิดนีทํ้าให้หลายคนประหลาดใจ เพราะเขาสนันิษฐานอย่างผิดๆ ว่า หากพระเจ้าทรงใช้คนๆ หนึ่งในวิธีอนัอศัจรรย์แล้ว 

บคุคลนัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีอยูท่างฝ่ายวิญญาณเป็นพิเศษ 

 อย่างไรก็ตาม ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเป็นของประทานอย่างแท้จริง นัน่คือ พระเจ้าทรงประทานให้เปล่าๆ ด้วย

พระคณุของพระองค์ ดงัท่ีได้เห็นไปแล้ว ภาษากรีกของคําว่า “ของประทาน” ใน 1โครินธ์ 12 คือ ฆาริสมา (charisma) ซึ่งมีความ

เก่ียวข้องใกล้ชิดกบั ฆาริส (charis) ซึง่หมายถงึ “พระคณุ” ตามนิยามแล้ว ของประทานนัน้ไมใ่ช่สิง่ท่ีบคุคลได้ซือ้มาหรือหามาได้ 

 ลกัษณะของของขวญัเผยเก่ียวกบัผู้ รับเพียงเลก็น้อยหรือไม่เลย แต่แสดงให้ทราบอย่างมากเก่ียวกบัผู้ ให้ หากของขวญัมี

ราคาแพงและดีเลิศ ผู้ รับอาจจะเป็นคนร่ํารวยหรือยากจน สมควรได้รับหรือไมส่มควรได้รับ มีตระกลูหรือไมก่็ได้ สิง่ที่เราเรียนรู้จา

ของขวญัเช่นนีคื้อวา่ ผู้ให้มีสิง่ท่ีจะให้อยา่งมากมาย มีใจกว้างขวางและมีความสนใจในผู้ รับเป็นอยา่งมาก 

 

 

____________________________________________ 

การสําแดงทีย่ิ่งใหญ่ของของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

ควรจะทําใหเ้ราระลึกว่าพระเจ้าทรงฤทธิเดชและทรงพระคณุมากเพียงใด์  

___________________________________________________________ 
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 ของประทานฝ่ายพระวิญญาณก็เป็นเช่นนัน้ การสําแดงท่ีย่ิงใหญ่ของประทานฝ่ายพระวิญญาณควรจะทําให้เราระลกึว่า

พระเจ้าทรงฤทธิเดชและทรงพระคณุมาเพียงใด เราไมค่วรจะให้ความสนใจในบคุคลผู้ ท่ีได้รับของประทาน โดยสรุปว่าเขาเป็นผู้ เผย์

พระวจนะท่ีย่ิงใหญ่หรือเป็นผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณมากท่ีสดุในคริสตจกัร แน่นอนว่า การดําเนินการแสดงให้เห็นว่า เขามีความเช่ือใน

ของประทานนัน้และได้เรียนรู้ท่ีจะยอมจํานนต่อพระวิญญาณของพระเจ้า เราสามารถถือว่าความไวของเขาในเร่ืองนัน้เป็นสิ่งท่ีดี 

แตเ่ขาอาจหรืออาจจะไมมี่ความเช่ือและการยอมจํานนในระดบัเดียวกนัในด้านอ่ืนๆ ในชีวิตของเขา 

 ตามท่ีพระเยซตูรัสไว้ บางคนจะมีความเช่ือในการเผยพระวจนะ ไลผี่ออกและกระทําการอศัจรรย์ในพระนามของพระองค์ 

แต่เพราะความไม่เช่ือฟังนํา้พระทยัของพระเจ้า พวกเขาจะไมไ่ด้เข้าในแผน่ดินสวรรค์ (ดมูทัธิว 7:21-27) ดงันัน้ จึงเป็นไปได้ท่ีบาง

คนจะได้รับและใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แตเ่ช่ือคําสัง่สอนท่ีผิดหรือทําการอนัเป็นความผิดบาป 

 ในกิจการ 3 ฝูงชนห้อมล้อมเปโตรและยอห์นหลงัจากท่ีเขาได้รักษาชายง่อยให้หาย เปโตรตกัเตือนเขาไม่ให้คิดว่าการ

อิทธิฤทธินัน้เกิดขึน้เพราะฤทธิเดชหรือความบริสทุธิของอคัรทตูเอง แ์ ์ ์ ตนํ่าคนทัง้หลายไปสูพ่ระเยซ ูอีกนยัหนึง่คือ การอิทธิฤทธิไม่ได้์

แสดงให้เหน็วา่เปโตรและยอห์นอยูฝ่่ายวิญญาณมากกว่าคนอ่ืนๆ พวกเขาอธิษฐานในพระนามของพระเยซู มีความเช่ือในพระองค์

และพระองค์ทรงกระทําพระราชกิจนัน้ 

 ในการแสดงออกซึ่งการนมสัการก็เช่นเดียวกนั หากบางคนร้องเพลงในพระวิญญาณหรือนอนราบลงกบัพืน้เพราะฤทธ์ิ

เดชของพระเจ้า ไม่ได้เป็นการบ่งบอกสถานะทางฝ่ายวิญญาณของเขา ผู้ ท่ีอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณมากท่ีสดุมกัจะนมสัการอย่าง

เป็นอิสระท่ีสดุ ในทางกลบักนั บางครัง้ ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัมากท่ีสดุนมสัการอย่างเป็นอิสระเช่นเดียวกนั โดยได้รับความรู้สึกท่ีดี 

ความสนใจจากคนอ่ืนๆ หรือทัง้สองอย่าง บางครัง้คนประพฤติดีบ้างไม่ดีบ้างได้รับการอวยพรอย่างมากในการนมสัการ บางทีพระ

เจ้าทรงอวยพรแก่เขาเป็นอยา่งมากเพราะนัน่คือสิง่ท่ีเขาจําเป็นต้องมีเพ่ือคงอยูใ่นคริสตจกัร หรือเพราะจะต้องมีวิธีการพิเศษเพ่ือให้

เขาเข้าใกล้ชิดกบัพระองค์ ในกรณีนัน้ ให้เราทราบวา่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาอนัย่ิงใหญ่นกั 

 โดยสรุป เม่ือเห็นการสําแดงของพระวิญญาณ เราตระหนกัว่าบคุคลได้ยอมจํานนต่อพระเจ้าในจดุนี ้เขาได้เรียนรู้ท่ีจะไว

ตอ่พระวิญญาณ ยอมจํานนตอ่นํา้พระทยัของพระองค์ ละทิง้การขดัขืน ดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้าและมีความเช่ือวา่พระเจ้

จะทรงอวยพรเขา ลกัษณะเหลา่นีเ้ป็นสิง่น่าช่ืนชม และเม่ือนํามาใช้กบัทกุด้านในชีวิต จะก่อให้เกิดการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ 

 อยา่งไรก็ตาม เราไมส่ามารถสรุปเก่ียวกบัชีวิตหรือคําสัง่สอนของบคุคลได้มากไปกว่านี ้เขาอาจจะมีความเป็นผู้ ใหญ่ทาง

ฝ่ายวิญญาณหรือไม่มี ของประทานฝ่ายพระวิญญาณหรือการสําแดงไม่ใช่หมายสําคญัของการเป็นผู้ ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณ และ

ไมใ่ช่การรับรองบคุคลในทกุด้าน ของประทานเพียงแตแ่สดงให้เหน็วา่พระเจ้าทรงย่ิงใหญ่เพียงใด 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณหรือการสําแดง 

ไม่ใช่หมายสําคญัของการเป็นผใ้หญ่ทางฝ่ายวิญญาณู  

แต่เพียงแสดงใหเ้ห็นว่าพระเจ้าทรงย่ิงใหญ่เพียงใด 

_________________________________________ 

 เม่ือเข้าใจหลกัการนีแ้ล้ว จะทําให้การใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณดีย่ิงขึน้ เม่ือคนทัง้หลายหยุดคิดว่าตนเองไร้

ความสามารถและขาดคุณสมบัติ และหันมาสนใจพระคุณและฤทธิเดชของพระเจ้าแทน เขาก็จะมีความเช่ือว่าจะได้รับของ์

ประทานฝ่ายพระวิญญาณได้โดยง่ายย่ิงขึน้ นอกจากนี ้บางทีพระเจ้าทรงจํากดัหรือยบัยัง้ของประทานในบางสถานการณ์เพราะมีผู้

ท่ีจะเข้าใจเก่ียวกบัของประทานอย่างไม่ถกูต้องหรือทําให้ของประทานมีความสําคญัเกินจริง เน่ืองจากพระวิญญาณทรงยกพระ



 28 

เยซูอยู่เสมอ พระวิญญาณจะทรงมีเสรีภาพและการสําแดงท่ีดีย่ิงขึน้เม่ือคนทัง้หลายไม่ปล่อยให้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ

ก่อให้เกิดความหย่ิงยโส บชูาคนเก่ง หรือยอมรับคําสัง่สอนหรือวิถีชีวิตท่ีไมถ่กูต้อง 

 

การยอมจาํนนต่อพระวิญญาณ 
 “โดยความเชือ่ในพระนามของพระองค์ พระนามนัน้จึงไดก้ระทําใหค้นนีซ่ึ้งท่านทัง้หลายเห็นและร้จกัมีกําลงัข้ึน คือความู

เชือ่ซ่ึงเป็นไปโดยพระองค์ ไดก้ระทําใหค้นนีห้ายเป็นปกติต่อหนา้ท่านทัง้หลาย” (กิจการ 3:16) 

 “อย่าดบัพระวิญญาณ” (1เธสะโลนิกา 5:19) 

 

 ดงัท่ีเปโตรได้อธิบายไว้เก่ียวกบัการรักษาชายง่อย กญุแจสูก่ารใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณคือ ความเชือ่ในพระเยซู

คริสต์ ในความหมายท่ีบริบรูณ์ ความเช่ือหมายถึงความไว้วางใจในองค์พระผู้ เป็นเจ้าและการพึง่พาในพระองค์ แทนท่ีจะพึง่พาใน

ความสามารถของตนเอง เราจะต้องพึง่พาความสามารถของพระเจ้า แทนท่ีจะโอ้อวดในคณุสมบติัหรือความสําเร็จของตนเอง เรา

จะต้องโอ้อวดเก่ียวกบัการตาย การฝังและการฟืน้จากความตายของพระเยซูคริสต์ แทนท่ีจะสร้างกลยทุธ์ท่ีชาญฉลาดและยุ่งยาก

เพ่ือให้ประสบความสําเร็จทางฝ่ายวิญญาณ เราจะต้องรับเอาชยัชนะท่ีพระเยซูคริสต์ได้ทรงชนะแล้วเพ่ือเรา แทนท่ีจะไว้วางใจใน

ภมิูหลงั ความรู้หรือประสบการณ์ของเรา เราจะต้องพึง่พาในพระราชกิจของพระวิญญาณบริสทุธิ ซึง่คือพระวิญญาณขององค์พระ์

ผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงฟืน้ขึน้มา แทนท่ีจะดบัพระวิญญาณ เราจะต้องยอมจํานนตอ่พระวิญญาณ 

_______________________________________ 

ความถ่อมใจเป็นส่ิงสําคญัในการใชข้องประทาน 

และความสามารถฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่าง 

_____________________________________ 

 การพึ่งพาพระวิญญาณบริสทุธิจะต้องมี์ การถ่อมใจ ใจที่ชอกช้ําและการยอมจํานน การถ่อมใจเป็นสิ่งสําคญัในการใช้

ของประทานและความสามารถฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่าง (ดโูรม 12:3-6) “อนัท่ีจริงให้ท่านทกุคนมีความถ่อมใจในการปฏิบติัต่อ

กนัและกนั ด้วยว่า พระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กบัคนเหล่านัน้ท่ีถือตวัจองหอง แต่พระองค์ทรงสําแดงพระคณุแก่คนท่ีอ่อนน้อมถ่อม

ตน เหตฉุะนัน้ ทา่นทัง้หลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหตัถ์อนัทรงฤทธิของพระเจ้า์ ” (1เปโตร 5:5-6) “พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ ท่ีจิตใจฟก

ชํา้ [ชอกชํา้] และทรงช่วยผู้ ท่ีจิตใจสํานึกผิด” (สดดีุ 34:18) “พ่ีน้องทัง้หลาย ด้วยเหตนีุโ้ดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า 

ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทัง้หลายให้ถวายตวัของท่านแด่พระองค์ เพ่ือเป็นเคร่ืองบชูาท่ีมีชีวิตอนับริสทุธิและเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า์

ซึง่เป็นการนมสัการโดยวิญญาณจิตของทา่นทัง้หลาย” (โรม 12:1) 

 การถ่อมใจ ใจท่ีชอกชํา้และการยอมจํานนเป็นสิง่สําคญัในทกุด้านในชีวิตคริสเตียน แตล่กัษณะเหลา่นีสํ้าคญัเป็นพิเศษใ

การอนญุาตให้พระวิญญาณของพระเจ้ากระทําการผ่านทางเรา เราไม่ควรจะถือว่าตนเองดีอยู่ตลอดเวลาหรือถือว่าตนเองไม่ดีอยู่

ตลอดเวลา แต่เราจะต้องไม่คํานึงถึงตนเองมากจนเกินไป เราจําเป็นต้องมีความหิวกระหายในส่ิงต่างๆ ของพระเจ้าและมีความรัก

แผ่นดินของพระเจ้าอย่างจริงใจ เราจะต้องกลบัใจจากความผิดบาปและดํารงชีวิตอยู่ในความบริสทุธิ โดยขอให้พระเจ้าเปิดเผย์

และนําสิ่งท่ีไม่บริสทุธิซึ่งซ่อนอยู่ในชีวิตของเราออกไป เราควรจะตรวจสอบและชําระเจตนาของเราอย่างสม่ําเสมอ เราควรจะสร้า์

นิสยัการอธิษฐานและพร้อมท่ีจะอธิษฐานอยู่เสมอ วินยัในตนเองและการเอาชนะตนเองควรจะเป็นหลกัแนวทางในชีวิตของเรา 

และการอดอาหารเป็นสิง่สําคญัในเร่ืองนี ้

 เราไม่สามารถหาความชอบจากพระเจ้าได้ด้วยความพยายามทางฝ่ายวิญญาณ แต่ทศันคติและวินยัเหล่านีจ้ะช่วยลด

อํานาจชกัจงูของทางโลกและเพ่ิมการควบคมุให้อยู่ในทางของพระเจ้าได้ เม่ือเราทิง้ความปรารถนาของตนและตณัหาทางเนือ้หนงั

แล้ว เราจะเป็นผู้ ท่ีไวและเปิดรับสิง่ตา่งๆ ของพระเจ้ามากย่ิงขึน้ 
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 การดําเนินในความเช่ือและยอมจํานนต่อพระวิญญาณเป็นสิ่งท่ีเราเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อย เราเติบโตในพระคณุและ

ความรู้ (2เปโตร 3:18) การอนญุาตให้พระเจ้ากระทําการผ่านเรานัน้ไม่ยาก แต่จะต้องมีการปรับเปล่ียนทางสติปัญญา อารมณ์

และวิญญาณ เราจะต้องละทิง้ความกลวัและความสงสยั และอนญุาตให้พระวิญญาณไหลผา่นทางเรา 

 ในการรับพระวิญญาณบริสทุธิและพดูภาษาต่างๆ ก็มีหลกัการเดียวกนั ของประทานในการรับพระวิญญาณบริสทุธิมา์ ์

จากพระคุณผ่านทางความเช่ือ และหลงัจากคนทัง้หลายได้รับพระวิญญาณ พวกเขาจะทราบว่าการได้รับนัน้ง่ายดายเพียงใด 

อย่างไรก็ตาม บางคนอธิษฐานหลายครัง้และหลายชัว่โมงกว่าจะได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ แต่ไม่ใช่เพราะการรับ์

พระวิญญาณบริสทุธิเป็นเร่ืองยาก แต่เพราะเขาจะต้องกลบัใจใหม่อย่างแท้จริง เรียนรู้์ ท่ีจะทิง้ความผิด ความกลวัและความสงสยั

ไป ยอมรับของประทานด้วยความเช่ือท่ีมีอยู ่และยอมจํานนจิตใจและกายของตนตอ่การควบคมุของพระเจ้า 

 เม่ือพระเจ้าทรงเร่ิมใช่คนทัง้หลายในวิธีหนึ่งวิธีใด พวกเขามกัจะกงัวล ลงัเลหรือกลวั กลวัในสิ่งท่ีไม่รู้ กลวัท่ีจะถกูปฏิเสธ 

กลวัท่ีจะกระทําไม่เหมาะสม เม่ือพวกเขาเอาชนะความรู้สกึเหล่านีไ้ด้และกระทําการด้วยความเช่ือ พระวิญญาณจะทรงไหลผ่าน

ทางพวกเขาอยา่งเป็นอิสระ พวกเขามกัจะต้องได้รับการยืนยนัหรือการหนนุนํา้ใจเลก็น้อยเพ่ือยอมจํานนอยา่งแท้จริง 

_______________________________________ 

เมือ่พวกเขากระทําการในความเชือ่ พระวิญญาณ 

จะทรงไหลอย่างเป็นอิสระผ่านทางพวกเขา 

___________________________________ 

 ในช่วงท่ีข้าพเจ้าแต่งงานและทํางานรับใช้ใหม่ๆ ข้าพเจ้ากําลงันําการประชุมอยู่เม่ือมีคนหนึ่งพดูภาษาแปลกๆ ขึน้ในท่ี

ประชมุ ข้าพเจ้ารู้สกึว่าพระเจ้าจะทรงให้การแปลแก่ภรรยาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเดินไปท่ีภรรยาแล้ววางมือบนเธอ ในทนัใดนัน้ 

เธอเร่ิมแปลความนัน้ เธอได้รู้สึกพระวิญญาณทรงเคล่ือนไหวอยู่ในเธอ แต่ประสบการณ์นีเ้ป็นสิ่งท่ีใหม่ และเธอจึงลังเลท่ีจะ

ตอบสนอง การกระทําของข้าพเจ้า [การวางมือ] ให้การยืนยนัแก่เธอ 

 ในการประชุมอีกครัง้หนึ่ง เหตุการณ์ท่ีคล้ายกันได้เกิดขึน้ ในขณะท่ีพระเจ้าทรงเคล่ือนไหวในวิถีทางพิเศษ ผู้ นําการ

ประชมุเดินมาท่ีผู้ รับใช้หนุ่มคนหนึ่ง เพราะตระหนกัว่าพระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะตรัสผ่านผู้ รับใช้หนุ่มคนนัน้และวางมือบนไหลข่อง

เขา ในทนัใดนัน้ ชายหนุ่มเร่ิมเผยพระวจนะ 

 เม่ือข้าพเจ้าและภรรยาเร่ิมตัง้คริสตจกัรแห่งหนึ่งในเมืองออสติน รัฐเทกซสั เราเร่ิมการประชมุกนัในบ้านของเรา ไม่นาน

หลงัจากนัน้ เราสามารถแบ่งใช้อาคารร่วมกบัคริสตจกัรอีกแห่งหนึ่งสปัดาห์ละสองครัง้ แต่เรายงัคงให้มีการประชมุอธิษฐานท่ีบ้าน

ของเรา เม่ือครัง้ท่ีเรายงัมีจํานวนคนน้อยอยู่ ข้าพเจ้าเร่ิมสอนเก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณ และบอกสมาชิกว่าพระเจ้า

ทรงประสงค์ท่ีจะให้ของประทานเหลา่นีดํ้าเนินการในกลุม่ของเรา ในการประชมุอธิษฐานครัง้หนึ่ง เม่ือพระเจ้าทรงเคล่ือนไหวอย่าง

มาก ข้าพเจ้าตระหนกัว่าพระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะตรัสผ่านทางคณุย่า/ยายของภรรยาของข้าพเจ้า แม้ว่าท่านจะมีอายเุจ็ดสิบกว่า

แล้วและเติบโตมาในครอบครัวเพน็เทคอสต์ แตพ่ระเจ้าไมท่รงใช้ทา่นในทางนีม้าก่อน และทา่นลงัเลท่ีจะยอมจํานน 

 ภายหลงั ข้าพเจ้าบอกทา่นวา่ “ยา่/ยายครับ ยา่/ยายเคยอยูใ่นคริสตจกัรท่ีมีคนแยะท่ีรู้วา่จะตอบสนองต่อพระเจ้ายงัไง แต่

ตอนนี  ้ย่า/ยายอยู่ในคริสตจักรใหม่ท่ีคนส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก เราจําเป็นต้องมีคนเหมือนย่า/ยายท่ีรู้ว่าจะ

ตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไร คราวหน้าเวลาย่า/ยายรู้สกึเหมือนคืนนี ้ก็อนญุาตให้พระเจ้าตรัสผ่านย่า/ยายนะครับ” ไม่นานหลงั

จากนัน้ ในการประชมุอธิษฐานอีกครัง้หนึง่ ทา่นยอมจํานน พดูภาษาแปลกๆ แก่ท่ีกลุม่และมีการแปลตามมา 

 บคุคลอาจจะใช้ของประทานอยา่งหนึง่อยา่งใดเพียงครัง้เดียว แต่โดยทัว่ไป จะใช้ของประทานเดียวกนัซํา้แล้วซํา้อีก เม่ือเ

เอาชนะความลงัเลในครัง้แรกได้ ก้าวออกมาด้วยความเช่ือและยอมจํานนต่อพระเจ้า ก็เป็นการง่ายย่ิงขึน้ท่ีพระเจ้าจะทรงใช้พวก

เขาอีกครัง้ในวิถีทางเดียวกนั อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรจะปล่อยให้ตนเองหรือคริสตจกัรยืดถือในสิ่งนัน้ หากพระเจ้าทรงใช้เราใน

วิถีทางอยา่งหนึง่อยา่งใดมาก่อน เราไมค่วรจะนกึเอาโดยอตัโนมติัวา่พระองค์จะทรงใช้เราแทนท่ีจะใช้คนอ่ืนในครัง้ต่อไป ในทํานอง

เดียวกนั หากพระเจ้าทรงใช้สมาชิกคริสตจกัรอีกคนหนึ่งในวิถีทางอย่างหนึ่งอย่างใดบ่อยครัง้ เราไม่ควรจะนึกเอาว่าเขาเป็นผู้ เดียว
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ท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะใช้ในทางนัน้ ในแต่ละครัง้ท่ีพระเจ้าทรงเคล่ือนไหว และในแต่ละครัง้ท่ีความจําเป็นเกิดขึน้ เราทกุคนควร

จะแสวงหาพระเจ้าและไวตอ่นํา้พระทยัของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์ในเวลานัน้ 

 

การใช้ของประทานด้วยความรัก 
 “แม้ข้าพเจ้าพดภาษาแปลกๆ ได ้เป็นภาษามนษุย์ก็ดี เป็นภาษาทตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องู ู

หรือฉาบทีกํ่าลงัส่งเสียง แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได ้และเข้าใจในความล้ําลึกทัง้ปวงและมีความร้ทัง้ส้ิน และมีความเชือ่มากย่ิู

ที่สุดพอจะยกภเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยู ...จงมุ่งหาความรัก และขวนขวายของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณดว้ยความจริงใจ เฉพาะอย่างย่ิงการเผยพระวจนะ” (1โครินธ์ 13:1-2; 14:1) 

 

 สิ่งสําคญัท่ีสดุเก่ียวกบัการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณคือ เราจะต้องใช้ของประทานด้วยความรัก ในระหว่างการ

กลา่วถึงของประทานเหนือธรรมชาติใน 1โครินธ์ 12-14 บทท่ี 13 ทัง้บทมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรัก ซึง่เป็นข้อความท่ีดีท่ีสดุข้อความ

หนึ่งของพระคมัภีร์ มกัจะมีผู้ นําไปกลา่วอ้างในการสอนเก่ียวกบัความรักโดยทัว่ไปและเป็นการถกูต้อง ถึงกระนัน้ เราไม่ควรจะลืม

วา่ ข้อความนีใ้ช้อยา่งเหมาะสมท่ีสดุในเนือ้หาเก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

____________________________________________ 

ของประทานต่างๆ ไม่มีค่าอนัใดหากไม่ใชด้ว้ยความรกั 

____________________________________________ 

 บทนีก้ล่าวไว้ชัดเจนว่า ของประทานต่างๆ ไม่มีค่าอนัใดหากไม่ใช้ด้วยความรัก นํา้พระทยัของพระเจ้าไมใ่ช่เพื่อให้คนๆ

หนึง่พยายามใช้ของประทานอยา่งแข็งกร้าว เพ่ือทําลาย ประณาม ควบคมุ ข่มขู่หรือทําให้แตกแยก 

 การสําแดงเช่นนัน้ไม่ถกูต้องอย่างแน่นอน หรืออย่างน้อยเป็นการใช้สิ่งท่ีพระเจ้าทรงพยายามทําให้สําเร็จนัน้ให้เกิดผล

ร้าย วิธีท่ีเหมาะสมวิธีเดียวในการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณคือใช้ด้วยใจท่ีมีความรักต่อพระเจ้า และความรักต่อกนัและกนั 

(ดบูทท่ี 6 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัความรัก) 

 ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นการละเมิดหลกัการแห่งความรัก ในคริสตจกัรแห่งหนึ่งท่ีกําลงัมีความขดัแย้งกนั มีคน

หนึ่งได้กล่าวต่อหน้าคนทัง้หลายว่า บคุคลคนหนึ่งซึ่งไม่สบายใจจะพยายามฆ่าสมาชิกในครอบครัวของศิษยาภิบาล อีกกรณีหนึ่ง 

ศิษยาภิบาลทราบมาว่าครอบครัวหนึ่งในคริสตจกัรของเขาคิดจะทําสิ่งท่ีเขาไม่เห็นด้วย เขาจึงบอกกบัคนเหล่านัน้ว่า พระเจ้าได้

ตรัสกบัเขาเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ และพดูเป็นนยัวา่หากพวกเขากระทําสิง่ท่ีขดักบัความต้องการของตน ความตายจะเกิดขึน้ในครอบครัว 

ในตวัอย่างท่ีสาม สมาชิกคริสตจกัรแห่งหนึ่งเร่ิมเผยพระวจนะเก่ียวกบัความหายนะของคนอ่ืนๆ ในคริสตจกัร โดยบอกคนหนึ่งท่ีมี

สขุภาพไมแ่ข็งแรงวา่ เขาจะเสียชีวิตในไมช้่า แตไ่มใ่ห้เหตผุลท่ีมีประโยชน์วา่ทําไมพระเจ้าจงึเปิดเผยข้อมลูเช่นนัน้ 

 ในแต่ละกรณี เป็นการอ้างว่ามีการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการทําให้จําเริญขึน้ 

ตกัเตือนและปลอบโยน และไม่ใช่การแสดงออกซึ่งความรักต่อผู้ อ่ืน แม้ว่าคํากล่าวบางคําจะมีความจริงอยู่ แต่ไม่ได้กล่าวด้วย

ความเคารพและรักตอ่ทกุคนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือหรือก่อให้เกิดประโยชน์ การกระทําเช่นนีมี้แต่จะทําลายบคุคลทัง้หลายหรือท่ี

ประชมุ 

 

ของประทานอย่ในการควบคุมของผ้รับู ู  
 “วิญญาณของพวกผ้เผยพระวจนะนัน้ ย่อมอย่ในบังคบัพวกผ้เผยพระวจนะ เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการู ู ู

วุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสนัติสขุ ตามที่ปฏิบติักนัอย่ในคริสตจักรแห่งธรรมิกชนู นัน้...แต่จงปฏิบติัทุกส่ิงตามระเบียบวินยั

เถิด” (1โครินธ์ 14:32-33, 40) 

______________________________________________ 
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ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่ในการควบคมุของผใ้ชู้ ู  

______________________________________________ 

 ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอยู่ในการควบคมุของผู้ ใช้ เม่ือพระเจ้าทรงประทานของประทาน พระองค์ไม่ทรงควบคมุ

ความต้องการของมนุษย์ เราจะยงัมีทางเลือกท่ีจะใช้ของประทานของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และพระองค์ทรง

คาดหวงัให้เราใช้อย่างถกูต้อง หลกัการนีเ้ป็นจริงในพระพรทกุอย่างของพระเจ้า รวมทัง้ชีวิต สขุภาพ การเป็นเจ้าของวตัถสุิ่งของ

ตา่งๆ การเงิน พรสวรรค์ ความสามารถ การรับใช้ ตําแหน่งในการเป็นผู้ นําและของประทานเหนือธรรมชาติ 

 บางคนทกึทกัเอาว่า เพราะของประทานฝ่ายพระวิญญาณเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ ผู้ รับจึงควบคมุของประทานนัน้ได้เพียง

เล็กน้อยหรือไม่ได้เลย พวกเขาคิดว่าพระเจ้าทรงบงัคบัผู้ รับจนพวกเขาเกือบจะหมดสติ เหมือนตกอยู่ในภวงัค์หรือสภาพเหมือน

หุ่นยนต์ แต่พระเจ้าไม่ทรงบังคับมนุษย์และการตัดสินใจของเขา เพราะพระองค์ทรงสร้างเราในพระฉายของพระองค์ให้เป็น

สิ่งมีชีวิตท่ีมีสติปัญญา มีเหตผุลและจิตใจโดยมีอํานาจในการตดัสินใจ ในการสําแดงทกุอย่าง ผู้ รับจะต้องยอมจํานนต่อพระเจ้า 

แต่พระเจ้ายังคงอนุญาตให้พวกเขาควบคุมได้ในระดบัหนึ่ง ด้วยเสรีภาพในการเลือกนีเ้อง ผู้ รับจึงอาจใช้ของประทานอย่างไม่

ถกูต้องหรือใช้โดยก่อให้เกิดผลร้าย 

 ตวัอย่างจากพระคมัภีร์เก่า พระเจ้าทรงประทานฤทธิเดชแก่โมเสสเพ่ือท่ีจะ์ นํานํา้ออกมาจากก้อนหินเพื่อชาวอิสราเอล ใ

ครัง้หนึง่ พระเจ้าตรัสให้โมเสสพดูกบัก้อนหิน แตโ่มเสสตีก้อนหินด้วยความโกรธในความไมเ่ช่ือฟังของอิสราเอล เพราะโมเสสไม่เช่ือ

ฟังพระเจ้าในเร่ืองนี ้พระองค์จงึไมใ่ห้เขาเข้าสูแ่ผน่ดินแหง่พนัธสญัญา (ดกูนัดารวิถี 20:7-12) 

 เพราะอาจมีการใช้ท่ีไม่ถกูต้อง 1โครินธ์ 14:32 จึงกลา่วว่า “วิญญาณของพวกผู้ เผยพระวจนะนัน้ ย่อมอยู่ในบงัคบัพวกผู้

เผยพระวจนะ” มนษุย์ไม่สามารถควบคมุและสัง่พระวิญญาณของพระเจ้าได้ แต่พระวิญญาณทรงกระทําการผ่านทางวิญญาณ

ของมนษุย์ และมนษุย์บงัคบัวิญญาณของตนเอง พระเจ้ายงัคงมีอํานาจสงูสดุเหนือในการประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

แต่พระองค์ทรงให้มนษุย์มีเสรีภาพท่ีย่ิงใหญ่ในการใช้ แม้ว่าเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าใครจะได้รับของประทานอะไร และไม่ควร

พยายามบงัคบัของประทานบางอย่างให้ดําเนินการตามเวลา สถานท่ีและแบบท่ีเราต้องการ เรามีหน้าท่ีใช้ของประทานตามท่ีพระ

เจ้าทรงประสงค์ เพ่ือสง่าราศีของพระองค์ เพ่ือให้กายเจริญขึน้ และใช้ด้วยความรักแก่ทกุคนท่ีเก่ียวข้อง 

___________________________________________ 

เรามีหนา้ทีใ่ชข้องประทานตามทีพ่ระเจ้าทรงประสงค์ 

___________________________________________ 

 การพดูภาษาต่างๆ [และแปลกๆ] เป็นตวัอย่างท่ีดี การพดูภาษาต่างๆ [และแปลกๆ] เกิดขึน้ตามท่ีวิญญาณทรงโปรดให้

พดู (กิจการ 2:4) ไม่ใช่ด้วยการเรียนรู้ของมนษุย์หรือการเลียนแบบเสียง เม่ือคนๆ หนึ่งได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เขาจะพดูภาษา์

ต่างๆ อนัเป็นหมายสําคญั และในกรณีส่วนใหญ่ เขาจะคงพดูภาษาแปลกๆ บ้างในชีวิตการอธิษฐานหรือนมสัการส่วนตวัของเขา 

เม่ือเขาเติบโตขึน้ในพระเจ้า เขาสามารถเรียนรู้ท่ีจะยอมจํานนต่อพระเจ้าและอธิษฐานอย่างจริงใจเพ่ือท่ีจะพูดภาษาแปลกๆ 

บ่อยครัง้ แม้การพดูยงัคงมาจากพระเจ้า บคุคลนัน้อาจก่อให้เกิดสภาพซึง่นําไปสูพ่ดูภาษาแปลกๆ ได้ [ยอมจํานนต่อพระเจ้าและ

อธิษฐานอยา่งจริงใจ]  ดงันัน้ เขามีหน้าท่ีใช้ของประทานนีอ้ยา่งเหมาะสม 

 ในกรณีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้พดูภาษาแปลกๆ ทกุครัง้ท่ีอธิษฐาน แต่เม่ืออธิษฐานเผ่ือผู้ อ่ืนอย่างจดจ่อ ข้าพเจ้าเร่ิม

พดูภาษาแปลกๆ บ่อยครัง้โดยไม่ได้คิดมาก่อน เกือบจะทกุท่ีทกุเวลา ข้าพเจ้าสามารถอธิษฐานได้อย่างแท้จริงจนกว่าจะพดูภาษา

แปลกๆ และอธิษฐานได้ดงัเท่าท่ีต้องการ อย่างไรก็ตาม ในสภาพปกติทัว่ไป คงจะไม่เหมาะสมท่ีข้าพเจ้าจะคกุเข่าลงท่ีทางเดินใน

ตลาด กลางทางหลวง หรือในชัน้เรียนโรงเรียนรัฐบาล และอธิษฐานจนกว่าจะพดูภาษาแปลกๆ ออกมาเสียงดงั หากข้าพเจ้าทํา

เช่นนัน้ พระวิญญาณไม่ใช่เนือ้หนังหรือผีมาร จะทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆ แต่เวลาและสถานท่ีนัน้ไม่เหมาะสม 

แทนท่ีจะเป็นการให้เกียรติแก่พระเจ้า ดงึดดูความสนใจของคนบาปไปยงัพระองค์และทําให้ธรรมิกชนเติบโตขึน้ การใช้ดงักลา่วเป็น

การขดัขวาง น่ารําคาญใจและไมน่่าพอใจ 
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 บางคนกล่าวว่า พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้มีการใช้ของประทานอย่างไม่ถกูต้อง บางคนกล่าวว่า การใช้ให้เกิดผลร้ายเป็น

หลกัฐานว่าการสําแดงของประทานฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่างเป็นสิ่งไม่จริง และบางคนอ้างการใช้ให้เกิดผลร้ายเพ่ือสนบัสนนุว่า

เราไม่ควรแสวงหาการสําแดงเหนือธรรมชาติใดๆ แต่การแก้การใช้อย่างไม่ถกูต้องและใช้ให้เกิดผลร้ายไม่ใช่การเลิกใช้ แต่เป็นการ

ใช้อย่างถกูต้อง นอกจากนี ้คนดงักลา่วเพียงแต่ไม่เข้าใจวิธีการดําเนินการของพระเจ้าเท่านัน้ พระองค์ทรงตอบสนองต่อความเช่ือ

ในทกุท่ี พระองค์ทรงกระทําตามพระวจนะของพระองค์แก่ทกุคนท่ีวิงวอน และเม่ือพระองค์ทรงให้ของประทานแล้ว พระองค์ทรงให้

อํานาจและหน้าท่ีในการใช้ของประทานนัน้ด้วย 

 พระเยซทูรงสอนวา่ “อยา่ให้ของประเสริฐแก่สนุขั อย่าโยนไข่มกุให้แก่สกุร” (มทัธิว 7:6) ซึง่ทรงหมายความว่า การใช้พระ

พรท่ีบริสทุธิและของประทานฝ่ายพระวิญญาณในบางครัง้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเสียหาย เปาโล์

เขียนถึงชนชาติอิสราเอลว่า “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกลบัพระทัย ในการท่ีได้ทรงให้ของประทานและทรงเลือกสรรไว้” (โรม 

11:29) แม้ว่าชาติอิสราเอลจะไม่สามารถดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ แต่พระเจ้าทรงกระทําการในท่ามกลางพวกเขา

เพ่ือนําเขากลบัมาสูแ่ผนการของพระองค์อีกครัง้ 

 ดงันัน้ บุคคลหนึ่งอาจมีความเช่ือท่ีจะได้รับการอิทธิฤทธิจากพระเจ้า แต่จากนัน้ ใช้อย่างไม่ถกูต้องเพ่ือสร้างช่ือเสียงให้์

ตนเอง สนบัสนนุคําสัง่สอนท่ีผิด แสวงหาช่ือเสียงทางโลก หรือให้ได้ประโยชน์ทางวตัถสุิ่งของ ตวัอย่างคือ การรักษานาอามานให้

หายโรคเรือ้นด้วยการรับใช้ของเอลีชา เอลีชาไม่ยอมรับเงินของนาอามาน แต่เกหะซี คนใช้ของเอลีชารับเงินและเสือ้ผ้าจากนาอา

มานในภายหลงั ด้วยเหตนุัน้จงึได้รับการพิพากษาจากพระเจ้า (ด ู2พงศ์กษัตริย์ 5) 

_________________________________ 

พระประสงค์ของพระเจ้าในการประทาน 

การอิทธิฤทธิเป็นส่ิงทีดี่เสมอ์  

_______________________ 

 เราจะต้องไม่โทษพระเจ้าเม่ือมีการใช้ให้เกิดผลร้ายและเกิดความวุ่นวาย พระประสงค์ของพระเจ้าในการประทานการ

อิทธิฤทธ์ิเป็นสิ่งท่ีดีเสมอ ในทุกกรณี พระองค์ทรงกระทําการด้วยพระคุณ ตอบสนองต่อความเช่ือ ดําเนินตามพระวจนะของ

พระองค์และตอบสนองต่อความจําเป็นท่ีแท้จริง เรามีหน้าท่ีใช้ของประทานเหล่านีต้ามการชีนํ้าท่ีพระองค์ทรงประทานให้ และ

จะต้องพิจารณาว่าการสําแดงทัง้หลายนัน้มาจากพระเจ้าหรือไม่ และหากมาจากพระเจ้า มีการใช้อย่างถกูต้องหรือไม่ (ด ู1โครินธ์ 

14:29, 37; 1ยอห์น 4:1) คริสเตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่สามารถสงัเกตการเคล่ือนไหวท่ีแท้จริงของพระเจ้าได้ พวกเขาจะยอมรับการสําแดง

ท่ีแท้จริง โดยไม่ยอมรับการแปลหรือการใช้ท่ีไม่ถกูต้อง ตวัอย่างเช่น พวกเขาจะยอมรับการรักษาของพระเจ้า แต่ปฏิเสธการอ้าง

อํานาจท่ีนอกไปจากพระคมัภีร์ของบคุคลท่ีอธิษฐานเพ่ือการรักษา 

 การสําแดงบางอยา่งมาจากเนือ้หนงั ผีมารหรือการแสแสร้ง แตบ่างครัง้ อาจมีการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่าง

ไมถ่กูต้อง ตวัอยา่งเช่น สมมติวา่พระเจ้าทรงประทานถ้อยคําประกอบด้วยความรู้แก่ศิษยาภิบาลเก่ียวกบัความผิดบาปท่ีร้ายแรงใน

คริสตจกัรท่ีเขาเป็นผู้ นําอยู่ พระประสงค์ของพระเจ้าคือเพ่ือปกป้องศิษยาภิบาลและคริสตจกัร และนําผู้ ท่ีกระทําบาปกลบัคืนมา 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ต่างๆ การใช้ท่ีดีท่ีสดุอาจเป็นการท่ีศิษยาภิบาลให้คําปรึกษาผู้ ท่ีกระทําผิดเป็นการส่วนตวั ดําเนินการ

เป็นความลบัเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยท่ีสดุ เตือนบุคคลอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบโดยเป็นการส่วนตวั หรือเพียงแต่อธิษฐานและ

ระวงัเพ่ือเวลาภายหน้า อย่างไรก็ตาม ถ้าศิษยาภิบาลประกาศความผิดบาปท่ีเป็นความลบันีต้่อท่ีประชุมทัง้หมด เขาอาจจะใช้

ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้อย่างผิดๆ เพราะการกระทําของเขามีแนวโน้มเป็นอันตรายต่อทุกคนท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่ทําให้พระ

ประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จ 

 บางคนกล่าวว่า เม่ือเขารู้สกึพระวิญญาณ เขาควรจะลงมือกระทําโดยไม่หยดุยัง้และแนวทางใดๆ จะดบัพระวิญญาณ 

ในทางตรงกนัข้าม เปาโลเขียนไว้ด้วยการดลใจจากพระเจ้าว่า “ถ้าผู้ ใดถือว่าตนเป็นผู้ เผยพระวจนะหรืออยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ควร
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ยอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนัน้ เป็นพระบญัญัติขององค์พระผู้ เป็นเจ้า แต่ถ้าผู้ ใดไม่รับรู้ข้อความนี ้ผู้นัน้ก็ไม่ได้

รับการรับรู้” (1โครินธ์ 14:37-38) 

 ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงจะทราบความจําเป็นของแนวทางตามพระคัมภีร์ ไม่ใช่เพราะเขาไม่ไว้วางใจพระ

วิญญาณ แต่เพราะเขาไม่ไว้วางใจเนือ้หนงั แทนท่ีจะพึ่งพาความรู้สึกของตนเพียงอย่างเดียว พวกเขาจะต้องได้รับการชีนํ้าโดย

หลกัการและคําสัง่จากพระวจนะของพระเจ้า โดยตระหนกัว่า พระวิญญาณผู้ทรงเคล่ือนไหวบนพวกเขาได้กําหนดการชีนํ้าท่ีเป็น

สากลเพ่ือควบคมุของประทานของพระองค์ไว้แล้ว ในการคิดเป็นอยา่งอ่ืนนัน้ ถือเป็นการโง่เขลา 

 เราสามารถสรุปการศกึษาของเราได้ด้วยคําเตือนต่อไปนี ้“แต่จงปฏิบติัทกุสิ่งตามระเบียบวินยัเถิด” (1โครินธ์ 14:30) ใน

การใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่าง เราควรจะสนบัสนนุความเป็นหนึ่งของคริสตจกัรและผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณ ในการ

ประชมุนมสัการทกุครัง้ เราควรจะแสวงหาประโยชน์สงูสดุของทกุคนท่ีอยูใ่นการประชมุ ทัง้ผู้ ท่ีเช่ือและไมเ่ช่ือ 

_______________________________ 

แต่จงปฏิบติัทกุส่ิงตามระเบียบวินยัเถิด 

_______________________________ 

 สมมติวา่ คนๆ หนึง่พดูภาษาแปลกๆ เสียงดงั ขึน้มาในท่ีประชมุ โดยทัว่ไป ศิษยาภิบาลหรือผู้ นํานมสัการจะหยดุเพ่ือให้มี

การพูดภาษาแปลกๆ และการแปล แต่หากว่าผู้ นํายงัคงดําเนินการประชุมต่อไปหรือจงใจเปลี่ยนไปสู่การประชุมในส่วนอ่ืนๆ ท่ี

ประชมุควรจะติดตามในทิศทางนัน้ พวกเขาจะไมด่บัพระวิญญาณ พวกเขาจะทําทกุสิง่ตามระเบียบวินยั 

 สถานการณ์นีมี้คําอธิบายท่ีเป็นไปได้หลายประการ แต่ไม่สําคญัว่าคําอธิบายใดถูกต้อง คริสตจกัรยงัต้องติดตามผู้ นํา

ทางฝ่ายวิญญาณ เพราะพระเจ้าทรงให้เขามีหน้าท่ีนําการประชมุทัง้หมด ประการแรก บคุคลท่ีพดูภาษาแปลกๆ อาจจะได้รับพระ

พรสว่นตวั งานของพระวิญญาณนัน้อาจจะมีเพ่ือเขาเพียงลําพงั อย่างไรก็ตาม ผู้ นําทราบการนําของพระเจ้าสําหรับท่ีประชมุและ

ปฏิบติัตามนัน้ 

 ประการท่ีสอง บคุคลอาจกระทําเช่นนัน้ด้วยความรู้ท่ีไม่ถกูต้อง ความกระตือรือร้นเกินไป เนือ้หนงั หรือด้วยอํานาจชกัจงู

ของผีมาร ในกรณีดงักลา่ว ผู้ นํามีหน้าท่ีปกป้องท่ีประชมุและทกุคนมีหน้าท่ีร่วมมือกบัผู้ นํา 

 ประการท่ีสาม เป็นไปได้ท่ีผู้ นําพลาดการนําของพระวิญญาณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว จะเป็นการร้ายมากกว่า

การดีหากพยายามผลกัดนัการประชมุให้ตรงข้ามกบัผู้ นํา ผลคือความวุน่วายและการแตกแยก 

 มีแนวโน้มวา่ ผู้ ท่ีเป็นผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณจะทําการตดัสนิใจท่ีถกูต้อง แตแ่ม้จะไมเ่ป็นเช่นนัน้ วิธีท่ีดีท่ีสดุในสถานการณ์

เช่นนีคื้อร่วมมือและสง่เสริมความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั พระเจ้าสามารถทําให้พระประสงค์ของพระองค์บรรลอุย่างง่ายดายในวิธี

หนึ่งหรือเคล่ือนไหวในผู้ นําในเวลาอ่ืน และข้อผิดพลาดชั่วขณะไม่จําเป็นต้องก่อให้เกิดอนัตรายไปตลอด อย่างไรก็ตาม ความ

เสียหายท่ีเกิดจากการประพฤติท่ีไมถ่กูต้องหรือไมอ่ยูใ่นระเบียบมกัจะเป็นสิง่ท่ีอยูต่ลอดไป 

 โดยสรุป ท่ีประชมุแต่ละแห่งและคริสเตียนแต่ละคนควรจะแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างแท้จริง ในเวลา

เดียวกนั เราทกุคนจะต้องเรียนรู้ท่ีจะใช้ของประทานตามหลกัการของพระคมัภีร์ นัน่คือ ด้วยความรัก ในระเบียบและวินยัของพระ

เจ้า 
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บทที่ห้า 
1โครินธ์ 12:ของประทานฝ่ายพระวญิญาณ 

ในกายของพระคริสต์ 
 

 จากพระคมัภีร์ทัง้เลม่ 1โครินธ์ 12-14 กลา่วถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณในรายละเอียดมากท่ีสดุ 1โครินธ์ 12:1-11 

แนะนําและแยกแยะของประทานเหล่านี ้ส่วน 1โครินธ์ 12:12-31 กล่าวถึงว่าคริสตจกัรทําหน้าท่ีเป็นกายของพระคริสต์โดยมี

สมาชิกแต่ละคนใช้ของประทานต่างๆ 1โครินธ์ 13 สอนว่าความรักเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุในการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

จากนัน้ 1โครินธ์ 14 ให้แนวทางเก่ียวกับของประทานในการพูด อนัได้แก่ การเผยพระวจนะ การพูดภาษาแปลกๆ และการ

แปลภาษาแปลกๆ ก่อนท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัของประทานเหนือธรรมชาติแต่ละอย่าง รวมทัง้ของประทานในการพดูนัน้ ควรจะศกึษา 

1โครินธ์ 12-13 ซึง่เป็นพืน้ฐานของการศกึษาเพิ่มเติมก่อน 

 

บทนําส่ของประทานฝ่ายพระวิญญาณู  
(1โครินธ์ 12:1-11) 

 “ดก่อนพีน่อ้งทัง้หลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเร่ืองของประทานฝ่ายพระวิญญาณนัน้ ท่านร้แล้วว่า แต่ก่อนท่านยงัู ู

เป็นคนต่างศาสนาอย่นัน้ ท่านถกชกันําใหห้ลงไปนบัถือรปเคารพซ่ึงพดไม่ได ้ไม่ว่าท่านถกนําไปอย่างไรู ู ู ู ู ” (ข้อ 1-2) 

 

 คริสตจกัรเมืองโครินธ์เคยเป็นชาวตา่งชาติท่ีไมไ่ด้เช่ือพระเจ้า เม่ือเขามาหาพระเยซูคริสต์ เขาไม่มีความรู้เก่ียวกบัพระราช

กิจของพระวิญญาณบริสทุธิ และถกูนํา์ ให้หลงผิดไปในเร่ืองทางฝ่ายวิญญาณด้วยการนมสัการรูปเคารพของพวกเขา ดงันัน้ อคัร

ทตูเปาโลผู้ได้รับการดลใจจากพระเจ้ารู้สกึวา่จําเป็นท่ีจะต้องสอนพวกเขาเก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

 ผู้ ท่ีเช่ือชาวโครินธ์ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซคูริสต์และรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว ์ (ด ู1โครินธ์ 

1:13; 6:11; 12:13) แต่ความเช่ือใหม่และการบงัเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณของพวกเขาไม่ได้ทําให้มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองทางฝ่าย

วิญญาณท่ีสมบรูณ์ในทนัที พวกเขาต้องได้รับการสัง่สอนและชีนํ้าในเร่ืองนี ้เหมือนเช่นคริสเตียนในปัจจบุนั 

 

 “เหตฉุะนัน้ข้าพเจ้าจึงบอกท่านทัง้หลายใหท้ราบว่า ไม่มีผใ้ดซ่ึงพดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพดว่า ู ู ู ‘ขอใหพ้ระเยซู

ถกแช่งู ’ และไม่มีผใ้ดอาจพดว่า ู ู ‘พระเยซเป็นองค์พระผเ้ป็นเจ้าู ู ’ นอกจากผที้พ่ดโดยพระวิญญาณบริสทุธิู ู ์” (ข้อ 3) 

 

 เพราะขาดความรู้และประสบการณ์ทางฝ่ายวิญญาณ ชาวเมืองโครินธ์จึงอาจเจอกับการสําแดงท่ีไม่จริง ดังนัน้ การ

ทดสอบง่ายๆ จะช่วยเขาสงัเกตได้ว่าการสําแดงใดจริงหรือไม่ นัน่คือ หากคนๆ หนึ่งแช่งสาปพระเยซูคริสต์ เขาไม่ได้เป็นของพระ

เจ้า หากวิญญาณหนึ่งไม่ได้ยกพระเยซูคริสต์ ไม่สําคญัว่าการนัน้จะอศัจรรย์ น่าประทบัใจหรือน่าหลงใหลเพียงใด วิญญาณนัน้ไม่

ได้มาจากพระเจ้า เพราะในท่ีสดุแล้ว วตัถปุระสงค์ของพระวิญญาณบริสทุธิคือเพ่ือให้เกียรติแก่พระเยซ ู์ (ยอห์น 16:14) 

 การทดสอบนีค้ล้ายคลงึกบัการทดสองท่ีบนัทกึไว้ในพระคมัภีร์เก่า แต่ได้ยอมรับเพิ่มเติมว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า

ซึ่งปรากฏเป็นเนือ้หนงั พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระเจ้าของเรา (ดูยอห์น 20:28; 1ทิโมธี 3:16) พระเจ้าตรัสแก่

ประชากรของพระองค์ให้ปฏิเสธคนชอบฝันหรือผู้ ทําการอิทธิฤทธิท่ีพยายามนําพวกเขาให้นมสัการพระอ่ืน และให้ปฏิเสธผู้ เผยพระ์

วจนะท่ีกลา่วในนามของพระอ่ืน (เฉลยธรรมบญัญติั 13:1-3; 18:20) 

 พระวิญญาณจะไมท่รงนําคนหนึ่งให้แช่งสาปหรือดหูม่ินพระเยซู และไม่มีใครจะกลา่วได้อย่างแท้จริงว่า พระเยซูทรงเป็น

พระเจ้า นอกจากผู้ ท่ีพดูด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เม่ือใดก็ตามท่ีคนๆ หนึ่งเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพระเยซูทรงเป็นใคร และเม่ือใ์ ดก็

ตามท่ีคนๆ หนึง่ยอมจํานนชีวิตของตนตอ่พระเยซ ูเราควรจะยอมรับวา่เป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
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การทดสอบไมจํ่าเป็นต้องมีถ้อยคําตามนัน้โดยเฉพาะเพราะวตัถปุระสงค์ของการทดสอบคือ เพ่ือตดัสินว่าสิ่งหนึ่งไม่ไดม้า

จากพระเจ้า แต่เป็นเพียงบทพิสจูน์เท่านัน้ ไม่ได้หมายความว่า ทกุคนท่ียอมรับพระเยซูด้วยคําพดูจะประกอบด้วยพระวิญญาณ

บริสทุธิ ใช้ชีวิตท่ีชอบธรรมหรือได้รับความรอด และไม่ได้หมายความว่า การกระทําหรือการประกาศทกุอย่างของคนดงักลา่วเป็น์

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสทุธิ ทัง้นี ้มกัจะมีช่องวา่งระหวา่งการอ้างและความเป็นจริง ์ การรับรู้ทางจิตใจและความเช่ือท่ีช่วย

ให้รอด การยอมรับด้วยปากและการเช่ือฟัง (ดมูทัธิว 7:21-27; ลกูา 13:24-30; ยอห์น 2:23-25; 12:42-43; ยากอบ 2:19-20) 

 สว่นท่ีสองของข้อ 3 กลา่ววา่พระคณุของพระเจ้าซึง่ปรากฏแก่ทกุคน เป็นสิง่ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจและประสบการณ์ทาง

ฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงทัง้หมด (ดทูิตสั 2:11; 3:4-7) พระเจ้าเป็นผู้ทรงนําบคุคลคนหนึ่งสูก่ารยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้

เป็นเจ้า เม่ือเปโตรยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ (พระเมสสิยาห์) พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (พระเจ้าปรากฏ

เป็นเนือ้หนงั) พระเยซูทรงตรัสว่า “มนษุย์มิได้แจ้งความนีแ้ก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสววรค์ทรงแจ้งให้ทราบ” (มทัธิว 

16:16-17) ท่ีสําคญัท่ีสดุ ไมมี่ใครสามารถเข้าใจได้อยา่งแท้จริงวา่พระเยซคูริสต์คือใคร รวมทัง้การท่ีพระองค์ทรงสภาพพระเจ้าและ

มนษุย์อย่างบริบูรณ์ หากผู้นัน้ไม่ได้รับความเข้าใจจากพระวิญญาณบริสทุธิ ข้อพระคมัภีร์หลายข้อประกาศความจริงนี ้แต่พระ์

วิญญาณของพระเจ้าจะต้องประทานความเข้าใจแก่ใจของเรา เพียงแคส่ติปัญญา การศกึษา ปรัชญาและธรรมเนียมของมนษุย์นัน้

ไมพ่อท่ีจะทําให้เข้าใจได้ (ดโูคโลสี 2:8-9) 

 นอกจากนี ้ในการยอมรับอย่างแท้จริงว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า เราจะต้องให้พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็น

เจ้าแห่งชีวิตของเราอย่างแท้จริง (ดลูกูา 6:46) วิธีเดียวท่ีเราจะทําให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งชีวิตของเราได้ทกุวนันัน้คือ

โดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสทุธิ พระวิญญาณบริ์ ์ สทุธิทรงช่วยให้เราสามารถหนัจากความบาป เร่ิมต้นชีวิตใหม่ เป็นพยานทัง้์

ในคําพดูและการกระทําในชีวิตท่ีเปล่ียนไป ก่อให้เกิดผลของพระวิญญาณ และดําเนินอยู่ในความบริสทุธิ ์ (ดกิูจการ 1:8; โรม 8:13; 

กาลาเทีย 5:22-23) 

_____________________________ 

เราควรจะแสวงหาพระราชกิจพิเศษ 

ของพระเจ้าในชีวิตของเราเอง 

________________________ 

 “ของประทานนัน้มีต่างๆ กนั แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกนั งานรับใช้มีต่างๆ กนั แต่มีองค์พระผ้เป็นเจ้าองค์เดียว ู

กิจกรรมมีต่างๆ กนั แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกนัเป็นตน้เหตแุห่งกิจกรรมนัน้ๆ ในทกุคน” (ข้อ 4-6) 

 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงกระทําการในหลายวิถีทาง โดยทรงให้ของประทาน การรับใช้ และกิจกรรมต่างๆ แก่บคุคลทัง้หลาย 

แต่มีพระวิญญาณเดียวท่ีทรงประทานสิ่งเหล่านีท้ัง้หมด เราทกุคนควรจะแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แต่เราทกุคนไม่

ควรจะคาดหวงัว่าพระเจ้าจะทรงใช้เราในวิถีทางเดียวกนั เราไม่ควรจะอิจฉาผู้ อ่ืน หรือพยายามเลียนแบบพวกเขา แต่เราควรจะ

แสวงหาพระราชกิจพิเศษของพระเจ้าในชีวิตของเราเอง 

 นอกจากนี ้เราไม่ควรจะตดัสินฝ่ายวิญญาณของคนทัง้หลายจากประเภทของของประทานท่ีเขาใช้ แม้ว่าของประทาน

บางอยา่งเดน่ชดัหรือมองเหน็ได้ชดักวา่ของประทานอ่ืนๆ แตพ่ระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้กระทําการในสมาชิกทกุคนของคริสตจกัร 

 ข้อความนีใ้ช้ตําแหน่งสามอย่างของพระเจ้าเพ่ือแสดงความแตกต่างของความหมาย แต่ใจความสําคญัคือ การเป็นหนึ่ง

ของพระเจ้า และการเป็นหนึง่ของพระราชกิจของพระองค์ในคริสตจกัร ตําแหน่ง “พระเจ้า” มีการใช้มากท่ีสดุ โดยหมายถึงลกัษณะ

และพระราชกิจทัง้หมดของพระเจ้า ตําแหน่ง “องค์พระผู้ เป็นเจ้า” หมายถึง “เจ้านาย ผู้ปกครอง” และเน้นอํานาจในการตดัสินใจ

และอํานาจในการบริหารของพระเจ้า ตําแหน่ง “พระวิญญาณ” หมายถึง พระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงกระทําการอนัเหนือธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกของเราและในชีวิตของบุคคลทัง้หลาย พระวิญญาณบริสทุธิไม่ใช่ผู้ ท่ีแยกออกจากพระเจ้า แต่ทรงเป็น ์
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“พระวิญญาณของพระเจ้า” “พระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์” และ “พระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่าน” (ดมูทัธิว 10:20; ฟีลิปปี 

1:19; โรม 8:9) 

 

 “การสําแดงของพระวิญญาณนัน้มีแก่ทกุคนเพือ่ประโยชน์ร่วมกนั พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณ ใหค้น

หน่ึงมีถ้อยคําประกอบดว้ยสติปัญญา และให้อีกคนหน่ึงมีถ้อยคําอนัประกอบดว้ยความร้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกนั และู

ให้อีกคนหน่ึงมีความเชื่อ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหน่ึงมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นพระ

วิญญาณองค์เดียวกนั และให้อีกคนหน่ึงทําการอิทธิฤทธิต่างๆ และให้อีกคนหน่ึงเผยพระวจนะได้์  และให้อีกคนหน่ึงร้จกัสงัเกตู

วิญญาณต่างๆ และให้อีกคนหน่ึงพดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหน่ึงแปลภาษานัน้ๆ ได้ ส่ิงสารพดัเหล่านี้ พระวิญญาณองค์ู

เดียวกนัทรงบนัดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทยัพระองค์” (ข้อ 7-11) 

 

 ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วในบทท่ี 2 พระเจ้าทรงเป็นท่ีมาของของประทานทัง้หลาย และพระองค์ทรงประทานตามนํา้พระทยัขอ

พระองค์ คําสัง่สอนหรือการปฏิบติัใดๆ ท่ีสนบัสนนุการให้หรือใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณตามความปรารถนาและแผนการ

ของมนษุย์เป็นสิง่ท่ีผิด 

 ข้อความนีก้ลา่วซํา้หลายครัง้วา่ ของประทานแตล่ะอยา่งมาจาก “พระวิญญาณเดียวกนั” เหมือนกบัในข้อ 4-6 การท่ีคน

ทัง้หลายได้รับของประทานตา่งๆ นัน้ไม่ใช่เพ่ือให้เกิดความหย่ิงยโส การแข่งขนักนั การไม่เป็นหนึ่งเดียวหรือการต่อสู้กนั เพราะของ

ประทานทัง้หมดมาจาก “พระวิญญาณองค์เดียวกนั” (ข้อ 11) 

___________________________ 

พระเจ้าทรงประทานของประทาน 

เพือ่ประโยชน์ของทกุคน 

____________________ 

 ดงัท่ีได้กล่าวไว้ในบทท่ี 3 พระเจ้าทรงประทานของประทานเพ่ือประโยชน์ของทกุคน แม้ว่าการสําแดงจะเกิดแก่บุคคล

ทัง้หลาย แตว่ตัถปุระสงค์คือเพ่ือให้กายเติบโตขึน้ 

 ในเร่ืองนี ้คําถามจึงเกิดขึน้ว่า ของประทานเป็นของบคุคลหรือคริสตจกัร หากคนๆ หนึ่งเผยพระวจนะ เราควรจะกลา่วว่า

เขามีตําแหน่งเป็นผู้ เผยพระวจนะหรือไม ่เราควรจะกลา่ววา่เขามีของประทานในการเผยพระวจนะตลอดไป หรือเราควรจะพดูเพียง

ว่า เขาได้ใช้ของประทานในการเผยพระวจนะในโอกาสพิเศษ หากคนๆ หนึ่งอธิษฐานเผ่ือคนท่ีป่วยหลายคน และเขาได้รับการ

รักษาในทนัที เราควรจะบอกว่าคนนัน้เป็นผู้ รักษาหรือไม่ เขามีของประทานในการรักษาคนป่วยได้อยู่ประจําหรือไม่ และหากเป็น

เช่นนัน้ เราควรจะนําคนป่วยมาเพ่ือให้เขาอธิษฐานเผ่ืออยูเ่ป็นประจําหรือไม ่จะมีคา่หรือไมใ่นการให้คนๆ หนึ่งอธิษฐานเผ่ือคนป่วย

หากเขาไม่ได้ยืนยนัว่ามีของประทานนี ้หรือเราควรจะนําคนป่วยไปหา “ผู้ รักษา” เป็นพิเศษ เป็นการเหมาะสมหรือไม่ท่ีจะโฆษณา

วา่คนๆ หนึง่มีของประทานฝ่ายพระวิญญาณทัง้เก้าอยา่ง เหมือนเช่นท่ีคนหนึง่ท่ีอ้างตนเป็น “อคัรทตู” ได้โฆษณาเก่ียวกบัตนเองใน

นิตยสารคาริสมาติกฉบบัหนึง่ 

 ในการตอบคําถามเหลา่นี ้เราจะต้องเช่ือมความคิดตามพระคมัภีร์สองประการเข้าไว้ด้วยกนั ประการแรก ข้อ 8-10 กลา่ว

วา่พระเจ้าทรงประทานของประทานท่ีแตกตา่งกนัแก่บคุคลตา่งๆ นัน่คือ ของประทานหนึ่งทรงให้แก่ “คนหนึ่ง” และของประทานอีก

อยา่งหนึง่ทรงให้แก่ “อีกคนหนึง่” ข้อ 29-30 กลา่ววา่ บางคน ไมใ่ช่ทกุคน เป็นผู้  “กระทําการอนัเป็นอิทธิฤทธ์ิ” และมี “ของประทาน

ให้รักษาโรค”  

 อีกประการหนึง่ ใจความสําคญัของ 1โครินธ์ 12 คือวา่ พระเจ้าทรงให้ของประทาน “เพ่ือประโยชน์ร่วมกนั” (ข้อ 7) และให้

ดําเนินการอยูใ่น “กายเดียวกนั” (ข้อ 13) เหมือนเช่นเท้าหรือหไูม่สามารถทําหน้าท่ีแยกจากสว่นท่ีเหลือของร่างกายได้ สมาชิกของ

คริสตจกัรก็ไมส่ามารถทําหน้าท่ีแยกจากสว่นท่ีเหลือของคริสตจกัรได้เช่นกนั (ข้อ 15-25) 
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 พระเยซูทรงสญัญาว่าการอิทธิฤทธิและการรักษาจะมีแก่ผู้ ท่ีเช่ือทัง้ปวง ไม่ใช่แค่ผู้ ท่ีได้รับเลือกเพียงไม่ก่ีคนเท่านัน้ ์ “มีคน

เช่ือท่ีไหนหมายสําคญัเหลา่นีจ้ะบงัเกิดขึน้ท่ีนัน้ คือเขาจะขบัผีออกโดยนามของเรา เขาจะพดูภาษาแปลกๆ เขาจะจบังไูด้ ถ้าเขากิน

ยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอนัตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านัน้จะหายโรค” (มาระโก 16:17-18) ใน

ทํานองเดียวกนั ผู้ปกครองทกุคนของคริสตจกัร ไม่ใช่ “ผู้ รักษา” บางคน สามารถอธิษฐานเพ่ือให้คนป่วยได้รับการรักษา “มีผู้ ใดใน

พวกทา่นเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นัน้เชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจกัรมา และให้ท่านเหลา่นัน้อธิษฐานเพ่ือเขา และเจิมเขาด้วยนํา้มั

ในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และการอธิษฐานด้วยความเช่ือจะช่วยให้ผู้ ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงให้เขาหาย

โรค” (ยากอบ 5:14-15) 

 

_______________________________________ 

พระวิญญาณทรงใหข้องประทานเหนือธรรมชาติ 

แก่คริสตจกัรเพือ่ใหบ้คุคลทัง้หลายไดใ้ช ้

________________________________ 

 คําอธิบายท่ีดีท่ีสดุอาจจะเป็นว่า พระวิญญาณทรงให้ของประทานเหนือธรรมชาติแก่คริสตจกัรเพือ่ใหบุ้คคลทัง้หลายได้

ใชต้ามท่ีพระองค์ประสงค์และกระทําการ และตามความจําเป็นท่ีเกิดขึน้ ของประทานต่างๆ ดําเนินการผ่านทางบคุคลทัง้หลาย แต่

การสําแดงแต่ละอย่างเป็นของประทานแก่พระกายและไม่ใช่เพียงแก่บุคคลท่ีเป็นช่องทางเท่านัน้ บุคคลคนๆ หนึ่งมกัจะใช้ของ

ประทานเดียวซํา้แล้วซํา้อีก ไมใ่ช่เพราะเขาเป็นเจ้าของของประทานนัน้ แตเ่พราะเขามีความเช่ือวา่จะได้รับของประทานนัน้ซํา้แล้ว

อีก การสําแดงทกุครัง้เป็นตาม “พระวิญญาณ” (ไมใ่ช่บคุคล) “นํา้พระทยั” และ “การทรงบนัดาล” ในคริสตจกัร (1โครินธ์ 12:11) 

 ด้วยเหตนีุ ้ไมใ่ช่วา่ทกุคนจะใช้ของประทานทกุอย่าง แต่บคุคลแต่ละคนสามารถใช้ของประทานใดๆ ได้ ไม่มีของประทาน

ใดเป็นของพิเศษสําหรับผู้ ได้รับเลือกเพียงบางคน การเข้าใจนีด้เูหมือนจะเป็นทางเดียวท่ีจะแก้ปัญหาความแตกต่างของคํากลา่วท่ี

แตกกนัเป็นอย่างมากสองข้อความท่ีว่า พระเจ้าทรงให้เพียงบางคนสามารถเผยพระวจนะได้ (อย่างน้อยในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง) 

แต่พระองค์ทรงให้ทกุคนเผยพระวจนะได้ (ตามท่ีทรงเคล่ือนไหว) “ของประทานนัน้มีต่างๆ กนั...ให้คนหนึ่งมีถ้อยคําประกอบด้วย

สติปัญญา...ให้อีกคนหนึง่เผยพระวจนะได้” (1โครินธ์ 12:4, 8, 10) “เพราะวา่ทา่นเผยพระวจนะได้ทีละคน” (1โครินธ์ 14:31) 

 การให้ความสําคญักบัการมีของประทานตา่งๆ ร่วมกนัช่วยหลีกเล่ียงความหย่ิงทางฝ่ายวิญญาณ และช่วยให้เราคงพึง่พา

ซึ่งกันและกัน และพึ่งพาพระวิญญาณบริสทุธิ แม้ว่าเราควรจะมีความเช่ือมัน่และเห็นคุณค่าของบุคคลท่ียอมจํานนต่อพระเจ้า์

บอ่ยครัง้ในการใช้ของประทานบางอยา่ง แตเ่ราไมค่วรพึง่พาพวกเขาแตพ่ึง่พาพระวิญญาณและทัง้ร่างกาย หากเราต้องการถ้อยคํา

ประกอบด้วยสติปัญญาหรือความสามารถในการรักษาคนป่วยได้ และไม่มีใครท่ีมีประสบการณ์ในของประทานนีม้าก่อน เราก็ยงั

สามารถร่วมกนัในความเช่ือและไว้วางใจในพระเจ้าวา่พระองค์จะทรงตอบสนองความจําเป็นนัน้ 

 ในการประชุมร่วมกัน เราหมายพึ่งผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณ เหมือนเช่นเม่ือเราขอให้ผู้ปกครองอธิษฐานเพ่ือคนป่วยตาม

ยากอบ 5:14-15 อยา่งไรก็ตาม หากมีความจําเป็นเร่งด่วนเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัของเรา หรือหากโอกาสในการเป็นพยานเกิดขึน้

กะทนัหนั เราจะไม่ไร้ความสามารถเพียงเพราะผู้ นําฝ่ายวิญญาณไม่ได้อยู่ด้วย แต่ผู้ ท่ีเช่ือแต่ละคนเป็นสว่นหนึ่งของคริสตจกัรและ

เป็นตวัแทนของคริสตจกัรต่อโลกรอบๆ ตวัเขา พวกเขาแต่ละคนสามารถอธิษฐานเพ่ือการรักษาคนป่วยได้ในทนัที การปกป้องของ

พระเจ้าหรือการอิทธิฤทธิอ่ืนๆ บางอยา่ง ตามท่ีมาระโก ์ 16:16-17 สญัญาไว้ 

 1โครินธ์ 12:8-10 กลา่วถึงรายการของประทานเหนือธรรมชาติฝ่ายพระวิญญาณ โดยปกติจะแบ่งออกเป็นสามประเภท

เพ่ือประโยชน์ในการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

 

ก. ของประทานในการเปิดเผย 

1. ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา 
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2. ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ 

3. การรู้จกัสงัเกตวิญญาณตา่งๆ 

ข. ของประทานในการให้ฤทธิเดช์  

1. ความเช่ือ 

2. การทําการอิทธิฤทธิตา่งๆ ์  

3. ความสามารถรักษาคนป่วยได้ 

ค. ของประทานในการพดู 

1. การเผยพระวจนะ 

2. การพดูภาษาแปลกๆ 

3. การแปลภาษาแปลกๆ 

 

 หลังจากรายการของประทานเก้าอย่างนัน้ มีการเปรียบคริสตจักรเป็นกายของพระคริสต์ ดังนัน้ เราจึงสามารถระบุ

ประเภททัง้สามออกเป็นการสําแดงของพระทยัของพระคริสต์ พระหตัถ์ของพระคริสต์ และพระสรุเสียงของพระคริสต์ตามลําดบั 

เราจะกลา่วถงึของประทานเก้าอยา่งนีที้ละอยา่งในบทท่ี 7-13 

 

การใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณในพระกาย 
(1โครินธ์ 12:12-31) 

 “ถึงกายนัน้เป็นกายเดียว ก็ยงัมีอวยัวะหลายส่วน และอวยัวะเหล่านัน้แม้จะมีหลายส่วนก็ยงัเป็นกายเดียวกนัฉนัใด พระ

คริสต์ก็ทรงเป็นฉนันัน้ เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทัง้หลายไดร้ับบพัติศมาโดยพระ

วิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกนั และพระวิญญาณองค์เดียวนัน้ซาบซ่านอยู่” (ข้อ 12-13) 

 

 หลงัจากกล่าวถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณเก้าอย่าง 1โครินธ์ 12 อธิบายว่าคริสตจกัรเป็นพระกายของพระคริสต์ 

ใจความสําคญัคือความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัท่ามกลางความแตกต่าง ไม่ว่าเราจะเป็นชนกลุ่มใดและมีภูมิหลงัทางสงัคมเป็น

อย่างไร พระวิญญาณของพระเจ้าเดียวทรงทําให้เราทกุคนเป็นกายเดียวในพระคริสต์แม้ว่าพระองค์จะทรงใช้เราในวิถีทางพิเศษ

ตา่งๆ กนั 

 

_______________________________ 

การบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

ทําใหเ้ราอย่ในพระกายเดียวของพระคริสต์ู  

__________________________________ 

 จากข้อ 13 เราเห็นความสําคญัของการได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เพราะทําให้เราอยู่ในพระกายเดียวของ์

พระคริสต์ คํากลา่วนีไ้ม่ได้ทําให้บทบาทของการบพัติศมาด้วยนํา้ไมสํ่าคญั แตก่ลา่วถงึพระวิญญาณเพียงอยา่งเดียวเพราะใจควา

สําคญัของข้อความนีคื้อ พระราชกิจของพระวิญญาณ และพระวิญญาณทรงทําให้เราสนิทสนมกบัพระองค์ (ด ู2โครินธ์ 13:14; ฟี

ลิปปี 2:1) ข้อความอ่ืนๆ สอนว่า การบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซคูริสต์เป็นสว่นหนึง่ของการเร่ิมต้นของคริสเตียน (ดู

กิจการ 2:37-41; โรม 6:3-4; 1โครินธ์ 6:11; กาลาเทีย 3:27) ในท่ีนี ้เปาโลอาจถือว่าการบพัติศมาด้วยนํา้มีก่อนหน้าการบพัติศม

ด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (กิจการ 2:38) เขาเตือนผู้อ่านของเขาว่า หลงัจากการบพัติศมาด้วยนํา้ เมื่อเขาพยายามตอ่ไปจนได้รั

พระวิญญาณบริสทุธิ พวกเขาได้เข้าสู่ความสนิทสนมทางฝ่ายวิญญาณท่ีมีชีวิตอยู่ร่วมกบัพระคริสต์และคริสตจกัรของพระองค์ ์
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เหมือนเช่นภาชนะท่ีว่างเปลา่ได้เติมเต็มเม่ือถกูจุ่มลงในนํา้ พวกเขาได้เร่ิมด่ืมพระวิญญาณเป็นอยา่งมากเม่ือเขาได้รับพระวิญญา

บริสทุธ์ิ 

 ในกิจการ 1:5 พระเยซูทรงสญัญาเหลา่สาวกว่า “แต่ไม่ช้านานท่านจะรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” บพุบทใน

ภาษากรีกท่ีแปลเป็นคําว่า “ด้วย” ในท่ีนีคื้อ เอ็น (en) ซึง่อาจแปลได้เป็นคําว่า “โดย” หรือ “ใน” ได้ด้วย แน่นอนว่า 1โครินธ์ 12:13 

ใช้บุพบทในภาษากรีกคําเดียวกันเม่ือกล่าวว่า เราทุกคนได้รับบพัติศมา “โดย” พระวิญญาณองค์เดียว ด้วยเหตุนัน้ ในทาง

ภาษาศาสตร์ คําสญัญาของพระเยซใูนกิจการ 1:5 และการอธิบายของเปาโลใน 1โครินธ์ 12:13 หมายถงึเหตกุารณ์เดียวกนั 

 คําสญัญาของพระเยซสํูาเร็จในวนัเพน็เทคอสต์ “เขาเหลา่นัน้ก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ จึงตัง้ต้นพดูภาษาอ่ืนๆ ์

ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดให้พดู” (กิจการ 2:4) ในวนันัน้ เปโตรอธิบายวา่ประสบการณ์นีคื้อ พระวิญญาณทรง “เท” และ “[การ] 

ได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 2:33, 38) ในภายหลงั เม่ือชาวต่างชาติได้รับประสบการณ์เดียวกนันี ้พระคมัภีร์

กล่าวว่า “พระวิญญาณก็เสด็จลงมาสถิตกบั” พวกเขา “พระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” ให้ลงมาบนพวกเขา และ

พวกเขา “ได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 10:44-47; 11:15-17) 

 ดงันัน้ ด้วยประสบการณ์เหนือธรรมชาติเดียวกนั พระวิญญาณเดียวรวมเราเข้าไว้ในพระกายของพระคริสต์ และทรงให้

ฤทธิเดชในการเป็นพยานท่ีมีชีวิตอยู่ ฤทธิเดชในการก่อให้เกิดผลของพระวิญญาณ และฤทธิเดชในการใช้ของประทานฝ่ายพระ์ ์ ์

วิญญาณ (ดกิูจการ 1:8; 1โครินธ์ 12:8-10; กาลาเทีย 5:22-23) เป็นการไม่ถกูต้องท่ีจะแยกความแตกต่างระหว่างการรับพระ

วิญญาณเพ่ือเข้าสูก่ายของพระคริสต์ และการรับพระวิญญาณเพ่ือรับฤทธิเดชในการรับใช้พระกายของพระคริสต์ เราไม่ได้เข้าเป็น์

สว่นหนึง่ของร่างกายโดยเป็นอวยัวะท่ีไม่ทําหน้าท่ีใดๆ เราได้รับพระวิญญาณเดียว (ไม่ใช่สองหรือสาม) ในประสบการณ์ก้าวแรกท่ี

ครอบคลมุ และพระวิญญาณเดียวทรงให้ศกัยภาพในการก่อให้เกิดผลและได้รับของประทานฝ่ายพระวิญญาณทกุอยา่ง 

 

 “เพราะว่าร่างกายมิได้ประกอบด้วยอวยัวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะ ถ้าเท้าจะพดว่า ู ‘เพราะข้าพเจ้ามิได้เป็นมือ 

ข้าพเจ้าจึงไม่ไดเ้ป็นอวยัวะของร่างกายนัน้’ เท้าจะไม่เป็นอวยัวะของร่างกายเพราะเหตนุัน้ก็หามิได ้ถ้าหจะพดว่า ู ู ‘เพราะข้าพเจ้า

มิได้เป็นตา ข้าพเจ้าจึงมิได้เป็นอวยัวะของร่างกายนัน้’ การพดเช่นนัน้จะทําให้หไม่เป็นอวยัวะของร่างกายก็หามิได้ ถ้าอวยัวะู ู

ทัง้หมดในร่างกายเป็นตาการได้ยินจะอย่ที่ไหน ถ้าทัง้ร่างกายเป็นห กาู ู รดมกล่ินจะอย่ที่ไหน แต่พระเจ้าได้ทรงตัง้อวยัวะไว้ในู

ร่างกายตามชอบพระทยัของพระองค์ ถา้อวยัวะทัง้หมดเป็นอวยัวะเดียว ร่างกายจะมีทีไ่หน ความจริงมีอวยัวะหลายอย่าง แต่ก็ยงั

เป็นร่างกายเดียวกนั และตาจะว่าแก่มือว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ตอ้งการเจ้า’ ก็ไม่ได้ หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ตอ้งการเจ้า’ ก็

ไม่ได้ ที่จริงอวยัวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็ขาดเสียไม่ได้ และอวยัวะที่เราถือว่ามีเกียรติน้อย เราก็ยงัทําให้มีเกียรติย่ิงข้ึน และ

อวยัวะที่ไม่น่าดนัน้ เราก็ทําให้น่าดย่ิงข้ึน เพราะว่าอวยัวะที่น่าดแล้ว ก็ไม่จําเป็นที่จะต้อู ู ู งตกแต่งอีก แต่พระเจ้าไดท้รงให้อวยัวะ

ของร่างกายเสมอภาคกนั ทรงให้อวยัวะที่ต่ําตอ้ยเป็นทีน่บัถือมากข้ึน เพือ่ไม่ใหมี้การแก่งแย่งกนัในร่างกาย แต่ใหอ้วยัวะทกุส่ว

พะวงซ่ึงกนัและกนั ถ้าอวยัวะอนัหน่ึงเจ็บ อวยัวะทัง้หมดก็พลอยเจ็บดว้ย ถา้อวยัวะอนัหน่ึงไดร้ับเกียรติอวยัวะทัง้หมดก็พลอยชื่น

ชมยินดีดว้ย” (ข้อ 14-26) 

 

 ข้อความนีอ้ธิบายว่าคริสตจกัรเป็นพระกายของพระคริสต์และเน้นถึงใจความสําคญัเก่ียวกบัการเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั

ท่ามกลางความแตกต่าง เพราะของประทานฝ่ายพระวิญญาณเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติและอศัจรรย์ จึงง่ายท่ีจะเกิดความหย่ิงยโส 

บูชาคนเก่ง ความอิจฉาและการโต้เถียงกันอนัเป็นผลจากการใช้ของประทานเหล่านัน้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าพระกายของพระคริสต์

ทํางานอย่างไร การเปรียบกบัร่างกายมนษุย์สอนบทเรียนหลายอย่างท่ีช่วยให้เราสามารถใช้ของประทานอย่างกลมกลืนกนัและ

เพ่ือเป็นประโยชน์ 

1. คริสตจกัรเป็นหน่ึงเดียวกนั แต่มีความหลากหลาย นัน่คือ มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท่ามกลางความแตกต่าง (ข้อ 

14, 20) 
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2. ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกจําเป็นต้องมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และต้องทราบบทบาทหนา้ที่ของ

ตนในการเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย (ข้อ 15-16) 

3. ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ คริสตจกัรจําเป็นตอ้งมีความแตกต่างและตอ้งทราบบทบาทของสมาชิกทีแ่ตกต่างกนั

นัน้ (ข้อ 17, 19) 

4. พระเจ้าทรงเป็นผท้รงกําหนดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท่ามกลางความแตกต่าง พระองค์ทรงกําหนดบทบาทหนา้ที่ทีู่

แตกต่างกนัของเราตามทีพ่ระองค์ทรงเห็นสมควร (ข้อ 18) 

5. สมาชิกทกุคนมีความสําคญัและมีค่า แมว่้าบางคนจะมีผเ้ห็นค่านอ้ยกว่าคนอืน่ๆ ก็ตาม ู (ข้อ 21-24) 

6. สมาชิกควรจะฝ่าฟันเพือ่ใหมี้ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความแตกแยก และก่อใหเ้กิดความใส่ใจและ

ความเคารพซ่ึงกนัและกนั (ข้อ 25-26) 

 หากเราไม่เข้าใจหลกัการเหล่านีแ้ล้ว เราจะคิดว่า คนๆ หนึ่งใช้ของประทานอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเขาอยู่ทางฝ่าย

วิญญาณมากกวา่ มีความสําคญักวา่หรือมีคา่มากกวา่คนอ่ืนๆ ในคริสตจกัร และคนดงักลา่วอาจคิดว่า เขาไม่จําเป็นต้องคบหากบั

ใคร มีระเบียบวินัย การชีนํ้าหรือผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณ แต่เม่ือเราศึกษาการทํางานของร่างกายมนุษย์ เราพบว่าร่างกาย

จําเป็นต้องมีอวยัวะทัง้หมด และอวยัวะทัง้หมดจําเป็นต้องมีร่างกาย 

 ตวัอยา่งเช่น สว่นตา่งๆ ของร่างกายท่ีดเูหมือนอ่อนแอและเปราะบาง เช่น อวยัวะภายในของเรา เป็นสิ่งท่ีจําเป็นจะต้องมี 

บางส่วนอาจดูเหมือนมีเกียรติ มีค่า หรือสําคัญน้อยกว่า เช่น เส้นผม แต่เราปฏิบัติต่ออวยัวะเหล่านีด้้วยเกียรติพิเศษ ส่วนท่ีไม่

สามารถจะอวดได้ เราจะแตง่กายให้สภุาพเป็นพิเศษ สว่นท่ีอวดได้ เช่นมือของเรา ไม่จําเป็นต้องได้รับการปฏิบติัเช่นนัน้ บางสว่นท่ี

เหน็เดน่ชดัมากกวา่สว่นอ่ืนๆ มีประโยชน์มากกวา่ แตท่กุสว่นมีประโยชน์อยา่งหนึง่อยา่งใด 

 

 

_______________________________________ 

กลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มจําเป็นตอ้งไดร้บัประโยชน์ 

จากของประทานฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่าง และสมาชิกแต่ละคน 

จําเป็นตอ้งเป็นส่วนทีทํ่าหนา้ทีใ่นร่างกาย 

_________________________________ 

 ในพระกายของพระคริสต์ ก็เป็นเช่นนัน้ กลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มจําเป็นต้องได้รับประโยชน์จากของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณทกุอยา่ง และสมาชิกแตล่ะคนจําเป็นต้องเป็นสว่นท่ีทําหน้าท่ีในร่างกาย 

 

 “ฝ่ายท่านทัง้หลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวยัวะของพระกายนัน้ และพระเจ้าไดท้รงโปรดตัง้บางคนไวใ้น

คริสตจกัร คือหน่ึงอคัรทต สองผเ้ผยพระวจนะ สามครบาอาจารย์ แล้วต่อจากนัน้ ก็มีผก้ระทําการอนัเป็นอิทธิฤทธิ ผร้ักษาโรค ผู้ ู ู ู ู ู์

อปุการะ ผค้รอบครอง และผร้้ภาษาแปลกๆ ทกุคนเป็นอคัรทตหรือทกุคนเป็นผเ้ผยพระวจนะหรือ ทกุคนเป็นครบาอาจารย์หรือ ทกุู ู ู ู ู ู

คนกระทําการอนัเป็นอิทธิฤทธิหรือ ทกุคนไดร้บัของประทานใหร้กัษาโรคหรือ ทกุคนพดภาษาแปลกๆ หรือ ทกุคนแปลไดห้รือ์ ู ” (ข้อ 

27-30) 

 

 ข้อความนีใ้ช้การเปรียบร่างกายกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณ ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในบทท่ี 1 ข้อพระคมัภีร์เหล่านี ้

กลา่วถงึตวัอยา่งของของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้ รับใช้ (อคัรทตู ผู้ เผยพระวจนะ ครูอาจารย์) ของประทานในการรับใช้ (การ

อุปการะ การครอบครอง) และของประทานฝ่ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติ (การอิทธิฤทธิ การรักษาคนป่วย การพูดภาษา์

แปลกๆ การแปลภาษาแปลกๆ) 
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 ลําดบัของรายการนัน้แสดงให้เหน็วา่ของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้ รับใช้มีความสําคญัมากท่ีสดุในการทําหน้าท่ีของ

คริสตจกัร ตามด้วยของประทานเหนือธรรมชาติท่ีให้ฤทธิเดช จากนัน้ ของประทานในการรับใช้ และท้ายท่ีสดุคือ ของประทานฝ่าย์

พระวิญญาณในการพูด แต่กระนัน้ เราจะต้องไม่ให้ความสําคญักบัลําดบันีห้รือการละของประทานบางอย่างในท่ีนีม้ากเกินไป 

ข้อความนีเ้พียงแต่แสดงตวัอย่างต่างๆ วตัถปุระสงค์ของข้อความนีไ้ม่ใช่เพ่ือเรียงลําดบัอย่างละเอียดแม่นยําหรือลดของประทาน

เฉพาะบางอยา่งไป 

_________________________________ 

คริสตจกัรทีแ่ข็งแรง ทํางานไดอ้ย่างเต็มที ่

จะปรารถนาและแสวงหาของประทาน 

ทกุอย่างจากพระเจ้าเพือ่กายของพระองค์ 

_________________________________ 

 แน่นอนว่า ทัง้ในร่างกายมนษุย์และในคริสตจกัร หน้าท่ีบางอย่างสําคญักว่าอย่างอ่ืนๆ ร่างกายมนษุย์อาจมีชีวิตรอดได้

ถ้าไม่มีเท้า แต่ไม่อาจมีชีวิตรอดได้ถ้าหวัใจไม่เต้น อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ร่างกายท่ีแข็งแรงจะมีทัง้สอง

อยา่ง และทัง้สองอยา่งเป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายเพ่ือให้ทํางานตามท่ีพระเจ้าประสงค์ ในทํานองเดียวกนั คริสตจกัรไม่สามารถมีอยู่

ได้หากไม่มีการรับใช้ของอัครทูต ผู้ เผยพระวจนะ และครูอาจารย์ แต่อาจพิการไปสักระยะหนึ่งหากไม่มีการอุปการะ การ

ครอบครองและการพดูภาษาแปลกๆ ต่อหน้าท่ีประชมุ ถึงกระนัน้ ไม่ใช่เหตผุลท่ีจะดหูม่ินหน้าท่ีในกลุม่หลงั หรือพอใจท่ีไม่มีหน้าท่ี

เหลา่นัน้ คริสตจกัรท่ีแข็งแรง ทํางานได้อยา่งเตม็ท่ีจะปรารถนาและแสวงหาของประทานทกุอยา่งจากพระเจ้าเพ่ือกายของพระองค์ 

 ข้อ 29-30 ถามว่าทกุคนมีตําแหน่งในการดํารงตําแหน่งผู้ รับใช้หรือใช้ของประทานเหนือธรรมชาติบางอย่างหรือ คําตอบ

ท่ีต้องตอบคือ ไม่ (ในท่ีนี ้ไม่ได้ให้ตวัอย่างเก่ียวกบัของประทานในการรับใช้ไว้ อาจเป็นเพราะของประทานประเภทนีค้รอบคลมุไป

ถึงทกุคน) ไม่ใช่ทกุคนจะดํารงตําแหน่งการรับใช้ห้าประการตามเอเฟซสั 4:11 และไม่ใช่ทกุคนจะใช้ของประทานเหนือธรรมชาติ

อยา่งหนึง่อยา่งใดใน 1โครินธ์ 12:8-10 ถงึกระนัน้ ทกุคนมีความสําคญัในกายของพระคริสต์ 

 เราควรจะสงัเกตว่า ข้อ 30 ไม่ได้หมายถึง การพดูภาษาต่างๆ อนัเป็นหมายสําคญัของการรับพระวิญญาณบริสทุธิ แต่์

หมายถึงของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ในการนมสัการร่วมกนัเพ่ือประโยชน์ของท่ีประชมุ ซึ่งควรจะมีการแปลด้วย ทัง้นี ้มี

การกลา่วถงึของประทานในการแปลตอ่มา (อา่นรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทท่ี 12) 

 

 “แต่ท่านทัง้หลายจงแสวงหาของประทานอนัใหญ่ย่ิงกว่านัน้ และข้าพเจ้าจะแสดงทางดีทีส่ดุแก่ท่านทัง้หลาย” (ข้อ 31)  

 

 วตัถปุระสงค์ของข้อความก่อนหน้านี ้ไมใ่ช่เพ่ือขดัขวางการใช้ของประทานใดๆ พระเจ้าทรงประสงค์ให้กายของผู้ ท่ีเช่ือทกุ

แห่งมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณทุกอย่าง บุคคลคนหนึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ของประทานทุกอย่าง แต่ศกัยภาพในการใช้ของ

ประทานแต่ละอย่างอาจมีอยู่ในเขาได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทกุคนท่ีใช้ของประทานอนัอศัจรรย์ แต่ทกุคนควรจะแสวงหาของประทานที่มี

คา่และจําเป็นท่ีสดุในสถานการณ์ของตนอยา่งจริงจงั หากกลุม่สมาชิกท้องถ่ินขาดของประทานอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างสิน้เชิง ของ

ประทานนัน้ก็เป็นสิง่สําคญัท่ีจะต้องแสวงหาอยา่งแน่นอน (ดรูายละเอียดจากบทท่ี 4) 

 ถงึกระนัน้ ตามท่ี 1โครินธ์ 13 อธิบายไว้วา่ มีบางสิ่งท่ีสําคญัมากกว่าการแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณ และนัน่

คือ การมีและแสดงความรักของพระเจ้า เราไม่ควรจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะพระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีทัง้ผลของพระ

วิญญาณ ซึง่คือ ความรักอนัใหญ่ย่ิง และของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แต่สิ่งท่ีสําคญัคือ เราจะต้องมีความรักท่ีเป็นผู้ ใหญ่ก่อนท่ี

จะสามารถใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณได้อยา่งถกูต้อง 
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บทที่หก 
1โครินธ์ 13:ความรักในการใช้ของประทาน 

ฝ่ายพระวญิญาณ 
 

 ใจความสําคญัของ 1โครินธ์ 13 ซึง่เป็นข้อพระคมัภีร์ท่ีมีการยกมาอ้างถึงมากท่ีสดุบทหนึ่ง คือ ความรัก การท่ีเร่ืองความ

รักอยู่ตรงกลางในการกล่าวถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณนัน้มีความหมาย พระเจ้าทรงเน้นว่าความรักมีความสําคญักว่าของ

ประทานฝ่ายพระวิญญาณ และความรักเป็นสิ่งจําเป็นในการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ ลองวิเคราะห์ข้อความนีโ้ดยอ้างอิง

ถงึของประทานตา่งๆ 

 

ความยิ่งใหญ่ของความรัก 
(1โครินธ์ 13:1-3) 

 “แม้ข้าพเจ้าพดภาษาแปลกๆ ได ้เป็นภาษามนษุย์ก็ดี เป็นภาษาทตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องู ู

หรือฉาบทีกํ่าลงัส่งเสียง แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได ้และเข้าใจในความล้ําลึกทัง้ปวงและมีความร้ทัง้ส้ิน และมีความเชือ่มากย่ิู

ทีส่ดุพอจะยกภเขาไปได ้แต่ไม่มีความรกั ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย แมข้้าพเจ้าจะสละของสารพดัหรือยอมใหเ้อาตวัข้าพเจ้าไปเผาู

ไฟเสีย แต่ไม่มีความรกั จะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่” 

 

 “ทางท่ีดีท่ีสดุ” ของ 1โครินธ์ 12:31 คือทางแหง่ความรัก 1โครินธ์ 13 สอนเร่ืองความย่ิงใหญ่ของความรักในชีวิตคริสเตียน 

การศึกษาของประทานฝ่ายพระวิญญาณไม่อาจสมบรูณ์ได้หากไม่กล่าวถึงความรัก เพราะความรักเป็นเหตสํุาคญัของการกระทํา

ทกุอยา่ง 

 คําว่า ความรัก ในภาษากรีกในข้อความนีคื้อ อากาเพ (agape) ซึ่งในความหมายสงูสดุ หมายถึง ความรักของพระเจ้า 

ความรักท่ีไม่เห็นแก่ตวั ความรักท่ีเสียสละ ความรักท่ีไม่หวงัสิ่งใดตอบแทน ในฉบบั King James Version คํานีคื้อ “charity” 

(ความรักของพระเจ้า/การทําทาน) ซึง่เดิมนัน้มีความหมายท่ีดีเย่ียม แต่หลายศตวรรษผ่านไป คํานีก้ลายเป็นคําท่ีมีความหมายถึง 

การช่วยเหลือคนยากจน ซึง่ก็มีความถกูต้องเพราะเป็นสิง่ท่ีจะไมไ่ด้รับผลตอบแทน 

 ในการอธิบายเร่ืองนี ้ข้อความนีก้ล่าวถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณหลายอย่างใน 1โครินธ์ 12 เช่น การพดูภาษา

แปลกๆ การเผยพระวจนะ ความรู้ ความเช่ือ รวมทัง้งานอนัเป็นการดีต่างๆ แน่นอนว่า ข้อความนีแ้สดงตวัอย่างสงูสดุ ภาษาทตู

สวรรค์และภาษามนษุย์ ความรู้อย่างดี (ไม่ใช่แค่ “ถ้อยคํา”) ซึง่รวมถึงข้อลํา้ลกึทัง้หมด ความเช่ือที่สมบรูณ์พอที่จะเคลื่อนภเูขา กา

สละทรัพย์สิ่งของทัง้หมดและการเสียชีวิตอย่างทนทุกข์ทรมานท่ีสดุ แม้ว่าคนๆ หนึ่งจะสําแดงของประทานเหล่านีท้ัง้หมดและ

กระทําการท่ีย่ิงใหญ่ แต่ปราศจากความรัก เขาก็ไม่มีค่าอะไร และการกระทําของเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ในเวลานี ้คน

จํานวนมากจะรุมล้อมผู้ ท่ีแสดงของประทานและงานเช่นนี ้แต่พระคมัภีร์เตือนเราว่า สิ่งเหลา่นีไ้ม่ใช่เคร่ืองพิสจูน์ทางฝ่ายวิญญาณ

และความจริง 

____________________________ 

เหตทีุเ่หมาะสมเพียงอย่างเดียวในการใช ้

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณคือความรกั 

__________________________________ 

 โดยสรุป เหตท่ีุเหมาะสมเพียงอย่างเดียวในการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณคือความรัก แม้ว่าเราควรจะแสวงหา

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณด้วยใจจริง (1โครินธ์ 12:31) เราจะต้องแสวงหาของประทานเหล่านีด้้วยเหตผุลท่ีถกูต้อง ไม่ใช่เพ่ือ
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ยกตนเองขึน้ แตเ่พ่ืออวยพรแก่ผู้ อ่ืน เหตผุลหนึง่ท่ีคริสเตียนหลายคนไมไ่ด้ใช้ของประทานมากกวา่นีคื้อเพราะพวกเขาปรารถนาของ

ประทานอยา่งเหน็แก่ตวั (ดยูากอบ 4:3) 

 เม่ือเราใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เราจะต้องถามตวัเองว่า เราพดูหรือกระทําด้วยความรักหรือไม่ ความตัง้ใจท่ี

แท้จริงคือความรักเพ่ือพระเจ้า คริสตจักรของพระองค์และคนบาปใช่หรือไม่ หรือเราแสวงหาของประทานเพ่ือทําให้อตัตาของ

ตนเองสงูขึน้ 

 ความตัง้ใจของมนษุย์อาจเป็นการผสมกนัระหว่างความเห็นแก่ตวัและความสงูสง่ นอกจากนี ้มนษุย์เรามีความสามารถ

อยา่งมากในการแก้ตวัให้ตนเองและหลอกลวงตนเอง เยเรมีย์ 17:9 กลา่ววา่ “จิตใจก็เป็นตวัลอ่ลวงเหนือกวา่สิง่ใดทัง้หมด มนัเส่ือม

ทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ ใดจะรู้จกัใจนัน้เล่า” ไม่มีใครสามารถไว้วางใจของตนเองได้ เราจะต้องตรวจสอบตนเองอยู่เป็นประจํา 

ขอให้พระเจ้าทรงเปิดเผยความไม่บริสทุธิท่ีหลบซ่อนอยู่ และขอให้พระองค์ทรงชําระเราจากความตัง้ใจและความปรารถนาท่ีไม่์

ถกูต้อง 

 ผู้สดุดีกล่าวถึงทัศนคตินีไ้ว้ในการอธิษฐาน “แต่ผู้ ใดเล่าจะเล็งเห็นความผิดพลาดของตนได้ ขอพระองค์ทรงชําระข้า

พระองค์ให้พ้นจากความผิด ท่ีซ่อนเร้นอยู่ ขอทรงยบัยัง้ผู้ รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากบาปโดยประมาทนัน้ด้วยเถิด ขออย่าให้มนัมี

อํานาจ เหนือข้าพระองค์เลย แล้วข้าพระองค์จะไร้ตําหนิ และพ้นจากความผิดจากการทรยศท่ีย่ิงใหญ่นัน้ ข้าแต่พระเจ้า พระศิลา

และพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์ และการรําพงึภาวนาในจิตใจ เป็นท่ีโปรดปรานในสายพระเนตร

ของพระองค์เถิด” (สดดีุ 19:12-14) 

 แม้ว่าเราจะสามารถและควรจะมีความปรารถนาอนัแรงกล้าท่ีจะมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แต่เราจะต้องระลกึว่า

การใช้ของประทานโดยปราศจากความรักเป็นสิง่อนัตราย เพราะของประทานเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติและมกัจะเป็นการอศัจรรย์ เรา

อาจแสวงหาของประทานเพราะความสนใจหรือประโยชน์สว่นตวั โดยไม่ใสใ่จว่าสิ่งท่ีดีท่ีสดุสําหรับคนอ่ืนคืออะไร ดงันัน้ เราจะต้อง

เตือนตนเองอยูเ่สมอวา่ หากไมมี่ความรักแล้ว ของประทานเหลา่นีท้ัง้หมดก็ไมมี่ความหมาย 

 

ลักษณะของความรัก 
(1โครินธ์ 13:4-7) 

 “ความรักนัน้ก็อดทนนานและกระทําคณุให ้ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่หย่ิงผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเอง

ฝ่ายเดียว ไม่ฉนุเฉียว ไม่ช่างจดจําความผิด ไม่ชืน่ชมยินดีเมือ่มีการประพฤติผิด แต่ชืน่ชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนไดท้กุ

อย่างแมค้วามผิดของคนอืน่ และเชือ่ในส่วนดีของเขาอย่เสมอ และมีความหวงัอย่เสมอ และทนต่อทกุอย่างู ู ” (1โครินธ์ 13:4-7) 

 

 ข้อพระคมัภีร์เหล่านีก้ล่าวถึงความรักท่ีแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นต่อการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ ลกัษณะของ

ความรักด้านลา่ง (ซึง่นํามาจากฉบบั New International Version) จะปรากฏเม่ือใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอยา่งถกูต้อง  

1. อดทน 

2. กระทําคณุให ้

3. ไม่อิจฉา 

4. ไม่อวดตวั 

5. ไม่หย่ิงผยอง 

6. ไม่หยาบคาย 

7. ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว 

8. ไม่ฉนุเฉียว 

9. ไม่ช่างจดจําความผิด 
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10. ไม่ชืน่ชมยินดีเมือ่มีการประพฤติผิด 

11. ชืน่ชมยินดีในความจริง (ชืน่ชมยินดีเมือ่มีการประพฤติชอบ ฉบบั KJV) 

12. ปกป้องอย่เสมอ ู (ทนไดท้กุอย่างแมค้วามผิดของคนอืน่ ฉบบั KJV) 

13. ไวว้างใจในผอื้น่ ู (เชือ่ในส่วนดีของเขาอย่เสมอู  ฉบบั KJV) 

14. มีความหวงัอย่เสมอู  

15. ทนต่อทกุอย่าง 
 

 ตามท่ีข้อ 1-3 เขียนไว้ บางคนอาจใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณโดยปราศจากความรัก ซึง่จะเป็นการใช้ของประทาน

อย่างไม่ถกูต้อง ลกัษณะของความรักท่ีระบไุว้ข้างต้นนัน้ช่วยให้เราเรียนรู้ท่ีจะใช้ของประทานต่างๆ ได้อย่างถกูต้องและช่วยให้เรา

ทราบเม่ือมีการใช้ท่ีไม่ถกูต้อง ตวัอย่างเช่น พระเจ้าไม่ทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณเพ่ือการว่ากล่าวก่อนท่ีจะคิด 

รุนแรง หยาบคายหรือใช้อารมณ์ พระองค์ไม่ทรงให้ของประทานเพ่ือทําให้ผู้ อ่ืนอบัอายหรือขายหน้า ช่วยเหลือในการแก้แค้น หรือ

สง่เสริมความอิจฉาและการตอ่สู้กนั พระองค์ไมท่รงให้ของประทานเพ่ือยกผู้ รับหรือทําให้ความปรารถนาของตนเองเกิดความพอใจ 

ในทางตรงกนัข้าม การใช้ของประทานอย่างถกูต้องจะสนบัสนนุความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า การปกป้องวิญญาณ การ

ไว้วางใจพระเจ้า ความหวงัสําหรับอนาคต และการพากเพียรในความเช่ือเสมอ 

 หากความรักควบคมุเราแล้ว เราจะไม่ใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างไม่ถกูต้อง เราจะใช้ของประทานตามท่ีพระ

เจ้าทรงประสงค์ ไม่ใช่เพ่ือยกตนเองหรือทําให้ตนเองพอใจ เราจะไม่อิจฉาผู้ อ่ืนท่ีพระเจ้าทรงใช้ เราจะไม่ใช้การพดูเผยพระวจนะ

เพ่ือแช่งสาปผู้ อ่ืน เราจะไมทํ่าให้กลายเป็นการบชูาคนเก่ง คําสัง่สอนท่ีผิดหรือการไม่เช่ือฟัง แต่สิ่งสําคญัท่ีสดุคือ เพ่ือรักพระเจ้า รัก

ความจริง และรักวิญญาณทัง้หลาย 

 

ความรักไม่มีวันสญสินู้  
(1โครินธ์ 13:8-13) 

 “ความรักไม่มีวนัสญส้ิน แม้การเผยพระวจนะก็จะเสือ่มสญไป แม้การพดภาษาแปลกๆ นัน้ ก็จะมีเวลาเลิกกนั แม้วิชาู ู ู

ความร้ก็จะเสือ่มสญไป เู ู พราะความร้ของเรานัน้ไม่สมบรณ์ และการเผยพระวจนะนัน้ก็ไม่สมบรณ์ แต่เมื่อความสมบรณ์มาถึงแลว้ ู ู ู ู

ความบกพร่องนัน้ก็จะสญไป เมื่อข้าพเจ้ายงัเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตผุลอย่างเด็ก แต่เมื่อู ู

ข้าพเจ้าเป็นผ้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเู สีย เพราะว่าบดันี้เราเห็นสลวัๆ เหมือนดในกระจก แต่เวลานัน้จะไดเ้ห็นพระพกัตร์ู

ชดัเจน เดีย๋วนีค้วามร้ของข้าพเจ้าไม่สมบรณ์ เวลานัน้ข้าพเจ้าจะร้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงร้จกัข้าพเจ้า ดงันัน้ยงัตัง้อย่สามส่ิง คือู ู ู ู ู

ความเชือ่ ความหวงัใจ และความรกั แต่ความรกัใหญ่ทีส่ดุ” 

 

 เราควรจะให้ความสําคญักบัความรักมากกวา่ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเพราะความรักมีอยู่ชัว่นิตย์นิรันดร์ ความรัก

เทา่นัน้เป็นลกัษณะสําคญัของแผน่ดินนิรันดร์ของพระเจ้า เพราะความรักเป็นสิ่งท่ีไม่สญูสิน้ จึงแสดงให้เห็นความย่ิงใหญ่เหนือของ

ประทานและลกัษณะอ่ืนใดทัง้หมด 

 เม่ือพระคริสต์ทรงรับคริสตจักรของพระองค์ไป และตัง้แผ่นดินนิรันดร์ของพระองค์ เราจะไม่จําเป็นต้องมีของประทาน

ฝ่ายพระวิญญาณอีกตอ่ไป เพราะเราได้รับความเป็นผู้ใหญ่และความสมบรูณ์แบบอยา่งเต็มท่ีในพระองค์ เราจะเข้าร่วมกบัพระเจ้า

อยา่งสมบรูณ์ ดงันัน้ เราจงึไมจํ่าเป็นต้องมีการพดูภาษาแปลกๆ หรือการเผยพระวจนะ เราจะมีความรู้เต็มบริบรูณ์ ดงันัน้ เราจึงไม่

ต้องมีความรู้เพียงบางสว่น (“ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้”) 

 ในชีวิตนี ้เราดําเนินอยู่โดยความเช่ือ ไม่ใช่ตามตาท่ีมองเห็น (2โครินธ์ 5:7) เราได้รับความรอดในความหวงั เพราะเรายงั

ไมส่ามารถเหน็ความรอดสงูสดุของเราได้อยา่งแท้จริง (โรม 8:24-25) แตว่นัหนึง่ เราจะเหน็ทกุสิง่อยา่งชดัเจน (1โครินธ์ 13:12) เม่ือ
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องค์พระผู้ เป็นเจ้าเสดจ็กลบัมารับเรา เราจะไมจํ่าเป็นต้องมีความเช่ือหรือความหวงัอีกต่อไป เพราะการเดินทางของเราจะสิน้สดุลง

และเราจะได้รับพระสญัญาของพระเจ้าทกุประการ แตค่วามรักจะยงัคงทําให้เราเป็นหนึง่เดียวกนักบัพระเจ้า และกนัและกนั 

________________________________ 

เมือ่องค์พระผเ้ป็นเจ้าเสด็จกลบัมารบัเราู  

เราจะไม่จําเป็นตอ้งมีความเชือ่หรือความหวงัอีกต่อไป  

เพราะการเดินทางของเราจะส้ินสดุลง 

______________________________ 

 นกัศาสนศาสตร์บางคนอ้างว่า ของประทานฝ่ายพระวิญญาณโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพดูภาษาแปลกๆ สิน้สดุลงแล้ว 

หากเป็นเช่นนัน้ เราคงต้องบอกว่าการเผยพระวจนะและความรู้บางส่วนสิน้สดุลงแล้วเช่นกัน ว่าเรามีการมองเห็นและความรู้ท่ี

สมบรูณ์ และกลา่วโดยนยัวา่ เราไมจํ่าเป็นต้องมีความเช่ือหรือความหวงัอีกตอ่ไป ซึง่เหน็ได้ชดัวา่ ความคิดเช่นนีไ้มถ่กูต้อง 

 ของประทานจะไม่สิน้สดุลงจนกว่า "ความสมบรูณ์” หรือ “ความบริบูรณ์” (NIV) มาถึง บางคนกล่าว่า “ความบริบรูณ์” 

หมายถึงพระคมัภีร์ ซึ่งครบถ้วนเม่ือพระคมัภีร์ใหม่เขียนเสร็จ แม้พระคมัภีร์จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าท่ีสมบูรณ์สําหรับเรา แต่

คริสตจกัรหรือโลกยงัไม่ได้รับความบริบรูณ์ท่ีแท้จริง และจะไม่ได้รับจนกว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จกลบัมาบนโลก ยคุพระคมัภีร์

ใหมย่งัไมจ่บสิน้ลง และวตัถปุระสงค์สําหรับของประทานยงัคงมีอยู ่

 

 

 

_______________________ 

แต่ความรกัจะยงัคงทําใหเ้รา 

เป็นหน่ึงเดียวกบัพระเจ้า และกนัและกนั 

_________________________________ 

 นอกจากนี ้คําว่า “ความบริบรูณ์” (perfection) ในภาษากรีกคือ เทะเล่ออส (teleios) ซึ่งเป็นคําเอกพจน์ไม่ระบุเพศ แต่

ในภาษากรีก พระคมัภีร์ท่ีสมบรูณ์คือคําว่า “ข้อเขียนของพระเจ้า” ซึ่ง พระคมัภีร์ใหม่ใช้คําว่า กราฟาอี(graphai) (คําพหพูจน์เพศ

หญิง) 20 ครัง้ และใช้คําว่า กรามมาทา (grammata) (คําพหพูจน์ไม่มีเพศ) เพียงครัง้เดียว ดงันัน้ ตามหลกัแล้ว ทัง้สองคําหลงัไม่

สอดคล้องกบัคําวา่ เทะเล่ออส (teleios) คํานัน้จงึไมอ่าจมีความหมายวา่ “ข้อเขียนของพระเจ้า” ได้ 

 1โครินธ์ 1:7 ได้กลา่วไว้แล้ววา่ ของประทานจะคงอยูไ่ปจนกระทัง่การเสด็จมาครัง้ท่ีสอง “ความบริบรูณ์” จะต้องหมายถึง

เหตกุารณ์นีห้รือหมายถงึแผน่ดินท่ีพระคริสต์จะทรงตัง้เม่ือพระองค์เสดจ็มา 

 บางคนกลา่วว่า ความเช่ือเกิดขึน้จากประสบการณ์ในอดีต ความหวงัมุ่งไปในอนาคต แต่ความรักมีค่าในปัจจบุนั ความ

รักคือสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุในสามอยา่ง ความรักเพราะมีคา่ในปัจจบุนั และเราอาศยัอยูใ่นปัจจบุนัเสมอ 
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บทที่เจด็ 
สตปัิญญา ความรู้ 

และการร้จักสังเกตวญิญาณต่างๆ ู  
 

 ตอนนี  ้กลับมาดูของประทานแต่ละอย่างใน 1โครินธ์ 12 ของประทานสามอย่างแรกท่ีเราจะศึกษาคือ ถ้อยคํา

ประกอบด้วยสติปัญญา ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ และการรู้จกัสงัเกตวิญญาณตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ในการศกึษา เราจะเรียกของ

ประทานเหลา่นีว้า่ ของประทานในการเปิดเผย เพราะเก่ียวข้องกบัการประทานความเข้าใจจากพระทยัของพระเจ้าแก่เรา 

 

ถ้อยคาํประกอบด้วยสตปัิญญา 
 ของประทานอย่างแรกใน 1โครินธ์ 12 คือ”ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา” ภาษากรีกของคําว่า “สติปัญญา” ในท่ีนีคื้อ 

ซอเฟีย (sophia) ซึ่งเป็นคําท่ีใช้โดยทัว่ไป “สติปัญญา” หมายถึง “การเข้าใจสิ่งท่ีเป็นจริง ถกูต้องหรือคงทนถาวร การเข้าใจอย่าง

ลึกซึง้ ..สามญัสํานึก การตดัสินใจท่ีดี” ความรู้คือการเข้าใจข้อเท็จจริง แต่สติปัญญาคือการเข้าใจวิธีการใช้ข้อเท็จจริงเพ่ือการ

ตดัสนิใจท่ีดี สติปัญญาคือ การเข้าใจอยา่งลกึซึง้ การตดัสนิใจ การชีนํ้า 

 พระเจ้าไม่ทรงให้สติปัญญาของพระองค์ทัง้หมดแต่ทรงให้ “ถ้อยคํา” หรือส่วน ของสติปัญญา ภาษากรีกของคําว่า 

“ถ้อยคํา” ในท่ีนีคื้อ ลอกอส (logos) ซึง่มีความหมายทัว่ไปหมายถึง ความคิดหรือการพดู ของประทานให้มี “ถ้อยคําประกอบด้วย

สติปัญญา” ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีแน่นอนท่ีสดุหรือเป็นการชีนํ้าจากพระเจ้าในทกุเร่ือง แต่เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจหรือความจําเป็นอย่าง

หนึง่อยา่งใด 

 

 

__________________________________________________ 

ถอ้ยคําประกอบดว้ยสติปัญญาคือของประทานเหนือธรรมชาติ 

ของส่วนความเข้าใจ การตดัสินใจหรือการชีนํ้า 

จากพระเจ้าเพือ่ความจําเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ 

______________________________________________ 

 ตาม 1โครินธ์ 12:8 รวมทัง้เนือ้หาทัง้หมดของ 1โครินธ์ 12-14 เราสามารถอธิบายได้ว่า ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา

คือ ของประทานเหนือธรรมชาติของส่วนความเข้าใจ การตดัสินใจหรือการชี้นําจากพระเจ้าเพื่อความจําเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง

โดยเฉพาะ 

 พระเจ้าได้ทรงทําการอย่างอศัจรรย์ในอดีตมา และดงันัน้ เราจึงสามารถเปรียบเทียบของประทานแห่งพระวิญญาณใน

พระคมัภีร์เก่าและในพระกิตติคณุได้ เน่ืองจากของประทานใน 1โครินธ์ 12 ทรงประทานให้แก่ผู้ ท่ีเช่ือแห่งพนัธสญัญาใหม่ ซึง่ได้รับ

บพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เราจึงสามารถคาดหวั์ งท่ีจะเห็นว่ามีการกล่าวถึงของประทานเหล่านีใ้นหนังสือกิจการ และ

จดหมายฉบบัตา่งๆ 

 เราพบตวัอย่างของถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาในเร่ืองราวการเดินทางของอคัรทูตเปาโลไปยงัโรมในฐานะนกัโทษ 

แม้ว่าเปาโลจะไม่ได้มีอาชีพกะลาสีเรือ แต่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เขาทราบว่าไม่ควรจะเดินเรือไกลออกไป และเขาก็ได้แจ้งข่าวสาร

นีใ้ห้แก่นายร้อยชาวโรมท่ีดแูลเขา กปัตนัและเจ้าของเรือ “ครัน้เสียเวลาไปมากแล้ว และการท่ีจะเดินเรือก็มีอนัตราย เพราะเทศกาล

อดอาหารผ่านไปแล้ว เปาโลจึงเตือนสติเขาทัง้หลายว่า ‘ดกู่อนท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะแล่นไปคราวนีจ้ะมีอนัตราย

และเสียหายมาก มิใช่แตข่องบรรทกุกบัเรือกําป่ันเทา่นัน้ แตชี่วิตของเราทัง้หลายด้วย’ “ (กิจการ 27:9-10) 
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 อย่างไรก็ตาม พวกท่ีมีอาชีพเดินเรือนัน้ ลงความเห็นว่า ปลอดภยัท่ีจะเดินเรือไป และลมใต้เร่ิมท่ีจะพดัเบาๆ ดเูหมือนว่า

จะยืนยนัความเห็นของคนเหล่านัน้ พวกเขาไม่ใส่ใจถ้อยคําของเปาโลและเร่ิมแล่นเรือไป ไม่นานหลงัจากนัน้ เขาเผชิญกบัพายท่ีุ

รุนแรงทําให้เขาเสียสนิค้าและเรือไป เขาคงจะเสียชีวิตไปด้วยหากวา่พระเจ้าไมท่รงขดัขวางและเปาโลให้การแนะนําเพิ่มเติม 

 ในเร่ืองนี ้ความเข้าใจ ประสบการณ์และการสงัเกตของมนษุย์บอกว่า ปลอดภยัท่ีจะเดินเรือ แต่เปาโลไม่มีความชํานาญ

หรือเหตผุลของมนษุย์ท่ีจะคิดไปต่างจากนัน้ แต่กระนัน้ ด้วยสติปัญญาจากพระเจ้า เปาโลทราบว่าเป็นการอนัตรายท่ีจะแล่นเรือ

ออกไป พระเจ้าทรงให้การชีนํ้าเหนือธรรมชาตินอกไปจากการตดัสินใจของมนษุย์แก่เขา แม้ว่านายร้อยจะไม่ใส่ใจคําแนะนําของ

เปาโลในตอนแรก ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาทําให้เขามีความน่าเช่ือถือเม่ือพิจารณาถึงเหตกุารณ์อ่ืนๆ ต่อมา จนในภายหลงั 

ทกุคนใสใ่จคําแนะนําของเขาเพ่ือให้ชีวิตของตนนัน้รอดตาย 

 อีกตวัอย่างหนึ่งของถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาคือเม่ือพระวิญญาณบริสทุธิทรงนําเ์ ปาโลและเพ่ือนร่วมงานของเขา

ในงานมิชชนันารี พระวิญญาณห้ามไม่ให้พวกเขาไปท่ีเอเชียหรือบิธิเนียในเวลานัน้ หลงัจากนัน้ พระเจ้าทรงให้เปาโลมีนิมิตเห็น

ชาวมาซิโดเนียคนหนึง่ขอความช่วยเหลือ พวกเขาเหน็วา่พระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขาไปท่ีมาซิโดเนีย (ดกิูจการ 16:6-10) 

 ในปี 1976 ในขณะท่ีบิดาของข้าพเจ้าเป็นมิชชนันารีอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ผู้ขดัขวางคริสตจกัรบางคนพยายามท่ีจะไล่

ท่านออกจากประเทศ ยุบองค์การคริสตจกัร และยึดทรัพย์สินของคริสตจักรไป พวกเขาแจ้งกับรัฐบาล โดยกล่าวหาว่าบิดาของ

ข้าพเจ้าวางแผนลอบฆ่าประธานาธิบดี ในเวลานัน้ เกาหลีใต้ถกูควบคมุด้วยเผด็จการทหารท่ีเคร่งครัดและถกูคอมมิวนิสต์เกาหลี

เหนือขู่ท่ีจะบกุโจมตีอยู่อย่างต่อเน่ือง การจารกรรมเกิดขึน้เป็นปกติ และครัง้หนึ่งหน่วยคอมมาโดของเกาหลีเหนือไปเกือบจะถึงท่ี

พกัของประธานาธิบดี ก่อนท่ีจะถกูพบและฆ่าตายในการยิงต่อสู้กนักลางเมือง ในปี 1974 เจ้าหน้าท่ีคอมมิวนิสต์คนหนึ่งฆ่าภรรยา

ของประธานาธิบดีเม่ือครัง้ท่ีพยายามฆ่าประธานาธิบดี นอกจากนี ้ยงัมีความไม่สงบหลายครัง้เน่ืองจากการขดัแย้งทางการเมือง

ภายในประเทศ ในสภาพการณ์เช่นนัน้ South Korean Central Intelligence Agency (องค์การประมวลข่าวกลางเกาหลีใต้) จึงถือ

คํากลา่วหานีอ้ยา่งจริงจงั ในภายหลงั ประธานาธิบดีก็ถกูลอบสงัหาร 

 บิดาของข้าพเจ้าจะต้องเทศนาในการประชมุโลกครัง้แรกของ United Pentecostal Church International (สหคริสตจกัร

เพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ) ซึง่จะจดัขึน้ในเยรูซาเลม็ อย่างไรก็ตาม เม่ืออธิษฐาน พระวิญญาณให้ท่านรู้สกึว่าจะต้องไม่ไป ท่าน

จงึยกเลกิแผนการเดินทางนัน้ 

 หลงัจากนัน้ CIA ของเกาหลีทําการสืบสวนเพ่ิมเติม รวมทัง้ สอบสวนนกัเรียนบางคนของวิทยาลยัพระคมัภีร์ท่ีบิดาของ

ข้าพเจ้าเป็นคณบดีอยู่นัน้อย่างโหดร้าย ในท่ีสดุ รัฐมนตรีกระทรวงยติุธรรมเรียกให้บิดาของข้าพเจ้าเข้าพบในท่ีทํางานและแจ้งผล

ให้ทราบ รัฐมนตรีกลา่ววา่ รัฐบาลทราบวา่บิดาข้าพเจ้าวางแผนเดินทางเอาไว้และตดัสินใจในขัน้แรกว่า วิธีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุคือไม่

อนญุาตให้บิดาของข้าพเจ้ากลบัเข้าเกาหลีอีกหลงัการเดินทาง พวกเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาระหว่างประเทศโดยเนรเทศท่าน

ออกจากประเทศ แต่พวกเขาไม่ต้องการให้ท่านเป็นภยัอยู่ในประเทศ แต่เน่ืองจากท่านไม่ได้เดินทาง พวกเขาจึงต้องสอบสวน และ

การสอบสวนจงึแสดงให้เหน็วา่ ผู้กลา่วหานัน้เป็นผู้ โกหก 

__________________________________ 

พระเจ้าทรงใหก้ารชีนํ้าของพระองค์แก่ท่าน 

ดงันัน้ วิกฤตนัน้จึงไดร้บัการแกไ้ข 

___________________________ 

 บิดาของข้าพเจ้าไม่มีหนทางของมนษุย์ท่ีจะทราบแผนการเหลา่นี ้และไม่มีเหตผุลของมนษุย์ท่ีจะยกเลิกการเดินทางของ

ทา่น แตพ่ระเจ้าทรงให้การชีนํ้าของพระองค์แก่ทา่น ดงันัน้ วิกฤตจงึได้รับการแก้ไข แผนการของผู้วางแผนร้ายจงึไมสํ่าเร็จ 

 ในชีวิตของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ารู้สกึการชีนํ้าพิเศษจากพระเจ้าในหลายโอกาส ในปี 1981 ข้าพเจ้าได้รับใบอนญุาตเป็น

ผู้ รับใช้ จบการศกึษาจาก University of Texas School of Law ในเมืองออสติน รัฐเทกซสั แต่งงาน และย้ายไปท่ีเมืองแจ็กสนั รัฐ

มิสซิสซิปปี เพ่ือเร่ิมสอนท่ี Jackson College of Ministries เม่ือข้าพเจ้าและภรรยาออกจากออสติน ข้าพเจ้าบอกเธอว่า ข้าพเจ้า
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รู้สกึว่า วนัหนึ่งเราจะกลบัมาท่ีออสตินเพ่ือทํางานของพระเจ้า เป็นเวลาหลายปี เรารู้สกึมีภาระหนกัสําหรับเมืองนัน้ และข้าพเจ้ามี

โอกาสส่ีครัง้ท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งผู้ รับใช้ท่ีนัน่ ได้แก่ ริเร่ิมคริสตจกัรอีกแห่งหนึ่ง เป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาล และเป็นศิษยาภิบาลให้แก่

คริสตจักรสองแห่ง ในปี 1986 เราคิดอย่างจริงจังท่ีจะเร่ิมคริสตจักรใหม่ท่ีนั่น โดยปรึกษากับครอบครัว เพ่ือนฝูง ผู้ นําทางฝ่าย

วิญญาณ คณะเพรสไบเตรีและเจ้าอธิการภาค สถานการณ์ตา่งๆ เอือ้อํานวย แตเ่ราไมไ่ด้รู้สกึการชีนํ้าจากพระเจ้าให้ไป เราจงึไมไ่ป 

 ในปี 1991 เรารู้สึกภาระหนกัมากขึน้ แล้วเราจึงเร่ิมอธิษฐาน หาคําปรึกษาและรวบรวมข้อมลูสําคญัต่างๆ อีกครัง้ เม่ือ

ข้าพเจ้าและภรรยาอธิษฐานร่วมกนัในวนัท่ี 31 ธันวาคม พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเสด็จมาบนเรา ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าช่วย

ข้าพเจ้าอธิษฐานเหมือนเช่นโรม 8:26 “เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ใน

เม่ือเราคร่ําครวญอธิษฐานไมเ่ป็นคํา” ในทันใดนัน้ ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับว่านํา้หนกัที่หนกัได้กดทบัลงบนหน้าอกของข้าพเจ้า

เกือบจะเหมือนว่าข้าพเจ้าจมนํา้ และข้าพเจ้าเร่ิมสะอืน้และพดูภาษาแปลกๆ อยา่งมาก เรารู้วา่พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเรา

และจะทรงให้การชีนํ้าแก่เราในไม่ช้า สองวนัหลงัจากนัน้ ในวนัท่ี 2 มกราคม 1992 เม่ือข้าพเจ้าและภรรยาอธิษฐานอยู่ เรารู้สกึถึง

ชยัชนะและการยืนยนัว่าเราจะต้องวางแผนในทนัทีท่ีจะเร่ิมต้นคริสตจกัรใหม่ในออสติน หลงัจากได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ

ภาค เราจงึไป 

_______________________________________________ 

พระเจ้าทรงใหก้ารชีนํ้าเหนือธรรรมชาติในเวลาทีเ่หมาะสม 

_______________________________________________ 

 เม่ือคิดย้อนกลบัไป เวลานัน้เหมาะสมเหลือเกิน เราไม่ได้ทราบว่าในเวลาเดียวกบัท่ีเราย้ายไปออสติน มีหลายครอบครัว

ย้ายไปอยู่ท่ีนั่นด้วย พวกเขากลายเป็นกําลงัสําคญัในการสร้างคริสตจักรใหม่ของเรา ในจํานวนนัน้ มีครอบครัวหนึ่งได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิใ์ นกลุม่คาริสมาติก และครอบครัวหนึ่งมีประชมุอธิษฐานท่ีบ้านของตวัเอง ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1980 ออสติน

ประสบปัญญาเศรษฐกิจร้ายแรง แต่ในต้นทศวรรษท่ี1990 ออสตินเร่ิมเจริญขึน้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีว่ีแววมาก่อน เราสามารถซือ้

บ้านและท่ีดินเพ่ือใช้เป็นโบสถ์ได้ก่อนท่ีราคาท่ีดินจะสงูขึน้อย่างรวดเร็ว ในเวลาสองปี ท่ีดินของเรามีค่าเกือบสองเท่าของราคาท่ีซือ้

มา หากพูดอย่างมนุษย์แล้ว เราไม่สามารถคาดเดา วางแผนหรือจัดการสิ่งเหล่านี  ้และในเหตุการณ์อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีนํา

คริสตจกัรของเราให้เติบโตและมีการฟืน้ฟใูนระดบัปัจจบุนัได้ แตพ่ระเจ้าทรงให้การชีนํ้าเหนือธรรมชาติแก่เราในเวลาท่ีเหมาะสม 

____________________________________ 

ถอ้ยคําประกอบดว้ยความร้เป็นของประทานู  

เหนือธรรมชาติของส่วนข้อมลจากพระเจ้าู  

เพือ่ความจําเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ 

____________________________________ 

 

ถ้อยคาํประกอบด้วยความรู้ 
 ของประทานอย่างท่ีสองใน 1โครินธ์ 12 คือ “ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้” ภาษากรีกของคําว่า “ความรู้” ในท่ีนีคื้อ กะโน

ซิส (gnosis) ซึง่เป็นคําท่ีใช้โดยทัว่ไป “ความรู้” หมายถึง “ความคุ้นเคย การรู้หรือความเข้าใจท่ีได้จากประสบการณ์หรือการศกึษา

...ผลหรือขอบเขตของสิง่ท่ีได้รับ ค้นพบหรือเรียนรู้” ของประทานนีคื้อการเปิดเผยข้อมลูจากพระเจ้าแก่คนๆ หนึ่งท่ีไม่รู้เร่ืองนีต้ามวิธี

ทางธรรมชาติ แม้วา่อาจจะมีผู้ อ่ืนท่ีทราบ แตผู่้ รับได้รับจากพระวิญญาณ 

 เช่นเดียวกบัถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา “ถ้อยคํา” ประกอบด้วยความรู้ไม่ใช่ความรู้ทัง้หมดของพระเจ้า แต่เป็นส่วน

ของความรู้ของพระเจ้า จากข้อความและเนือ้หาใน 1โครินธ์ 12-14 เราสามารถอธิบายได้ว่า ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้คือ ของ

ประทานเหนือธรรมชาติของส่วนข้อมลจากพระเจ้าสําหรบัความจําเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะู  
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 กิจการ 5:1-10 ให้ตวัอย่างของของประทานนี ้“แต่มีชายคนหนึ่ง ช่ืออานาเนียกบัภรรยาช่ือสปัฟีรา ได้ขายท่ีดินของตน 

และเงินคา่ท่ีดินสว่นหนึง่เขายกัเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็รู้ด้วย และอีกสว่นหนึ่งเขานํามาวางไว้ท่ีเท้าของอคัรทตู ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า 

‘อานาเนีย เหตไุฉนซาตานจงึทําให้ใจของเจ้าเตม็ไปด้วยการมสุาตอ่พระวิญญาณบริสทุธิ และทําให้เจ้าเก็บค่าท่ีดินสว่นหนึ่งไว้ เม่ือ์

ท่ีดินยงัอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือ เม่ือขายแล้ว เงินก็ยงัอยู่ในอํานาจของเจ้ามิใช่หรือ มีเหตอุะไรเกิดขึน้ให้เจ้าคิดในใจเช่นนัน้เล่า 

เจ้ามิได้มสุาตอ่มนษุย์แตไ่ด้มสุาตอ่พระเจ้า’ เม่ืออานาเนียได้ยินคําเหลา่นัน้ ก็ล้มลงตาย และเม่ือคนทัง้ปวงทราบเร่ืองก็พากนัสะดุ้ง

ตกใจกลวัอย่างย่ิง พวกคนหนุ่มก็ลกุขึน้ห่อศพเขาไว้แล้วหามเอาไปฝัง หลงัจากนัน้ประมาณสามชัว่โมง ภรรยาของเขายงัไม่ทราบ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จึงเข้าไป ฝ่ายเปโตรถามนางว่า ‘เจ้าขายท่ีดินได้ราคาเท่านัน้หรือจงบอกเราเถิด’ หญิงนัน้จึงตอบว่า ‘ได้เท่านัน้

เจ้าคะ่’ เปโตรจงึถามนางวา่ ‘ไฉนเจ้าทัง้สองได้พร้อมใจกนัทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเลา่ จงดเูถิด เท้าของพวกคน

ท่ีฝังศพสามีของเจ้าก็อยูท่ี่ประต ูและเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย’ ในทนัใดนัน้นางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร” 

 ในท่ีนี ้พระเจ้าทรงเปิดเผยเก่ียวกบัข้อมลูท่ีเป็นความลบัท่ีมีเพียงอานาเนียและสปัฟีราเท่านัน้ท่ีรู้ให้แก่อคัรทตูเปโตร พวก

เขาแสร้งว่าให้เงินทัง้หมดท่ีได้จากการขายท่ีดินแก่คริสตจกัร แต่จริงๆ แล้วเขาให้เพียงสว่นหนึ่งเท่านัน้ แม้ว่าเขามีสิทธิท่ี์ จะเก็บเงิน

ส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดไว้ แต่เขาทําบาปเพราะโกหกต่อคริสตจกัร และพระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงแก่เปโตร หลงัจากอานาเนีย

เสียชีวิตลง พระเจ้าทรงเปิดเผยวา่สปัฟีราจะได้รับการลงโทษเช่นเดียวกนัแก่เปโตร 

________________________________ 

พระเจ้าทรงเปิดเผยข้อมลทีเู่ ป็นความลบั 

แก่อคัรทตเปาโลอย่างอศัจรรย์ู  

_________________________ 

 ในเกาหลี มารดาของข้าพเจ้าและผู้ รับใช้อีกสองท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านชายฝ่ังทะเลท่ีอยู่ห่างไกลเพ่ืออธิษฐาน

ให้กบัศิษยาภิบาลท่ีป่วยร้ายแรง (บิดาของข้าพเจ้าต้องเข้าร่วมการประชุมสําคญักบัรัฐมนตรีกระทรวงวฒันธรรมและการศึกษา 

(Ministry of Cultural Affairs and Education) ซึง่มีอํานาจตดัสินเก่ียวกบังานมิชชนันารี) ผู้ รับใช้นัน้ได้เดินลดัผ่านนาข้าว ทางท่ี

มารดาของข้าพเจ้าไม่รู้จกั ไม่นานหลงัจากนัน้ หิมะเร่ิมตกอย่างหนกัจนมองอะไรแทบไม่เห็น พวกเขาเร่ิมตกลงไปในท่อระบายนํ ้

ข้างทาง ทัง้ๆ ท่ีควรจะใช้เวลาเดินส่ีสิบห้านาที กลายเป็นสองชัว่โมงและยงัไม่รู้จะถึงจุดหมายปลายทางเม่ือไร กลุ่มท่ีเดินทางนัน้

หลงทางอยา่งแท้จริง 

 มารดาของข้าพเจ้าเร่ิมอธิษฐานอยา่งจริงจงั และพระเจ้าทรงให้เธอรู้สกึวา่ต้องเดินไปในทิศทางตรงกนัข้าม ผู้ ร่วมเดินทาง

คดัค้านอยา่งมาก โดยบอกวา่ทางนัน้จะนําไปสู ่Yellow Sea (ทะเลเหลือง) ซึง่จะอนัตราย มารดาของข้าพเจ้ายืนยนัว่าพระเจ้าตรัส

กบัเธอและเธอจะเดินไปทางนัน้ คนอ่ืนๆ จงึตามมาอยา่งลงัเล หลงัจากเดินไปหนึง่ชัว่โมง พวกเขาเหน็แสงไฟจากหมู่บ้านท่ีกําลงัหา

อยู ่มือของพวกเขาชาจนไมส่ามารถเคาะประตไูด้ แตก็่ไปถงึอยา่งปลอดภยัด้วยถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ 

 ในขณะท่ีอยู่ในเกาหลี นอกจากทํางานมิชชันนารีเต็มเวลากับชาวเกาหลีแล้ว บิดามารดาของข้าพเจ้าได้ดําเนินการ

ประชมุเป็นภาษาองักฤษสําหรับทหารชาวอเมริกา วนัหนึ่ง ทหารคนหนึ่งและลกูชายวยัรุ่นของจ่านายสิบเอกคนหนึ่งมาท่ีบ้านของ

ทา่นเพ่ืออธิษฐาน ในขณะท่ีพวกเขาเดินเข้าประตมูา พระวิญญาณทรงเปิดเผยให้บิดาของข้าพเจ้าทราบว่าทหารคนนัน้เป็นพวกรัก

ร่วมเพศ เม่ือพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวกับบิดามารดาของข้าพเจ้า เขายอมรับว่าเป็นพวกรักร่วมเพศ และบิดาของข้าพเจ้า

ระมดัระวงัเพ่ือไมใ่ห้เขาอยูเ่พียงลําพงักบัเดก็หนุ่มคนไหนๆ 

 ตอนท้ายการประชมุท่ีมีการเทศนาเร่ืองข่าวประเสริฐ ในคืนวนัอาทิตย์วนัหนึ่งในเมืองแฮมมอนด์ รัฐลยุเซียนา พระเจ้า

ทรงให้มารดาของข้าพเจ้ารู้สกึอย่างแรงกล้าว่า มีคนท่ีต้องตดัสินใจเด็ดขาดในคืนนัน้ เธอจึงบอกกบัท่ีประชมุว่า “มีบางคนในท่ีนีท่ี้

จะต้องไม่ออกไปจากอาคารหลงันีโ้ดยไม่พูดคุยกับพระเจ้า ดิฉันรู้สึกถึงภาระหนักมากเก่ียวกับเร่ืองนี”้ สองสามสปัดาห์ต่อมา 

คนงานก่อสร้างคนหนึง่ซึง่อยูใ่นการประชมุนัน้ได้รับบาดเจ็บในท่ีทํางานและเสียชีวิตลง 

________________________________________________ 
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“คณุอธิษฐานตามความจําเป็นของผม (ดิฉนั) ทกุอย่างเลย” 

________________________________________________ 

 ครัง้หนึง่ในเมืองกอนซาเลส รัฐลยุเซียนา มารดาของข้าพเจ้าให้คําปรึกษาแก่ผู้หญิงคนหนึ่งซึง่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์

แต่ยงัคงใช้ชีวิตอยู่ในความผิดบาป พระวิญญาณของพระเจ้าประทบัอยู่กบัมารดาของข้าพเจ้าและเปิดเผยว่ามีสิ่งร้ายแรงจะเกิด

ขึน้กบัผู้หญิงคนนัน้ถ้าเธอไม่กลบัใจใหม่ ภายในเวลาหนึ่งสปัดาห์ เธอเข้าโรงพยาบาล เป็นอมัพาตท่ีแขนและขา หลงัจากท่ีกลบัใจ

ใหมใ่นห้องพกัโรงพยาบาลและอทุิศชีวิตของเธอตอ่พระเจ้าอยา่งแท้จริง พระเจ้าทรงรักษาเธอ 

 หลายครัง้ ข้าพเจ้ารู้สกึว่าจะต้องวิงวอนในเร่ืองเฉพาะบางอย่างเม่ืออธิษฐานกบัคนทัง้หลาย ในเวลาต่อมา หลายคนได้

บอกกบัข้าพเจ้าว่า “คณุอธิษฐานตามความจําเป็นของผม (ดิฉนั) ทกุอย่างเลย” แม้ว่าข้าพเจ้าไม่มีความรู้ของมนษุย์เก่ียวกบัพวก

เขาหรือปัญหาของพวกเขาก็ตาม ในปี 1994 ข้าพเจ้าได้เทศนาท่ีการประชมุพิเศษสําหรับผู้ รับใช้และภรรยาในรัฐเพนซิลเวเนีย พระ

เจ้าทรงเคล่ือนไหวอยา่งมากในการประชมุครัง้สดุท้าย และข้าพเจ้าเร่ิมอธิษฐานเพ่ือคนหลายๆ คน หลงัจากนัน้ ศิษยาภิบาลอาวโุส

ท่านหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่า “ผมสงัเกตเห็นคณุเดินตรงไปท่ีผู้ รับใช้หนุ่มในคริสตจกัรของเรา เดินผ่านทกุคนไปและวางมือท่ีเขา เขา

กําลงัประสบกบัวิกฤต และต้องตดัสนิใจครัง้สําคญั สิง่ท่ีคณุอธิษฐานตรงกบัปัญหาของเขาพอดีเลย” 

 ในปี 1997 แขกท่ีมาประชุมเป็นครัง้แรกคนหนึ่งมาท่ีคริสตจกัรของเราในออสตินโดยมีความจําเป็นท่ีเร่งด่วนบางอย่าง 

คริสตจกัรท่ีเธอเข้าร่วมอยูเ่ป็นประจําสอนเร่ืองการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ แตส่มาชิกสว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้รับพระวิญญาณ์

บริสทุธิ สปัดาห์ก่อนหน้านัน้ ศิษยาภิบาลและท่ีประชมุทัง้หมดได้อธิษฐานกบัผู้หญิงคนนี ้แต่เธอไม่รู้สกึฤทธิเ์ ์ ดชของพระเจ้า เม่ือ

เธอมาท่ีคริสตจกัรของเรา ข้าพเจ้ารู้สกึการทรงนําให้อธิษฐานกบัเธอเป็นพิเศษ หลงัจากนัน้ เธอบอกคนท่ีเชิญเธอมาว่า “อาจารย์

อธิษฐานตรงกบัความจําเป็นของฉนัเลย และพระเจ้าทรงสมัผสัฉนั ฉนัรู้วา่พระองค์ทรงนําการอธิษฐานนัน้” 

 ในขณะท่ีข้าพเจ้ากําลงัเทศนาในออสตินเช้าวนัอาทิตย์วนัหนึ่ง ในตอนกลางการเทศนา ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะต้องพูดว่า 

“หากมีใครในท่ีนีว้ันนีท่ี้ไม่รู้ว่าพระเจ้ามีอยู่หรือไม่ พระองค์จะทรงเปิดเผยพระองค์แก่คุณถ้าคุณจะขอให้พระองค์ทรงกระทํา

เช่นนัน้” ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า มีแขกซึง่มาโบสถ์ครัง้แรกได้เดินเข้ามาก่อนหน้าท่ีข้าพเจ้าจะกล่าวถ้อยคํานัน้ หลงัจากประชมุ เธอมา

บอกข้าพเจ้าว่า “ดิฉนัเติบโตขึน้มาในครอบครัวท่ีไปคริสตจกัรคณะหนึ่ง และรู้ว่าจะใช้ภาษาทางศาสนาท่ีถกูต้องอย่างไร ไม่มีใคร

แม้แต่ครอบครัวของดิฉนัทราบเก่ียวกบัสิ่งท่ีดิฉนักําลงัจะบอกคณุนี ้แต่ดิฉนัไม่รู้ว่าพระเจ้ามีอยู่หรือเปลา่ คณุคิดว่าพระองค์จะทรง

เปิดเผยพระองค์กบัดิฉนัจริงๆ หรือเปลา่คะ” ข้าพเจ้าตอบว่าพระองค์ทรงเร่ิมทําอย่างนัน้แล้วเพราะพระองค์ได้ตรัสกบัเธอผ่านการ

เทศนาของข้าพเจ้า หลงัจากนัน้ เธอได้รับการสมัผสัจากพระเจ้า ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ 

 

การร้จกัสังเกตวิญญาณต่างๆู  
 1โครินธ์ 12:10 กล่าวถึงของประทานใน “การรู้จกัสงัเกตวิญญาณต่างๆ” เหมือนเช่นของประทานอีกสองอย่างท่ีเราได้

กล่าวถึงไปแล้ว ของประทานนีคื้อการเปิดเผยจากพระเจ้า แต่ไม่ใช่การเปิดเผยพระทยัทัง้หมดของพระเจ้า ไม่ใช่ของประทานใน

การสงัเกตทัว่ไป แตเ่ป็นการสงัเกตวิญญาณตา่งๆ โดยเฉพาะ 

 คําว่า “สงัเกต” หมายถึง “การจดจ่อในการเข้าใจอย่างลกึซึง้และการตดัสินใจ” ซึ่งเก่ียวโยงไปถึงความสามารถในการ

แยกแยะหรือตดัสนิใจอย่างถกูต้อง เช่น การแยกความจริงออกจากความเท็จ ดงันัน้ การรู้จกัสงัเกตวิญญาณต่างๆ จึงเก่ียวข้องกบั

การเข้าใจอยา่งลกึซึง้และการตดัสนิใจท่ีจดจ่อในเร่ืองวิญญาณตา่งๆ 

 มีแหลง่ของกิจกรรมทางวิญญาณสามอยา่งด้วยกนั ได้แก่ พระเจ้าและทตูสวรรค์ของพระองค์ ผีมารและสมนุของมนั และ

วิญญาณของมนษุย์ ด้วยการรู้จักสงัเกตวิญญาณต่างๆ เราสามารถเข้าใจได้ว่าวิญญาณใดเป็นเหตใุห้เกิดการกระทําบางอย่าง 

ของประทานนีย้งัสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัประเภทของวิญญาณท่ีส่งเสริมการกระทําบางอย่าง เช่น วิญญาณแห่งตณัหา ความ

อิจฉาหรือความโลภ ความรู้นีอ้าจหาคา่มิได้ในการแก้ไขหรือตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่าง โดยสรุป การรู้จกัสงัเกตวิญญาณ
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ต่างๆ คือ ของประทานเหนือธรรมชาติในการเข้าใจเหตทุางฝ่ายวิญญาณทีก่่อใหเ้กิดการกระทํา หรือประเภทของวิญญาณทีกํ่าลงั

ทําการ 

_______________________________________________ 

การสงัเกตวิญญาณต่างๆ คือ ของประทานเหนือธรรมชาติ 

ในการเข้าใจเหตทุางฝ่ายวิญญาณทีก่่อใหเ้กิดการกระทํา หรือ  

ประเภทของวิญญาณทีกํ่าลงัทําการ 

_____________________________ 

 เราพบตัวอย่างท่ีน่าสังเกตเก่ียวกับของประทานนีใ้นการรับใช้ของเปาโลท่ีฟีลิปปี “เม่ือเรากําลังออกไปยังท่ีสําหรับ

อธิษฐาน มีทาสสาวคนหนึง่ท่ีมีผีหมอดเูข้า ได้มาพบกบัเรา เขาทําการทายให้นายของเขาได้เงินเป็นอนัมาก หญิงนัน้ตามเปาโลกบั

พวกเราไป ร้องว่า ‘คนเหลา่นีเ้ป็นทาสของพระเจ้าสงูสดุ มากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทัง้หลาย’ เขาทําอย่างนัน้หลายวนั ฝ่าย

เปาโลก็งุ่นง่านใจ หนัหน้าสัง่ผีนัน้ว่า ‘ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอ็งจงออกมาจากเขา’ ผีนัน้ก็ออกมาในเวลานัน้” (กิจการ 

16:16-18) 

 เปาโลสงัเกตว่า หญิงคนนีถ้กูผีเข้าสิง หากเขาไม่ทราบความจริงเก่ียวกบัหญิงคนนี ้เขาอาจจะยอมรับการให้เกียรตินัน้ 

แตห่ากเขายอมรับ เขาก็จะนําข่าวประเสริฐไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมของซาตาน และเส่ือมเสียช่ือเสียงในสายตาของคนทัง้หลาย 

 เม่ือบารนาบสัและเปาโลเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐในต่างประเทศในครัง้แรก พวกเขาต้องพบกบัผู้ เผยพระวจนะ

ปลอมช่ือเอลีมาส ในเมืองปาโฟส เกาะไซปรัส เม่ือเปาโลได้เป็นพยานแก่ผู้ว่าราชการเมือง เอลีมาสพยายามทําให้เขาหนัไปจาก

ความจริง แต่ “เปาโล ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเ์ ขม้นดเูอลีมาส และพดูว่า ‘เจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอบุาย และใจร้ายทกุ

อย่าง ลกูของมารร้าย เป็นศตัรูต่อบรรดาความชอบธรรม เจ้าจะไม่หยดุพยายามทําทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือ ดเูถิด พระ

หตัถ์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้า เจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากําหนด ทนัใดนัน้ความมืดมวัก็บงัเกิด

แก่เอลีมาส เอลีมาสจงึคลําหาคนให้จงูมือไป” (กิจการ 13:9-11) ด้วยการรู้จกัสงัเกตวิญญาณต่างๆ เปาโลจึงเข้าใจความตัง้ใจของ

ผีมารและงานของผู้ เผยพระวจนะปลอมนี ้และด้วยถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ เขาจึงทราบการลงโทษของพระเจ้าท่ีจะตกแก่ชาย

คนนัน้ ดงัเป็นผลจากของประทานแหง่พระวิญญาณเหลา่นี ้ผู้วา่ราชการเมืองจงึกลายมาเป็นผู้ ท่ีเช่ือ 

_______________________________ 

ความผิดบาปของมนษุย์เป็นผลสําคญั 

จากธรรมชาติความผิดบาปของมนษุย์  

ตณัหาของมนษุย์ และทางเลือกของมนษุย์ 

___________________________________ 

 เราจะต้องรู้เม่ือวิญญาณชัว่ทําการอยู่ แต่ไม่ควรจะถือว่าความผิดบาปหรือการกระทําผิดทกุอย่างเป็นงานโดยตรงของ

วิญญาณชัว่ แม้ว่าผีมารจะล่อใจให้เราทําบาปและใช้ประโยชน์จากการตดัสินใจและการกระทําท่ีผิดอย่างแท้จริง แต่ความบาป

ของมนษุย์เป็นผลสําคญัจากธรรมชาติความผิดบาปของมนษุย์ ตณัหาของมนษุย์ และทางเลือกของมนษุย์ (ดโูรม 3: 9-12; ยากอบ 

1:14-15) ปัญหาหรือความผิดพลาดมากมายไมไ่ด้เกิดขึน้โดยตรงจากผีมาร แตจ่ากวิญญาณของมนษุย์ 

 สมมติวา่ บคุคลคนหนึง่พยายามท่ีจะพดูภาษาแปลกๆ แปลภาษาแปลกๆ หรือเผยพระวจนะแก่คริสตจกัร แต่ผู้ นําประชมุ

ทราบว่าถ้อยคําเหล่านัน้ไม่ได้มาจากพระเจ้า หากถ้อยคํานัน้มาจากวิญญาณชัว่ เขาจะต้องควบคมุการประชมุอย่างเด็ดขาดและ

วา่กลา่ววิญญาณชัว่นัน้ ในทางตรงกนัข้าม การพดูนัน้อาจเป็นถ้อยคําอนัมาจากคริสเตียนท่ีมีความมุง่มัน่ของมนษุย์ซึง่จริงใจแต่ใช้

ในทางท่ีผิด ในกรณีดงักลา่ว ผู้ นําควรจะเปล่ียนไปสูก่ารนมสัการหรือการอธิษฐาน และแนะนําคริสเตียนผู้นัน้ในเวลาภายหลงั หาก

ผู้ นํากระทําการอนัรุนแรงเกินไป เขาอาจทําร้ายบคุคลท่ีจริงใจนัน้หรือคนอ่ืนๆ ในการประชมุโดยไม่จําเป็น การรู้จกัสงัเกตวิญญาณ

เป็นสิง่มีคา่ในกรณีเช่นนี ้
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 ในเมืองแจ็กสนั รัฐมิสซิสซิปปี ชายคนหนึ่งมาอธิษฐานท่ีแท่นบชูา และเร่ิมกระโดด เตะ และชกัดิน้ราวกบัว่าถกูผีสิง ชาย

หลายคนจบักลุ่มกนัเพ่ืออธิษฐานกบัเขา จบัรัง้เขาไว้และว่ากล่าวผีมาร ดเูหมือนว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไร ในท่ีสดุ ศิษยาภิบาล

เดินไปท่ีชายคนนัน้และกระซิบท่ีหขูองเขา ในทนัใดนัน้ ชายคนนัน้หยดุพฤติกรรมท่ีควบคมุไม่อยู่นัน้และเดินออกไปจากโบสถ์ ศิษ

ยาภิบาลนัน้ไม่ได้ว่ากล่าวด้วยฤทธิเดชในพระนามของพระเยซู เพียงแต่บอกกบัชายคนนัน้ว่า ์ “ถ้าคณุไม่เลิกทําอย่างนี ้ผมจะโทร

เรียกตํารวจ” ศิษยาภิบาลทราบวา่ ชายคนนีพ้ยายามจะเรียกความสนใจ เป็นการกระทําจากเนือ้หนงั ไม่ใช่ผีมาร และจําเป็นต้องมี

การจดัการอยา่งถกูต้อง 

 ในคริสตจกัรแหง่หนึง่ในเมืองฮิวส์ตนั รัฐเทกซสั หญิงคนหนึ่งยืนขึน้อย่างฉบัพลนัและเร่ิมพดูภาษาแปลกๆ ตอนกลางของ

การประชุมท่ีข้าพเจ้าเข้าร่วมอยู่ ศิษยาภิบาลสงัเกตว่า เธอกระทําการนัน้ด้วยวิญญาณชัว่ เขาจึงกล่าวในทนัทีว่า “นัง่ลงเด๋ียวนี ้

การกระทํานัน้ไม่ได้มาจากพระเจ้า” หลงัจากนัน้ เขาดําเนินการประชุมต่อไปราวกับว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึน้ ท่ีประชุมทราบว่าการ

กระทําของศิษยาภิบาลเป็นการเหมาะสม และการประชมุจึงดําเนินต่อไปด้วยดี หากศิษยาภิบาลปลอ่ยให้การพดูนัน้ดําเนินต่อไป 

หรือปล่อยให้ผีมารนัน้ทําให้เขาไขว่เขวด้วยการเผชิญหน้ากับหญิงคนนัน้ต่อไป การประชุมจะได้รับผลกระทบท่ีเลวร้าย และ

วตัถปุระสงค์ของพระเจ้าคงจะไมสํ่าเร็จ 

 เม่ือบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นมิชชนันารีในประเทศในเมืองแฮมมอนด์ รัฐลยุเซียนา ในตอนท้ายของการประชุมครัง้

หนึ่ง มารดาของข้าพเจ้าอธิษฐานกบัคนบาปหลายคนท่ีแท่นบชูาในขณะท่ีบิดาของข้าพเจ้าทกัทายแขกท่ีมาร่วมประชมุ หญิงคน

หนึ่งเร่ิมพดูภาษาแปลกๆ เสียงดงัและเดินเข้ามาท่ีแท่นบชูา ทัง้บิดาและมารดาของข้าพเจ้าสงัเกตว่า เธอพดูโดยวิญญาณชัว่ ท่าน

ได้เดินไปท่ีหญิงคนนัน้เพ่ือหยดุไม่ให้เธอสร้างความยุ่งอีกต่อไปโดยไม่ต้องรออะไรอีก ภายหลงัท่านพบว่า เธอใช้ชีวิตอยู่ในความ

บาป และประณามของประทานแหง่พระวิญญาณบริสทุธิอนัแท้จริงด้วยการสําแดงท่ีหลอกลวงของเธอ เหตกุารณ์หนึ่งท่ีคล้ายคลงึ์

กนันีเ้กิดขึน้ในการประชมุฟืน้ฟใูนเกาหลี 

 เม่ือเรียนอยู่ชัน้ปีสดุท้ายในโรงเรียนมธัยมในเกาหลี ข้าพเจ้าเดินทางไกลข้ามภเูขากบัเพ่ือนร่วมชัน้เรียนจํานวนหนึ่ง เม่ือ

เราผ่านวดัพทุธบนภูเขา เราพบกบัชายคนหนึ่งและหญิงสงูอายคุนหนึ่งท่ีเพิ่งจะออกจากการนมสัการท่ีนัน่ ชายคนนัน้กําลงัทบุตี

ผู้หญิง แต่เม่ือเราเข้าไปใกล้ เขาหยดุและหญิงคนนัน้หนีไป เพราะเด็กหญิงจํานวนหนึ่งในชัน้เรียนของข้าพเจ้ายงัคงเดินอยู่หลงั

ข้าพเจ้าไปหลายนาที ข้าพเจ้าจึงตดัสินใจรอพวกเขาเผ่ือว่าผู้ชายคนนีจ้ะพยายามก่อกวนพวกเธอ เม่ือข้าพเจ้ามองดชูายคนนีแ้ต่

ไกล ข้าพเจ้ารู้สกึวิญญาณชัว่ในเขาและคิดว่าเขาอาจจะจู่โจมข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามองไปท่ีเขาและเร่ิมพดูภาษาองักฤษอย่างนุ่มนวล

ว่า “เรากล่าวโทษเจ้าในพระนามของพระเยซู” แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ยินข้าพเจ้า และอาจจะไม่สามารถพดูภาษาองักฤษได้ ใน

ทนัใดนัน้ เขาพดูกับข้าพเจ้าเป็นภาษาองักฤษว่า “ฉันเกลียดตาของเธอ ฉันเกลียดตาของเธอ” อย่างไรก็ตาม เขาอยู่ไกลๆ และ

เพ่ือนร่วมชัน้เรียนของข้าพเจ้าทกุคนก็ผา่นไปได้อย่างปลอดภยั ข้าพเจ้าเช่ือว่า วิญญาณของพระเจ้าในข้าพเจ้าหยดุเขาไว้ และเขา

รู้สกึถงึการขดัขวางนัน้ 

 ผู้หญิงคนหนึง่ในคริสตจกัรของเราในออสตินมีอาการหดหู่เป็นประจําซึง่ทําลายความเช่ือในพระเจ้าของเธอ เราพยายาม

ทําหลายสิ่งเป็นเวลานานจนทําให้เธอเช่ือว่าพระเจ้าทรงรักเธอและเช่ือว่าเธอสามารถประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิได้ ์

หลงัจากหนึ่งปี เธอได้รับพระวิญญาณ อย่างไรก็ตาม ภายหลงั เธอกลบัสู่สภาพอาการหดหู่ของเธอ สงสยัว่าเธอเคยได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิหรือไม่ และแม้แต่สงสยัว่าเธอได้์ รู้สึกพระวิญญาณของพระเจ้าหรือเปล่าแม้ว่าเธอจะมีการสําแดงทางร่างกายท่ี

เด่นชดัหลายครัง้ เช่น การสัน่และการล้มลงด้วยฤทธิเดชของพระเจ้า เธอหยดุมาโบสถ์ แต่ข้าพเจ้าชกัชวนให้เธอมาในการประชมุ์

วนัสดุท้ายของการประชมุพิเศษครัง้หนึ่ง ในการประชุมนัน้ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรียกเธอ กล่าวว่าเธอถกูรบกวนด้วยวิญญาณ

แห่งความหดหู่ และอธิษฐานเพ่ือเธอจะรอดพ้น เธอได้รับชยัชนะในคืนนัน้ และเร่ิมวิ่งไปมาตรงทางเดินในวิธีการท่ีไม่เหมือนนิสยั

ของเธอเลย สรรเสริญพระเจ้าด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น ตัง้แต่เวลานัน้เป็นต้นมา เธอเข้าร่วมประชมุอย่างสตัย์ซ่ือ มีความยินดี

ในการนมสัการ และตดัสนิใจท่ีจะรักษาชยัชนะของเธอไว้ 
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 ในการประชุมท่ีเรือนจําครัง้หนึ่ง สมาชิกสองคนจากคริสตจักรของเราในออสตินอธิษฐานเผ่ือนักโทษคนหนึ่งท่ีเร่ิม

แสวงหาพระเจ้า ชายทัง้สองคนต่างสงัเกตว่า ชายคนนัน้ต่อสู้กับวิญญาณของการรักร่วมเพศ หลงัจากสกัครู่หนึ่ง เขาบอกกับ

สมาชิกทัง้สองว่าเขาต้องการท่ีจะรอดพ้นแต่ไม่ได้บอกวา่ปัญหาคืออะไร สมาชิกคนหนึ่งจึงถามว่าเขาต้องได้รับความรอดจากการ

รักร่วมเพศใช่หรือไม่ และเขาตอบว่าใช่ เม่ือพวกเขาอธิษฐาน ใบหน้าของชายคนนัน้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ และเขาเร่ิมพดูภาษา

ต่างๆ ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดให้พดู ภายหลงัเขาเป็นพยานว่า พระเจ้าทรงให้เขาได้รอดพ้นจากความต้องการในการรักร่วม

เพศ 

 

บทสรุป 
 เช่นเดียวกับของประทานเหนือธรรมชาติทัง้หมด ของประทานในการเปิดเผยมีให้แก่ผู้ เช่ือทุกคนท่ีประกอบด้วยพระ

วิญญาณ ในเวลาท่ีต้องตดัสินใจ มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤต พวกเราแต่ละคนควรจะร้องเรียกหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือท่ีจะ

ทรงให้สติปัญญา ความรู้หรือการรู้จกัสงัเกตวิญญาณตา่งๆ ตามสถานการณ์นัน้ๆ 

______________________________ 

ของประทานในการเปิดเผยมีใหแ้ก่ 

ผเ้ชือ่ทกุคนทีป่ระกอบดว้ยพระวิญญาณู  

________________________________ 

 ด้วยลกัษณะของของประทานเหล่านี ้เราคาดว่าของประทานเหล่านีมี้ค่ามากท่ีสุดแก่ผู้ ท่ีเป็นผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณ 

บ่อยครัง้พระเจ้าทรงให้การแนะนําเหนือธรรมชาติแก่ศิษยาภิบาลเพ่ือการตดัสินใจท่ียาก ความรู้เหนือธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัญหาท่ีปิดบงัอยูใ่นคริสตจกัร หรือการรู้จกัสงัเกตวิญญาณท่ีตอ่ต้านการรับใช้ของเขา 

 ของประทานสามอย่างท่ีเราได้กล่าวถึงไปมีความเก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิดและมีการคาบเก่ียวกบับ้าง บคุคลคนๆ หนึ่ง

อาจแปลสถานการณ์หนึง่เป็นการสําแดงของของประทานอยา่งหนึง่ ในขณะท่ีอีกคนอาจจะถือว่าเป็นของประทานอีกอย่างหนึ่ง ไม่

วา่จะแบง่ประเภทแบบใด เราสามารถตระหนกัวา่สิง่นัน้เป็นการดําเนินการของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 ตามท่ีได้กล่าวถึงแล้วในบทท่ี 2 ของประทานในการเปิดเผยเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่มีความคล้ายคลึงกับชีวิตทาง

ธรรมชาติและทางวิญญาณประจําวนั ทกุคนแม้แต่คนบาปอาจมีสติปัญญา ความรู้และการสงัเกตของโลกนี ้นอกจากนี ้คริสเตียน

ทกุคนสามารถและควรจะมีสติปัญญา ความรู้และการรู้จกัสงัเกตทางฝ่ายวิญญาณ อย่างไรก็ดี นอกไปจากสองระดบันัน้แล้ว มี

ของประทานเหนือธรรมชาติท่ีให้ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ และการรู้จกัสงัเกตวิญญาณต่างๆ ซึง่

จะดําเนินการในเวลาท่ีมีความจําเป็นเป็นพิเศษ ในการทําหน้าท่ีตามท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ และในการป้องกันเล่ห์เหล่ียมของ

ซาตาน คริสตจกัรจะต้องใช้ของประทานเหลา่นีท้กุวนั 
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บทที่แปด 
ความเช่ือและการอทิธิฤทธิต่างๆ์  

 

 ของประทานอีกสามอย่างท่ีเราจะกล่าวถึงต่อไปคือ ของประทานในการให้ฤทธิเดช ได้แก่ ความเช่ือ ของประทานในการ์

รักษาคนป่วยได้ และการทําการอิทธิฤทธิต่างๆ ์ (1โครินธ์ 12:9-10) เราเรียกของประทานเหลา่นีเ้ช่นนัน้เพราะเป็นพระราชกิจอนัมา

จากฤทธิเดชของพระเจ้าอยา่งเดน่ชดั์  

 ของประทานเหล่านีม้กัจะทําการร่วมกนัอย่างใกล้ชิด ตวัอย่างเช่น ของประทานในการมีความเช่ืออาจนําไปสูก่ารทําการ

อิทธิฤทธิตา่งๆ์  

 

ความเช่ือ 
 ความเช่ือหมายถงึ ความเช่ือมัน่ การไว้วางใจ การยอมรับโดยปราศจากหลกัฐานท่ีจบัต้องได้ ความเช่ือถือ ข้อผกูมดั บตุร

ทกุคนของพระเจ้ามีความเช่ือท่ีช่วยให้รอด และดํารงชีวิตประจําวนัด้วยความเช่ือ (โรม 1:16-17) นอกจากนี ้คริสเตียนทกุคนควร

จะให้ความเช่ือหรือความสตัย์ซ่ือปรากฏในชีวิต อนัเป็นผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22) แต่ 1โครินธ์ 12 กล่าวถึงของ

ประทานในการมีความเช่ือท่ีเหนือธรรมชาติซึง่นอกเหนือไปจากความเช่ือท่ีจําเป็นต่อความรอดและการใช้ชีวิตคริสเตียน ในขณะท่ี

ทกุคนสามารถและควรจะใช้ความเช่ือในพระเจ้าอยู่เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง ของประทานในการมีความเช่ือเป็นขนาดความเช่ือ

พิเศษสําหรับบคุคลในสถานการณ์พิเศษ 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

ของประทานในการมีความเชือ่คือความสามารถเหนือธรรมชาติ 

ในการไวว้างใจพระเจ้า หรือในการทําใหเ้กิดความไวว้างใจในพระเจ้า 

เพือ่ความจําเป็นหรือสถานการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดโดยเฉพาะ 

___________________________________________________ 

 ดงันัน้ ของประทานในการมีความเช่ือคือความสามารถในการไว้วางใจพระเจ้า หรือในการทําให้เกิดความไว้วางใจในพระ

เจ้า เพ่ือความจําเป็นหรือสถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ของประทานนีม้กัจะเกิดขึน้เพราะการทดลองหรือวิกฤตท่ีจะมี

ชัยชนะเหนือบุคคลหนึ่งยกเว้นแต่ว่าพระเจ้าจะทรงประทานความเช่ือพิเศษเพ่ือเอาชนะ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอะไรก็ตาม 

อาจจะเป็นสถานการณ์ท่ีไมมี่ทางออกเลย แตพ่ระเจ้าทรงให้ความเช่ือสําหรับทกุสถานการณ์ [มทัธิว 21:21] 

 เม่ือเปาโลเรือแตกในกิจการ 27 กะลาสีเรือทัง้หลายหมดหวงัในชีวิต แต่ทตูสวรรค์ปรากฏแก่เปาโลและรับรองกบัเขาว่า 

พระเจ้าจะทรงช่วยเขาและเพ่ือนร่วมเดินทางให้รอดตาย ในกิจการ 27:25 เปาโลกลา่วด้วยความมัน่ใจแก่พวกเขาว่า “ดกู่อน ท่าน

ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้จงทําใจดีๆ ไว้ เพราะข้าพเจ้าเช่ือพระเจ้าว่าการณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างท่ีพระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้า

นัน้” แม้ว่ามนษุย์ไม่มีเหตผุลท่ีจะหวงัอีกต่อไป แต่พระเจ้าทรงให้เปาโลมีความสามารถในการเช่ือเพ่ือปกป้องและนําความรอด

มายงัสถานการณ์ท่ีเป็นไปไมไ่ด้ ไมใ่ช่เพ่ือเขาเองเทา่นัน้ แตเ่พ่ือผู้ไมเ่ช่ือท่ีอยูบ่นเรือกบัเขาด้วย 

 ในสถานการณ์เช่นนี ้บุตรของพระเจ้าท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิอาจจะคิดว่าหายนะจะเกิดขึน้ได้ บุคคลคน์

หนึ่งอาจมีความมัน่ใจอย่างเต็มท่ีในพระเจ้า แต่ก็คิดไปว่าชีวิตของเขาจะจบลง เพราะการสรุปเช่นนัน้ก็เหมาะสมกบัสถานการณ์
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ดงักลา่ว อีกนยัหนึง่ ความเช่ือเพ่ือความรอดและการใช้ชีวิตคริสเตียนไมไ่ด้ก่อให้เกิดความเช่ือในการช่วยให้รอดพ้นอนัอศัจรรย์โดย

อตัโนมติั 

 ของประทานในการมีความเช่ืออาจดําเนินการแม้ในเวลาท่ีการรอดพ้นอย่างอศัจรรย์ไม่ได้ปรากฏ สเทเฟน“ประกอบด้วย

ความเช่ือและพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 6:5) และเขาแสดงความเช่ืออนัเหลือเช่ือเม่ือเขาถกูขว้างหินจนเสียชีวิต ความเช่ือท่ี

เหนือจากความสามารถธรรมดาของมนษุย์ เขาไม่ได้แสดงความกลวั ความโกรธ ความขมข่ืน หรือความเจ็บปวด แต่เผชิญหน้ากบั

ความตายอย่างกล้าหาญ และด้วยวิญญาณในการให้อภยัของพระคริสต์ ซึ่งเป็นได้โดยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ “ฝ่ายสเทเฟนประ

กอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ได้เขม้นดสูวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้า และพระเยซูทรงยืนอยู่เบือ้ง์ ขวาพระหตัถ์ของพระองค์…

สเทเฟนก็คกุเข่าลงร้องเสียงดงัวา่ ‘ข้าแตอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี’้ เม่ือกลา่วเช่นนีแ้ล้วก็ลว่งหลบั

ไป” (กิจการ 7:55, 60) 

 ในปี 1978 ลกูพ่ีลกูน้องคนหนึ่งของข้าพเจ้าซึง่เป็นผู้ เทศนาเสียชีวิตลงเม่ืออายย่ีุสิบส่ีปีในอบุติัเหตอุนัน่าเศร้าในแอละบา

มา เพ่ือนนกัเทศน์คนหนึ่งของเขายิงพลาดไปถกูเขาในขณะท่ีออกล่าสตัว์ด้วยกนั ลงุของข้าพเจ้าซึ่งเป็นบิดาของชายท่ีเสียชีวิตนัน้ 

สญูเสียภรรยาไปเพราะโรคมะเร็งห้าปีก่อนหน้านัน้ เม่ือเธออายไุด้ส่ีสบิกวา่ เพ่ือนท่ียิงลกูพ่ีลกูน้องของข้าพเจ้าด้วยความบงัเอิญนัน้

มายงัสถานท่ีฝังศพ แตล่งัเลท่ีจะพบกบัครอบครัวของผู้ตายซึง่ก็เป็นสิง่ท่ีเข้าใจได้ 

 เม่ือลงุของข้าพเจ้าทราบว่าเขามา ท่านยืนยนัท่ีจะพบชายคนนัน้ให้ได้ แม้ว่าตวัท่านเองจะรู้สกึเศร้าใจอย่างมาก ท่านได้

ช่วยเหลือชายหนุ่มคนนัน้ โดยบอกสิ่งท่ีสําคญัแก่เขาว่า “อย่าทรมานตวัเองด้วยความรู้สกึผิดเลย ซาตานอยากจะใช้เหตกุารณ์นี ้

เพ่ือทําลายการรับใช้ของเธอ แตเ่ธอจะต้องเดินหน้าตอ่ไป ทํางานท่ีพระเจ้าทรงเรียกเธอให้ทํา และช่วยทําให้งานของลกูชายฉนัท่ีไม่

สมบรูณ์ให้สําเร็จสมบรูณ์ พระเจ้าทรงสามารถท่ีจะกนัไม่ให้เหตกุารณ์เกิดขึน้ได้อย่างอศัจรรย์ แต่พระองค์ไม่ได้ทรงทําเช่นนัน้ และ

เราจะต้องยอมรับสิ่งท่ีได้เกิดขึน้ ฉันให้อภยัในความผิดพลาดของเธอ ตอนนี ้เราทัง้คู่จะต้องนําทกุสิ่งมาสู่พระหตัถ์ของพระเจ้า” 

จากนัน้ พวกเขาอธิษฐานร่วมกนั ร้องไห้และพดูภาษาแปลกๆ ของประทานในการมีความเช่ือทําให้ลงุของข้าพเจ้าประพฤติในวิธี

ทางอนัเป็นเหมือนพระคริสต์ในสถานการณ์ท่ีสิน้หวงัท่ีสดุ 

 ในปี 1980 คริสตจกัรในเกาหลีมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีสถานท่ีสําหรับวิทยาลยัพระคมัภีร์เป็นอย่างมาก บิดามารดาของ

ข้าพเจ้าได้รับการอนญุาตพิเศษจากคณะกรรมการมิชชนัต่างประเทศเพ่ือเดินทางในอเมริกาเพ่ือหาเงินทนุท่ีจําเป็นแม้ว่ายงัไม่ถึง

เวลาหยดุพกัปกติก็ตาม หลงัจากเดินทางอยู่สามเดือน พวกท่านยงัขาดเงินท่ีจําเป็นต้องมีอีกมาก คืนหนึ่ง พวกท่านเข้าร่วมการ

ประชมุคา่ยประจําปีในลยุเซียนาและนัง่ลงด้านหลงัของโบสถ์ ในระหวา่งการเทศนา ผู้ เทศนาในคืนนัน้รู้สกึว่าจะต้องหยดุและขอให้

คริสตจักรช่วยเหลือพวกท่าน เขานําเช็คออกจากกระเป๋า ซึ่งเป็นจํานวนเงินของรถบรรทุกท่ีเขาขายไปในวนันัน้ และให้เช็คนัน้

สําหรับโครงการก่อตัง้วิทยาลยัพระคมัภีร์ 

 วิญญาณในการเสียสละเกิดขึน้ในท่ีประชมุ และหลัง่ไหลไปด้านหน้าพร้อมของขวญัแห่งการเสียสละ ได้แก่ เงินสด เคร่ือง

บนัทึกเทป นาฬกา แหวนและเสือ้คลมุ ในเวลาประมาณสิบนาที ฝงูชนให้เงินห้าหม่ืนห้าพนัเหรียญ เพียงพอต่อความจําเป็นนัน้ ิ

การถวายนีอ้ยู่นอกเหนือไปจากความใจกว้างของมนษุย์ แต่เป็นการจดัการของพระเจ้า วิญญาณแห่งการมีความเช่ือพิเศษเร่ิมต้น

ขึน้ในผู้ เทศนาและท่วมท้นไปยงัท่ีประชุมเม่ือพวกเขาเช่ือว่าเขาสามารถให้ได้มากกว่าตามความสามารถของตนและอนญุาตให้

พระเจ้าทรงกระทําการผา่นพวกเขาเพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของพระองค์สําเร็จ 

 

 

__________________________________ 

วิญญาณในการมีความเชือ่พิเศษเร่ิมตน้ข้ึน 

ในผเู้ ทศนาและท่วมทน้ไปยงัทีป่ระชมุ 

_______________________________ 
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 เม่ือข้าพเจ้าเป็นอาจารย์และผู้จดัการท่ี Jackson College of Ministries  

เราได้ว่าจ้างผู้ รับใช้แบปติสต์อิสระคนหนึ่งซึ่งเพิ่งจะได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ และประกอบด้วยพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ เพราะเป็นคนแอฟริกนัอเมริกนั เขาจึงมีคนรู้จกัมากมายในชมุชนทางศาสนาของคนผิวดํา และมีภาระหนกัท่ีจะเห็นเพ่ือน

ฝงูและเพ่ือนร่วมงานได้รับข่าวและประสบการณ์เดียวกนัท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตของเขา ในปี 1985 เราร่วมกนัวางแผนเพ่ือเข้าถึงคน

เหล่านี ้เน่ืองจากเขารู้จกัผู้ รับใช้หลายคนท่ีต้องการการฝึกอบรมเก่ียวกบัพระเจ้า แต่ไม่มีโอกาส เราจึงตดัสินใจเปิดชัน้เรียนเวลา

เย็นเรียกว่า “The Theology of Acts” (คําสัง่สอนในหนงัสือกิจการ) ผู้ เทศนาและมคันายกประมาณย่ีสิบคนสมคัรเรียน นอกไป

จากเราซึง่จดัการชัน้เรียนแล้ว ยงัมีอีกหลายคนท่ีได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว แตส่ว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้รับ์  

 ข้าพเจ้าเร่ิมท่ีกิจการ 1 และสอนเก่ียวกบัการกลบัใจใหม่ การบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซ ูการบพัติศมาด้ว

พระวิญญาณบริสุทธิ การพูดภาษาต่างๆ และอ่ืนๆ เม่ือสรุปบทเรียนท่ีส่ี ข้าพเจ้ารู้สึกว่าถึงเวลาท่ี์ พระเจ้าจะทรงเคล่ือนไหวใน

วิถีทางท่ีพิเศษ ข้าพเจ้าเข้าใจถงึประสบการณ์ในพระเจ้าซึง่นกัเรียนมีมาก่อน แต่ผลกัดนัให้พวกเขามุ่งไปเพ่ือท่ีจะได้รับทกุสิ่งท่ีพระ

เจ้าทรงมีให้แก่เขา ข้าพเจ้าอธิบายวา่วิธีเดียวท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ ไม่ใช่ด้วยการไว้วางใจในความสําเร็จในอดีต แต่ด้วยการเข้าหาพระ

เจ้าด้วยการถ่อมใจ การกลบัใจใหม่ และการยอมจํานน ข้าพเจ้าขอให้ทกุคนท่ีต้องการพระวิญญาณและต้องการการรับใช้เช่นอคัร

ทตูให้ยืนขึน้และก้าวออกมา จากนัน้ ข้าพเจ้าบอกให้เขาสารภาพความบาปทัง้หมดต่อพระเจ้าและยอมจํานนชีวิตของตนอย่าง

แท้จริง หลงัจากท่ีเขาทําเช่นนัน้แล้ว เขาจะต้องเร่ิมสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระสญัญาของพระองค์ การ

สรรเสริญของพวกเขาจะเป็นหมายสําคัญว่าเขาพร้อมท่ีจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ และข้าพเจ้าจะวางมือบนพวกเขาตาม์

ตวัอยา่งในหนงัสือกิจการ ในเวลานัน้ พวกเขาจะต้องเช่ือวา่พระเจ้าจะให้บพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

__________________________________________ 

ความเชือ่ทีเ่หนือธรรมชาติซึมซาบเข้ามาในชัน้เรียน 

__________________________________________ 

 เม่ือเราดําเนินตามแผนการนี ้ความเช่ือเร่ิมเพิ่มขึน้และฤทธิเดชของพระเจ้าเทลงมา ไม่มีใครบ์ อกนกัเรียนว่าพวกเขาต้อง

รอเป็นชัว่โมง วนั สปัดาห์หรือเดือน หรือว่าเขาต้องแสวงหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าหลายครัง้ก่อนท่ีจะพระวิญญาณบริสทุธิจะเสด็จมา ์

พวกเขาเพียงแต่ทราบสิ่งท่ีข้าพเจ้าได้แสดงให้เขาเห็นในพระคมัภีร์ เราทกุคนเร่ิมอธิษฐาน และในเวลาสิบห้านาที ผู้ เทศนาและ

มคันายกห้าคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธิโดยมีหมายสําคญัในการพดูภาษาต่างๆ ความเช่ือท่ีเหนือธรรมชาติซมึซาบเข้ามาในชัน้์

เรียน โดยทํางานผา่นสมาชิกท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณ และดลใจผู้ อ่ืนให้รับพระวิญญาณบริสทุธิด้วย์  

 

การทาํการอทิธิฤทธิต่างๆ์  
 การอิทธิฤทธิคือ ์ “เหตกุารณ์ท่ีปรากฏขึน้อย่างไม่อาจอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอนั

เกิดจากหรือเป็นการกระทําของพระเจ้า” การอิทธิฤทธิต่างๆ เป็นเหตกุารณ์ท่ีพิเศษ ผิดธรรมดาซึง่ยบัยัง้หรืออยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์์

ตามธรรมชาติท่ีเรารู้จัก และเป็นการขัดขวางโดยตรงของพระเจ้า แน่นอนว่าสําหรับพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้ และสิ่งท่ีเป็นการ

อิทธิฤทธิสําหรับเราเป็นวิธีการปกติสําหรับพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างและดงันัน้ พระองค์จึงสามารถกระทําการในวิถีทาง์

ท่ีเป็นไปไมไ่ด้สําหรับเรา 

_______________________________________________ 

การทําการอิทธิฤทธิต่างๆ คือการแทรกแซงเหนือธรรมชาติ์  

ของพระเจ้าซ่ึงอย่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติู  

ในสถานการณ์หน่ึง และดําเนินการผ่านหรือดว้ยภาชนะทีเ่ป็นมนษุย์ 

_______________________________________________________ 
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 ในความหมายทัว่ไป คําตอบทกุคําตอบต่อคําอธิษฐาน ของประทานฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่าง และการรักษาทัง้หมด

ท่ีมาจากพระเจ้าเป็นการอิทธิฤทธิ ์ (ด ูตวัอย่าง กิจการ 19:11-12) แต่ 1โครินธ์ 12 กลา่วถึง “การทําการอิทธิฤทธิต่างๆ์ ” ว่าเป็นของ

ประทานเฉพาะท่ีแตกต่างจากสิ่งอ่ืนๆ รวมทัง้การรักษาคนป่วย คําว่า “ทํา” (ภาษากรีก เอ็นเออร์เกมา (energema)) หมายถึงการ

ดําเนินการเฉพาะของพระเจ้า และเน่ืองจาก “การทําการอิทธิฤทธิต่างๆ์ ” เป็นของประทาน “แก่” คนๆ หนึ่ง จึงแสดงว่า การ

ดําเนินการนัน้ผ่านทาง ด้วย หรือโดยสมาชิกของกายของพระคริสต์ พระเจ้าทรงสามารถทําการอิทธิฤทธิในชีวิตของคนบาป แต่์

ของประทานในการทําการอิทธิฤทธิต่างๆ แสดงถึงการกระทําของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรของพระองค์ โดยสรุป การทําการ์

อิทธิฤทธิต่างๆ คือ ์ การแทรกแซงเหนือธรรมชาติของพระเจ้าซ่ึงอย่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติในสถานการณ์หน่ึง และู

ดําเนินการผ่านหรือดว้ยภาชนะทีเ่ป็นมนษุย์ 

 คริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ได้รับการทําการอิทธิฤทธิต่างๆ ในหลายๆ โอกาสด้วยกนั พระวิญญาณทรงส่งฟีลิปจาก์

ทะเลทรายเมืองกาซาไปยงัเมืองอาโซทสั (กิจการ 8:39-40) ทูตสวรรค์ช่วยเปโตรให้รอดพ้นจากคุกอย่างอศัจรรย์เม่ือคริสตจักร

อธิษฐานเพ่ือเขา (กิจการ 12:5-11) ผีร้ายถกูขบัออกจากคนท่ีถกูสิง (กิจการ 8:6-7; 19:11-12) ชายหนุ่มคนหนึ่งช่ือยทุิกสัพล่อย

หลบัไปในขณะท่ีฟังเปาโลสัง่สอนช้านาน เขาตกจากจากชัน้สาม คอหกัและเสียชีวิตลง แต่หลงัจากเปาโลอธิษบานเผ่ือเขาแล้ว เขา

ฟืน้ขึน้จากความตาย (กิจการ 20:9-12) เหตกุารณ์นีไ้ม่ใช่แค่การรักษาคนป่วยหรือคนพิการให้หาย แต่เป็นการอิทธิฤทธิในการทํา์

ให้ฟืน้คืนชีวิตและกลบัมีชีวิตใหม่ ในทํานองเดียวกนั พระเจ้าทรงชบุชีวิตทาบิธา (โดรคสั) จากความตายด้วยการอธิษฐานของเป

โตร (กิจการ 9:36-42) เปาโลได้รับการปกป้องจากอนัตรายอยา่งน่าอศัจรรย์เม่ือถกูงพูิษกดั (กิจการ 28:3-6) 

 การอิทธิฤทธิบางอยา่งเป็นหลกัฐานสําหรับผู้ ท่ีเช่ือ ในขณะท่ีผู้ ท่ีไม่เช่ือจะหาคําอธิบายตามธรรมชาติ หรือบอกว่าเป็นโชค์

หรือความบงัเอิญ อยา่งไรก็ดี การอิทธิฤทธิอ่ืนๆ เป็นสิง่ท่ีนอกเหนือคําอธิบายของมนษุย์์  

 โดยนิยามแล้ว การอิทธิฤทธิต่างๆ เป็นสิ่งท่ีพิเศษและผิดธรรมดา เช่นเดี์ ยวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่าง 

เราควรจะคาดหวังให้มีการทําการอิทธิฤทธิต่างๆ แต่เราจะต้องไม่คิดว่าเราสามารถใช้ทัง้ชีวิตของเราด้วยของประทานนี ้์

ตวัอย่างเช่น แม้ว่าจะมีการอิทธิฤทธิเกิดขึน้กบัฟีลิป แต่อคัรทตูทัง้หลายไม่ได้พึ่งพาพระวิญญาณในการเดินทางปกติของ์ พวกเขา 

คริสเตียนในศตวรรษแรกส่วนใหญ่ท่ีถกูจบัไม่ได้รับการช่วยให้รอดจากคกุอย่างอศัจรรย์ และส่วนใหญ่ท่ีเสียชีวิตไม่ได้ถกูทําให้ฟืน้

ขึน้ใหม ่

 ในปัจจุบันนี ้บางคนคาดหวงัให้พระเจ้าจัดหาสิ่งจําเป็นทุกอย่างในวิถีทางอันอัศจรรย์ แต่พระเจ้าทรงมีแผนการปกติ

สําหรับชีวิตประจําวนั ซึ่งรวมถึง การทํางานหนกั การดแูลและใช้สิ่งท่ีพระเจ้าประทานให้เป็นอย่างดี และการถวายสิบลดและเงิน

ถวาย หลกัการทัว่ไปคือ “ถ้าผู้ ใดไม่ยอมทํางาน ก็อย่าให้เขากิน” (2เธสะโลนิกา 3:10) บางคนอิจฉาท่ีคนอ่ืนมีบ้านและรถ แต่ไม่

ตระหนกัว่าแม้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ ท่ีอวยพรแก่คนเหล่านัน้ แต่ในหลายๆ กรณี สิ่งของเหล่านีเ้ป็นผลจากการทํางานหนกั ระเบียบ

วินยั ความประหยดั อดออมและวางแผนเป็นเวลาหลายปี 

 เราควรจะไว้วางใจพระเจ้าว่าจะทรงจัดหาสิ่งท่ีจําเป็นของเรา โดยหวงัคําตอบต่อคําอธิษฐานและการทําการอิทธิฤทธ์ิ

ตา่งๆ แตเ่ราไมค่วรจะละเลยความรับผิดชอบประจําวนัของเราในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ สงัคมและเศรษฐกิจ [การ

ใช้เงินอยา่งถกูต้อง] เราไมไ่ด้แสดงความเช่ือด้วยการขีเ้กียจ แต่ด้วยการทํางาน โดยการทําทกุสิ่งท่ีเราสามารถทําได้และทกุสิ่งท่ีเรา

รู้วา่จะต้องทํา 

 การอิทธิฤทธิตา่งๆ ในคริสตจกัรตอนต้นไมไ่ด้์ แตเ่พียงตอบสนองความจําเป็นเท่านัน้ แต่ยงัช่วยขยายข่าวประเสริฐออกไป

อีกด้วย (ดกิูจการ 9:42) พระเจ้ายงัคงประทานการอิทธิฤทธิต่างๆ ในทกุวนันีด้งัเป็นประโยชน์ในการประกาศความจริงและทําให้์

คริสตจกัรแข็งแกร่ง 

 เม่ือข้าพเจ้าเร่ิมทํางานท่ี Jackson College of Ministries ในปี 1981 วิทยาลยัเพิ่งจะมีการเปล่ียนแปลงในการบริหาร

ครัง้ใหญ่ และประสบวิกฤตทางวิญญาณและการเงิน ในช่วงเวลาส่ีปีต่อมา พระเจ้าทรงช่วยเราให้มีผู้ เข้าเรียนจาก 163 คนเป็น 

292 คน อย่างไรก็ตาม หากพูดอย่างมนษุย์แล้ว ในสองสามภาคการศึกษาแรก วิทยาลยัเกือบจะอยู่ไม่รอด ในจุดหนึ่ง อาจารย์
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ใหญ่ของวิทยาลยัทําการเจรจาอย่างลบัๆ ท่ีจะขายสถานท่ีอาคารให้กบัอีกกลุ่มหนึ่ง ตลอดเวลานี ้หลายคนอธิษฐานอย่างจริงจงั

เพ่ือให้พระเจ้าตอบสนองตอ่ความจําเป็น 

 ก่อนหน้าท่ีอาจารย์ใหญ่จะต้องพบกบัผู้ ซือ้ ชายคณะเมธอดิสต์คนหนึ่งจากบริเวณใกล้เคียงเดินเข้ามาในห้องทํางานของ

ข้าพเจ้า เขาต้องการถวายสบิลดสําหรับเงินรายได้จากโครงการก่อสร้างครัง้ใหญ่ เขาได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ท่ีอ่ืน แต่ไม่สามารถท่ีจะ

ขายบ้านเก่าได้ ดงันัน้ เขาจึงเกิดความคิดท่ีจะบริจาคบ้านนัน้เพ่ือเป็นวิธีในการถวายสิบลด คริสตจกัรของเขาไม่จําเป็นต้องมีท่ีพกั

ของผู้ เทศนา แต่ในขณะท่ีเขาขบัรถไป เขาเห็นวิทยาลยัของเราและตดัสินใจว่าเราอาจจะมีความจําเป็นนี ้หลงัจาการท่ีคยุกนัไป

เลก็น้อย เขาเสนอท่ีจะให้บ้านของเขากบัโรงเรียนของเรา 

 ข้าพเจ้าติดตอ่รองอาจารย์ใหญ่เพ่ือจดัการพบปะกบัเจ้าของและไปชมบ้านหลงันี ้ในขณะท่ีกําลงัเดินทางไป เจ้าของบ้าน

ถามว่าวิทยาลยัอยู่ในคณะไหน รองอาจารย์ใหญ่บอกเขาว่าเราเป็นเพ็นเทคอสต์ แต่พยายามท่ีจะสร้างไมตรีจิต จึงกล่าวว่าเรา

เหมือนพวกเมธอดิสต์ในอดีต ชายคนนัน้ตอบว่าเขาเป็นเมธอดิสต์สมัยใหม่ แต่ก็ไม่ได้ถอนการถวายของเขา ท่ีสํานักงานโอน

ทรัพย์สนิท่ีดิน ภรรยาของเขากลา่วในขณะท่ีลงช่ือในเอกสารร่วมกบัเขาวา่ เธอไมรู้่วา่อะไรทําให้เขาตดัสนิใจท่ีจะให้บ้านแก่เรา 

 จากความเข้าใจของเรา การให้ของเขาเป็นการอิทธิฤทธิจากพระเจ้าเพ่ือตอบสนองต่อการอธิษฐานอย่างมาก หลงัจาก์

ขายบ้านและจ่ายหนีท่ี้เหลืออยู่แล้ว วิทยาลยัได้กําไรประมาณหกหม่ืนเหรียญ การบริจาคนีไ้ม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความจําเป็น

ทางการเงินเทา่นัน้ แตย่งัให้กําลงัใจและการยืนยนัท่ีแน่วแน่ในเวลาวิกฤตอีกด้วย 

___________________________________ 

การใหข้องเขาเป็นการอิทธิฤทธิจากพระเจ้า์  

___________________________________ 

 ในปี 1988 มิชชันนารีของเราในยุโรปตะวนัออกขอให้ข้าพเจ้าเดินทางไปกับเขาท่ีบลัแกเรียซึ่งในเวลานัน้เป็นประเทศ

คอมมิวนิสต์ท่ีเคร่งครัด เพ่ือดําเนินการประชุมครัง้แรกโดยสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ เขาเพิ่งจะติดต่อกับกลุ่มผู้ เช่ือใต้ดินขนาด

ใหญ่พอควรท่ีได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล์ ะสนใจในการเทศนาของเรา เราเดินทางโดยรถยนต์จากออสเตรีย ผ่านยูโกสลาเวีย 

และนําเอาต้นฉบบัหนงัสือช่ือ The Oneness of God (การเป็นหน่ึงของพระเจ้า) ซึง่แปลเป็นภาษาบลัแกเรีย เราใสห่นงัสือนัน้ไว้

บนแผน่รองด้านหลงัใต้หีบหอ่ และหวงัวา่เจ้าหน้าท่ีชายแดนจะเหน็วา่เราเป็นนกัท่องเท่ียวและไม่ตรวจค้นเราอย่างละเอียด เรารู้ว่า

การตรวจค้นอยา่งละเอียดจะทําให้พบต้นฉบบันัน้ และย่ิงซ่อนดีเพียงใด ก็ย่ิงโดนกลา่วโทษมากขึน้เท่านัน้หากพบเข้า ถ้าเขาตดัสิน

วา่เราได้พยายามลกัลอบนําของต้องห้ามเข้ามาอยา่งจงใจ ผลลพัธ์จะร้ายแรง 

 เม่ือเราเดินทางถงึชายแดน หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีเลือกรถเราเพ่ือตรวจค้นพิเศษ เราต้องขบัเข้าไปในโรงรถท่ีซึง่เจ้าหน้าท่ีตรวจ

ค้นรถตัง้แต่ด้านหน้าถึงด้านหลัง ใต้กระโปรงและใต้ช่วงล่าง เจ้าหน้าท่ีถามคําถามข้าพเจ้าอย่างละเอียดเก่ียวกับนิตยสาร 

National Geographic (แนชัน่แนล จีโอกราฟิก) ซึง่ข้าพเจ้านําติดไปอา่นเพ่ือความเพลิดเพลิน เขาสนใจในหนงัสือท่ีไม่มีพิษมีภยันี ้

เหลือเกินจนข้าพเจ้าหวาดกลวัวา่เขาจะทําอยา่งไรหากพบเอกสารทางศาสนาท่ีเรามี ข้าพเจ้าอธิษฐานอยา่งเงียบๆ และยิม้ ในขณะ

ท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นตอ่ไป เขาพบต้นฉบบัและเขาก็หยิบจบัต้นฉบบันัน้ หนงัสือนัน้วางไว้เหน็ได้ชดัโดยมีหวัเร่ืองเป็นภาษาบลัแกเรีย

อ่านได้ชดัเจน แต่เขาไม่เคยเห็น หลงัจากการตรวจค้นผ่านไปหนึ่งชัว่โมง เจ้าหน้าท่ีจึงปล่อยเราไป เรารู้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องเรา

ด้วยการอิทธิฤทธ์ิ 

______________________________________ 

เราร้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องู เราดว้ยการอิทธิฤทธ์ิ 

______________________________________ 

 ข้าพเจ้าและภรรยา รวมทัง้ลกูชายสองคนของเราเดินทางในรถแวนขนาดเล็กจากออสตินไปเซนต์หลยุส์ หลงัคริสตมาส

ในเดือนธนัวาคมปี 1990 บนทางหลวงระหวา่งรัฐในโอกลาโฮมา มีนํา้แข็งอยู ่ข้าพเจ้าจงึขบัช้าลง รถบรรทกุข้างหลงัเราขบัผา่นเราไ
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ด้วยความเร็วสูง และเลีย้วกะทันหันด้านหน้าเราเพ่ือไม่ให้ชนกับรถบรรทุกและรถพ่วงอีกคันหนึ่งท่ีเพิ่งจะลากผ่านไปบนถนน 

ข้าพเจ้าไมไ่ด้เหยียบเบรกจนนาทีสดุท้าย 

 เม่ือข้าพเจ้าเหยียบเบรก ข้าพเจ้าเสียการควบคมุรถและรู้ว่าจะชนแน่แล้ว ภรรยาของข้าพเจ้าร้องออกมาว่า “พระเยซ”ู ใน

เวลานัน้เอง รถบรรทกุด้านหน้าเราเลีย้วออกนอกถนนไป และหยดุโดยไม่เกิดหายนะหรือมีใครได้รับบาดเจ็บ ข้าพเจ้าควบคมุรถ

แวนได้อีกครัง้ และเราขบัตอ่ไป สรรเสริญพระเจ้าท่ีทรงปกป้องเรา เราเกือบจะประสานงากบัรถบรรทกุนัน้อยา่งแท้จริง 

 ในเวลานัน้ แม่ยายของข้าพเจ้าในออสตินได้ข่าวเก่ียวกบัสภาพอากาศในบริเวณท่ีเราขบัรถและรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่าง

มาก เธอจงึอธิษฐานด้วยภาระหนกัจนพระเจ้าได้ทรงให้เธอเหน็นิมิตวา่รถเราได้รับการดแูลจากทตูสวรรค์องค์หนึง่ นิมิตของเธอเป็น

การอิทธิฤทธิในตวัมนัเอง และยืนยนัแก่เราวา่ พ์ ระเจ้าได้ทรงกระทําการอทิธิฤทธิปกป้องเราในเวลาท่ีจําเป็น์  

 ในเดือนตลุาคม ปี 1995 ในการประชมุอธิษฐานในคริสตจกัรของเราในออสติน พระเจ้าตรัสกบัข้าพเจ้าด้วยภาษาแปลกๆ 

และการแปลในเวลาท่ีสําคัญ และทรงสญัญาว่า เราจะได้เห็นการอิทธิฤทธิในไม่ช้า ห้าวันต่อมา ในการประชุมหา์ ทุนเพ่ือการ

ประกาศทัว่โลก ปู่ /ตาของภรรยาของข้าพเจ้าตกลงจากเก้าอี ้และหมดสติไป ท่านหยดุหายใจ ใบหน้าไม่มีสีและชีพจรหยดุ ร่างกาย

ออ่นปวกเปียก ขากรรไกรหยอ่น ตาเหลือกและผิวเยน็ชืด เรายืนรอบเขาและเร่ิมร้องเรียกออกพระนามพระเยซ ู

 ในตอนแรก ไมมี่อะไรเกิดขึน้ แตใ่นขณะท่ีเรายงัคงอธิษฐานตอ่ไป ทา่นไอและเร่ิมหายใจอีกครัง้ เม่ือเจ้าหน้าท่ีฉกุเฉินมาก

ถงึ ทา่นมีสติและพดูตลก สีบนใบหน้ากลบัคืนมาและชีพจรเต้นเป็นปกติ 

 หลงัจากทําการทดสอบอย่างละเอียดท่ีโรงพยาบาล หมอไม่พบหลกัฐานว่าการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หวัใจวาย หรือ

อาการร้ายแรงอ่ืนๆ แต่เขาพบว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ของเส้นเลือดแดงอดุตนัและทําการผ่าตดัในทนัที ในขณะท่ีอยู่โรงพยาบาล 

ทา่นมีอาการกําเริบบ้างเลก็น้อย ซึง่ทา่นก็ฟืน้ตวัได้เป็นสว่นใหญ่ 

 เพราะหมอไม่สามารถพบสิ่งผิดปกติใดๆ จึงสรุปว่า ท่านคงจะเพียงแต่เป็นลมไปท่ีโบสถ์ อย่างไรก็ดี เราซึ่งอยู่ท่ีนัน่เช่ือว่า 

เขาได้ตายไปแล้ว อาจจะเพราะโรคหลอดเลือดสมองท่ีร้ายแรง แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้แทรกแซง ยับยัง้และเปล่ียนแปลง

สถานการณ์นัน้อยา่งอศัจรรย์ และชบุทา่นขึน้จากความตาย 
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บทที่เก้า 
การรักษาคนป่วย 

 

 นอกจากความเช่ือและการทําการอิทธิฤทธิแล้ว ของประท์ านในการให้ฤทธิเดช ์ “ของประทาน [หลายอย่าง] ในการรักษา

คนป่วย” (KJV) หรือ “ของประทาน [หลายอย่าง] ในการรักษาคนป่วย [หลายโรค]” (1โครินธ์ 12:9) “การรักษา” หมายถึง “การทํา

ให้กลบัสูส่ขุภาพท่ีดีหรือไมมี่โรค แก้ให้หาย...ทําให้ถกูต้อง ซอ่มแซม...ทําให้ (บคุคล) ฟืน้สูส่ภาพเดิมจน...สมบรูณ์” 

 ในความหมายทัว่ไป การรักษาอาจหมายถึงการฟืน้สู่สภาพเดินทางร่างกาย จิตใจและวิญญาณ เม่ือมีประสบการณ์ใน

การเปล่ียนแปลงชีวิตใหม ่คริสตเตียนทกุคนได้รับการรักษาทางวิญญาณ รวมทัง้การให้อภยัความผิดบาป การคืนดีกบัพระเจ้าและ

มีชีวิตทางวิญญาณใหม ่เม่ือเติบโตในพระคณุ คริสเตียนจะเร่ิมพฒันาลกัษณะทางอารมณ์และวิญญาณท่ีดี เช่น ความรัก สนัติสขุ 

ความปีติยินดี และการบงัคบัตน ซึง่พระคมัภีร์เรียกวา่ผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22-23) 

 อย่างไรก็ตาม 1โครินธ์ 12 กล่าวถึงตวัอย่างการรักษาเฉพาะท่ีทรงให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง ไม่ใช่ทกุคน ทัง้นี ้หมายถึง

การรักษาสภาพร่างกายและจิตใจอนันอกไปจากการฟืน้สูส่ภาพเดิมทางวิญญาณและอารมณ์ท่ีคริสเตียนทกุคนสามารถและควร

จะได้รับดงัเป็นส่วนของชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ตวัอย่างของการรักษาในพระกิตติคณุฉบบัต่างๆ และหนงัสือกิจการคือการรักษา

แบบนี ้

________________________________________ 

ของประทานในการรกัษาคนป่วยคือความสามารถต่างๆ 

ในการรกัษาหรือการฟ้ืนตวัส่สภาพเดิมจากความเจ็บป่วยู  

เชือ้โรค การบาดเจ็บและการพิการอืน่ๆ อย่างเหนือธรรมชาติ 

_________________________________________________ 

 ของประทานนีเ้ป็นของประทานเพียงอย่างเดียวท่ีอยู่ในรูปพหพูจน์ จริงๆ แล้ว มีของประทานหลายอย่างในการรักษา รูป

พหพูจน์แสดงให้เหน็วา่มีการรักษาหลายประเภท ทัง้สภาพท่ีได้รับการรักษาท่ีแตกตา่งและวิธีในการรักษาท่ีแตกต่าง เม่ือคํานึงเร่ือง

นัน้แล้ว เราสามารถกําหนดนิยามของประทานในการรักษาคนป่วยได้ว่าเป็นความสามารถต่างๆในการรักษาหรือการฟ้ืนตวัสู่

สภาพเดิมจากความเจ็บป่วย เชือ้โรค การบาดเจ็บ และการพิการอืน่ๆ อย่างเหนือธรรมชาติ 

 มีบันทึกมากมายเก่ียวกับการรักษาในคริสตจักรแห่งพนัธสญัญาใหม่ รวมทัง้การรักษาชายง่อยท่ีพระวิหาร ฝูงชนใน

เยรูซาเลม็ หลายคนท่ีเป็นอมัพาตและคนง่อยในสะมาเรีย เซาโลแห่งทาร์ซสัผู้ ได้รับการรักษาจากการตาบอด และชายท่ีนอนอยู่บน

ท่ีนอนช่ือไอเนอสัในเมืองลดิดา (กิจการ 3:1-8; 5:14-16; 8:7; 9:17-18, 32-34) 

 มีการรักษาอนัอศัจรรย์มากมายเกิดขึน้ในชีวิตและการรับใช้ของบิดามารดาของข้าพเจ้า ในปี 1963 ขณะท่ีครอบครัวของ

ข้าพเจ้ากําลงัเตรียมตวัไปเกาหลี เราประสบอบุติัเหตรุถยนต์ท่ีร้ายแรงซึง่ทําให้เราได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง แขนทัง้สองข้างของบิดา

ของข้าพเจ้าหกั และเส้นประสาทในแขนขวาขาด ท่านไม่สามารถควบคมุมือขวาได้เป็นเวลาหลายเดือน และหมอบอกกบัท่านว่า 

ทา่นจะไมส่ามารถใช้มือขวาได้อีก อยา่งไรก็ตาม คืนหนึ่งท่ีโบสถ์ พระเจ้าทรงรักษามือของบิดาของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง ทรงให้การ

ฟืน้ฟจูนเตม็สภาพในทนัทีทนัใด ซึง่ทําให้หมอประหลาดใจเป็นอยา่งมาก 

 ในโม๊ะโปะ (Mokpo)ประเทศเกาหลี แขนและไหล่ของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอมัพาตได้รับการรักษาให้หายในทนัทีเม่ือบิดา

ของข้าพเจ้าอธิษฐานร่วมกบัเขา ในกรุงโซล เกาหลี ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับความรอดพ้นจากเสียงท่ีกล่าวคําสบประมาทและคําแช่ง

สาปในใจของเธออยู่เสมอ และเด็กหญิงอายสุิบสองปีได้รับการรักษาจากความพิการทางหท่ีูร้ายแรง ข้าพเจ้าอยู่ในการประชมุใน

แต่ละครัง้และได้เห็นบคุคลท่ีได้รับการรักษานัน้ หญิงง่อยคนหนึ่งเข้ามาท่ีการประชมุฟืน้ฟูในกลางกรุงโซลในรถเข็นและได้รับการ

รักษา ข้าพเจ้าได้เห็นเธอเดินข้ามเวทีของห้องประชมุท่ีเราเช่านัน้ด้วยความปีติยินดี การรักษาในทนัทีอนัน่าจดจําอ่ืนๆ ในเกาหลี 
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เช่น การรักษาชายคนหนึง่ท่ีหหูนวก เดก็หญิงท่ีเป็นวณัโรคซึง่ทําให้ปอดข้างหนึง่ใช้การไมไ่ด้และอีกข้างใช้งานได้ไม่เต็มท่ี และหญิง

คนหนึง่ท่ีเป็นมะเร็งเต้านมในขัน้สดุท้าย 

 ในปี 1984 ข้าพเจ้าเทศนาในเมืองพ็อพลา่วิล (Poplarville) รัฐมิสซิสซิปปี คืนวนัอาทิตย์วนัหนึ่งเก่ียวกบัฤทธิเดชในพระ์

นามของพระเยซู หญิงท่ีมาคนหนึ่งเข้ามาอธิษฐานโดยนัง่อยู่บนรถเข็น เธอมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง และหมอกลา่วว่าเธอจะ

ไม่สามารถเดินได้อีก ในขณะท่ีเราอธิษฐานเพ่ือเธอ เธอลกุขึน้ช้าๆ จากรถเข็นด้วยความช่วยเหลือจากคนอ่ืน และก้าวๆ หยดุๆ อีก

สองสามก้าว เธอมีความรู้สกึปีติยินดีเป็นอย่างมาก แต่นัน่เป็นเพียงจดุเร่ิมต้นเท่านัน้ ทกุวนั เธอมีอาการดีขึน้ๆ จนกระทัง่ในท่ีสดุ 

เธอสามารถเดินได้อยา่งเตม็ท่ี หมอบอกกบัเธอกบัศิษยาภิบาลของเธอวา่ “การอศัจรรย์เกิดขึน้กบัเธอ” 

 ในขณะท่ีข้าพเจ้ากําลงัเทศนาอยู่ในเซสเทนี (Cseteny) ประเทศฮงัการี ในปี 1987 มีคนนําหญิงสาวคนหนึ่งท่ีพิการทาง

สมองตัง้แตกํ่าเนิดมาในการประชมุ ขณะท่ีเราอธิษฐานเพ่ือเธอ เรารู้สกึฤทธิเดชของพระเจ้า แต่สภาพของเธอไม่มีการเปล่ียนแปลง์

ท่ีมองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่วนันัน้เป็นต้นมา เธอเร่ิมมีอาการดีขึน้ ในเวลาท่ีข้าพเจ้ากลบัไปท่ีนัน่ในปี 1988 อาการของเธอดี

ขึน้มากจนครอบครัวของเธอซึง่เคยเป็นผู้ ท่ีไมเ่ช่ือได้ยอมรับวา่นัน่เป็นการอิทธิฤทธิและรับเช่ือเป็นคริสเตียน์  

________________________________________ 

ครอบครวัของเธอซ่ึงเคยเป็นผที้ไ่ม่เชือ่ไดย้อมรบัว่าู  

นัน่เป็นการอิทธิฤทธิ และรบัเชือ่เป็นคริ์ สเตียน 

______________________________________ 

 ในการสมัมนาและการฟืน้ฟชู่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ในเพโทรวกั (Petrovac) ประเทศยโูกสลาเวีย ในปี 1988 เราอธิษฐาน

เพ่ือผู้หญิงคนหนึง่ในโรงพยาบาล เธอฟืน้ตวัอยา่งน่าอศัจรรย์ มาโบสถ์และได้รับพระวิญญาณบริสทุธินาทีท่ีเราวาง์ มือบนเธอ 

 ในการประชุมอธิษฐานท่ีโบสถ์ของเราในออสติน รัฐเทกซสัในเดือนตุลาคมปี 1995 พระเจ้าทรงตรัสกับเราด้วยภาษา

แปลกๆ และการแปล และทรงสญัญาว่าจะมีการรักษา ในคืนนัน้ แม่ยายของข้าพเจ้าเช่ือว่าสญัญานัน้เป็นของท่านและหลงัของ

เธอท่ีได้รับบาดเจ็บร้ายแรงจากอบุติัเหตรุถยนต์สองปีก่อนหน้านัน้ได้รับการรักษาในทนัที 

 มิชชนันารีในเอเชียคนหนึ่งติดโรคตบัอกัเสบประเภทท่ีรักษาไม่หายและถึงตาย และจําเป็นต้องกลบับ้าน [อเมริกา] หมอ

บอกกับเขาว่า เขาจะไม่สามารถเดินทางหรืออาศยัอยู่ในเอเชียได้อีก ในขณะท่ีเขาเข้าร่วมประชุมในคริสตจักรของเราเป็นเวลา

หลายเดือน เราและคนอ่ืนๆ อีกมากมายอธิษฐานขอให้มีการรักษา เขาเร่ิมมีอาการดีขึน้อย่างน่าอศัจรรย์ ได้ฟืน้สูส่ขุภาพปกติและ

สองสามเดือนตอ่มา ได้รับคํายืนยนัจากหมอวา่สามารถกลบัไปทํางานมิชชนันารีได้ 

 ในปี 1997 ผู้หญิงคนหนึ่งมาท่ีโบสถ์ของเราในออสติน เธอทนทุกข์จากอาการหดหู่ท่ีร้ายแรง คิดฆ่าตัวตาย และได้

พยายามฆ่าตวัตาย พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธิ รักษาเธอจากอาการหดหู่และให้เธอได้เป็นอิสระจากความคิดท่ีจะ์

ฆา่ตวัตาย 

 

การรักษาในการไถ่บาป 
 การรักษาเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชัดกว่าของประทานอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีมีอยู่ในพระคมัภีร์ ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะหลายเหตุผล

ด้วยกนั เช่น การรักษาเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้มากกว่า ตอบสนองความจําเป็นของมนษุย์ท่ีเร่งด่วนได้มากกว่า และมีประโยชน์ต่อการ

ประกาศข่าวประเสริฐเป็นพิเศษ การรักษาเก่ียวข้องอย่างมากกับแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรง

กําหนดไว้เพ่ือทําลายผลทกุอย่างของความบาป พระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นสิ่งมีชีวิตทางร่างกายและวิญญาณ และวตัถปุระสงค์

สงูสดุของพระองค์คือเพ่ือไถ่ร่างกายและวิญญาณของเรา 

 พระคมัภีร์กลา่ววา่ พระเยซคูริสต์ได้ทรงไถ่เราจากโรคเม่ือพระองค์ทรงไถ่เราจากบาป “แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้

ของเราทัง้หลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนัน้เราทัง้หลายก็ยงัถือว่าท่านถกูตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่าน
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ถกูบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทัง้หลาย ทา่นฟกชํา้เพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอนัทําให้เราทัง้หลายสมบรูณ์นัน้ ต

แก่ทา่น ท่ีทา่นต้องฟกชํา้นัน้ก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:4-5) 

 หลายคนโต้เถียงว่า การรักษานีเ้ป็นการรักษาทางฝ่ายวิญญาณเท่านัน้ แต่ความรอดของพระเจ้านัน้เพ่ือคนๆ หนึ่งอย่าง

ครบถ้วน มทัธิว 8:16-17 อธิบายว่าการรักษาทางร่างกายเป็นการสําเร็จของอิสยาห์ 53:5 “พอค่ําลง เขาพาคนผีเข้าสงิเป็นอนัมา

มาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขบัผีออกด้วยพระดํารัส และบรรดาคนเจ็บป่วยทัง้หลายนัน้ พระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หาย ทัง้นีเ้พ่ือจะ

ให้สําเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ผู้ เผยพระวจนะท่ีวา่ ทา่นได้แบกความเจ็บไข้ของเราทัง้หลาย และหอบโรคของเราไป” 

_____________________________________ 

ส่ิงใดทีพ่ระเยซทรงกระทําเพือ่คริสตจกัรยคุแรกู  

พระองค์จะทรงกระทําเพือ่คริสตจกัรในปัจจุบนั 

_____________________________________ 

 “พระเยซูคริสต์ยงัทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวานนี ้และเวลาวนันี ้และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) สิ่งใดท่ีพระเยซู

ทรงกระทําเพ่ือคริสตจกัรยคุแรก พระองค์จะทรงกระทําเพ่ือคริสตจกัรในปัจจบุนั พระองค์ทรงสญัญาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่าน

ทัง้หลายวา่ ผู้ ท่ีวางใจในเราจะกระทํากิจการซึง่เราได้กระทํานัน้ด้วย และเขาจะกระทํากิจท่ีย่ิงใหญ่กว่านัน้อีก เพราะว่าเราจะไปถึง

พระบิดาของเรา สิ่งใดท่ีท่านทัง้หลายจะขอให้นามของเรา เราจะกระทําสิ่งนัน้ เพ่ือว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอนัย่ิงใหญ่ทาง

พระบตุร สิง่ใดท่ีทา่นขอในนามของเรา เราจะกระทําสิง่นัน้” (ยอห์น 14;12-14) 

 เม่ือเรากลา่วว่า การรักษาเป็นสว่นหนึ่งของการไถ่บาป เราหมายความว่า การตาย การฝังและการฟืน้จากความตายของ

พระคริสต์เป็นส่วนสําคญัของการรักษาของเราเช่นเดียวกบัความรอดของเรา ไม่ได้หมายความว่า หากเรามีความเช่ือท่ีจะได้รับ

ความรอด เราจะได้รับการรักษาโดยทนัที หรือว่าหากคนๆ หนึ่งไม่ได้รับการรักษา เขาไม่ได้รับความรอด เราจะต้องตระหนกัว่า 

ประโยชน์บางอยา่งของการไถ่บาปเกิดขึน้ในทนัทีในขณะท่ีบางอยา่งเป็นสิง่ท่ีจะเกิดในอนาคต 

 บดันีเ้ป็นวนัแห่งความรอด ในความหมายเก่ียวกบัการรับการให้อภยัความบาปและการบงัเกิดใหม่ และทกุคนสามารถ

ได้รับประโยชน์นีใ้นทนัที แต่ความรอดของเราในแง่อ่ืนๆ นัน้ยงัมาไม่ถึง เรายงัคงรอคอยการไถ่กายนีใ้นความหมายของการได้รับ

สง่าราศี (ดโูรม 8:23; ฟีลิปปี 3:20-21) ในขณะท่ีการรักษาบางอย่างมีในชีวิตนี ้การรักษาท่ีสมบรูณ์จะเกิดขึน้ในการฟืน้ขึน้จาก

ความตาย สิ่งใดก็ตามท่ีเราไม่ได้รับในเวลานี ้เราจะได้รับในเวลานัน้ แต่เคร่ืองบูชาของพระคริสต์เป็นหลกัสําคญัของทกุสิ่งท่ีเรา

ได้รับ ทัง้ตอนนีแ้ละชัว่นิตย์นิรันดร์ 

 เม่ือเราเข้าใจว่า การรักษาไม่ได้เกิดขึน้เพียงเพราะความเพ้อฝัน แต่พระคริสต์ทรงซือ้การรักษานัน้เพ่ือเรา เราสามารถ

อธิษฐานขอการรักษาด้วยความเช่ือมัน่เป็นอนัมาก เราจะกลา่วถงึเหตผุลตา่งๆ วา่ทําไมเราจงึไมไ่ด้รับการรักษาในทนัทีเสมอไป แต่

เหตผุลเหลา่นีไ้ม่ควรจะขดัขวางเราจากการเช่ือพระสญัญาของพระเจ้า เราควรจะคาดหวงัว่าการรักษาเป็นนํา้พระทยัปกติของพร

เจ้า โดยไม่หมดความเช่ือไปหากการรักษาไม่เกิดขึน้ในเวลาและวิธีท่ีเราคาดคิด แม้ว่าเราจะตายในขณะท่ีรอคอยการรักษา เรา

ไมไ่ด้พา่ยแพ้ เพราะเราจะได้รับกายท่ีได้รับสง่าราศีและเป็นนิตย์นิรันดร์เม่ือฟืน้ขึน้มา 

 

การรักษาอย่างต่อเน่ือง 
 บางครัง้การรักษาเกิดขึน้ในทนัที บางครัง้เกิดขึน้ทีละเล็กทีละน้อยหรือเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ร่างกายมนษุย์มีระบบการ

รักษาภายใน เม่ือเราทํามีดบาดนิว้ โดยปกติแล้ว แผลจะหายได้เองหากเรารักษาความสะอาดและไมป่ลอ่ยให้ติดเชือ้ เน่ืองจากพระ

เจ้าทรงสร้างร่างกายของเราให้มีความสามารถอนัอศัจรรย์ในการฟืน้ตวั เราจึงสามารถกล่าวได้ว่า การรักษาทกุอย่างมาจากพระ

เจ้า จริงๆ แล้ว หมอผ่าตัดไม่ได้รักษาร่างกาย เพียงแต่แก้ไขปัญหาเพ่ือท่ีร่างกายจะสามารถรักษาตวัเองได้ ในทํานองเดียวกัน 

บางครัง้ พระเจ้าเพียงแต่นําสิ่งใดก็ตามท่ีขดัขวางการรักษาตวัเองของร่างกายออกไป ร่างกายจึงสามารถทํางานเป็นปกติได้ ใน

กรณีเช่นนัน้ การรักษาจะเกิดขึน้ทีละเลก็ทีละน้อย แตก็่เป็นการรักษาของพระเจ้า 



 63 

_______________________________ 

แมแ้ต่ในพระคมัภีร์ การรกัษาบางอย่าง 

เป็นการรกัษาทีละเล็กทีละนอ้ย 

_________________________ 

 บนัทึกในพระคมัภีร์เก่ียวกับการรักษาหลายแห่งกล่าวถึงการรักษาท่ีเกิดขึน้ในทนัทีเพราะกรณีเหล่านีเ้ห็นเด่นชัดท่ีสดุ 

และเราควรจะคาดหวงัท่ีจะให้การรักษาเหลา่นีเ้กิดขึน้ อยา่งไรก็ตาม แม้แตใ่นพระคมัภีร์ การรักษาบางอย่างเป็นการรักษาทีละเลก็

ทีละน้อย เม่ือคนโรคเรือ้นสบิคนขอให้พระเยซเูมตตา พระองค์ตรัสให้พวกเขาไปหาปโุรหิต และในขณะท่ีไป พวกเขาได้รับการรักษา 

(ลกูา 17:12-14) ในขณะท่ีการรักษาของพวกเขาเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่ได้เกิดขึน้ในเวลาท่ีเขาขอหรือเม่ือเขาอยู่กบัพระเยซ ู

แตเ่กิดขึน้หลงัจากนัน้ 

 ครัง้หนึ่งเม่ือพระเยซูทรงรักษาชายตาบอด พระองค์ทรงแตะต้องชายนัน้เป็นครัง้ท่ีสอง (มาระโก 8:22-25) หลงัจากครัง้

แรก ชายคนนัน้สามารถเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปมา แต่หลงัจากครัง้ท่ีสอง เขาสามารถเห็นทกุอย่างได้ชดัเจน ขัน้ตอนนัน้อาจ

เป็นสิง่จําเป็นในการเพิ่มความเช่ือของชายคนนัน้ อย่างไรก็ตาม บนัทกึนีแ้สดงให้เห็นว่า คนๆ หนึ่งอาจได้รับการรักษาบางสว่น แต่

เขาจะต้องมีความเช่ือและความอดทนอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือการรักษาท่ีสมบรูณ์ 

 นอกจากนี ้พระคมัภีร์ยงัเปิดเผยให้เห็นว่า คริสเตียนแห่งพนัธสญัญาใหม่บางคนทนทกุข์จากโรคภยัไข้เจ็บเป็นระยะเวลา

หนึง่โดยไมไ่ด้รับการรักษาในทนัที เปาโลเขียนไปหาผู้ เทศนาข่าวประเสริฐคนหนึง่ซึง่เจ็บป่วยร้ายแรงเป็นเวลานาน “ข้าพเจ้าคิดแล้ว

ว่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทัสน้องของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้ รับใช้ของพวกท่านให้

ปรนนิบติัข้าพเจ้าในยามขดัสน ไปหาท่านทัง้หลาย เพราะว่าเขาคิดถึงท่านและเป็นทกุข์เพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วย เขาป่วยจริงๆ 

ป่วยจนเกือบจะตาย แตพ่ระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขา และไมใ่ช่ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพ่ือไม่ให้ข้าพเจ้า

มีความทกุข์ซ้อนทกุข์” (ฟีลิปปี 2:25-27) เปาโลยงัได้กล่าวถึงผู้ เทศนาอีกคนหนึ่งท่ีเจ็บป่วย “เอรัสทสั ยงัค้างอยู่ท่ีเมืองโครินธ์ แต่

เม่ือข้าพเจ้าจากโตรฟีมสั ท่ีเมืองมิเลทสัมานัน้ เขายงัป่วยอยู”่ (2ทิโมธี 4:20) 

______________________________ 

คนๆ หน่ึงอาจไดร้บัการรักษาบางส่วน 

แต่เขาจะตอ้งมีความเชือ่และความอดทน 

อย่างต่อเนือ่งเพือ่การรกัษาทีส่มบรณ์ู  

______________________________ 

 ทิโมธี ผู้ รับใช้อีกคนหนึ่งเจ็บป่วยอยู่เป็นประจําเพราะร่างกายอ่อนแอ เปาโลแนะนําเขาว่า “อย่าด่ืมแต่นํา้อีกตอ่ไป แตจ่

ใช้เหล้าองุ่นบ้างเลก็น้อย เพ่ือประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่าน และโรคท่ีบงัเกิดแก่ท่านเนืองๆ” (1ทิโมธี 5:23) เปาโลแนะนํา

ให้เขาด่ืมนํา้องุ่นที่มีคณุคา่ทางอาหาร แทนที่จะด่ืมนํา้เปลา่ ซึง่อาจจะไมส่ะอาด อยา่งไรก็ตาม เขาแสดงให้เหน็วา่ แม้วา่คริสเตียน

ไว้วางใจวา่พระเจ้าจะทรงรักษาและให้ความแข็งแกร่งอยูเ่สมอ แตเ่ขาจะต้องทานอาหารท่ีถกูหลกัโภชนาและดแูลสขุภาพด้วย 

 ข้อความเหล่านีไ้ม่ได้กล่าวโทษผู้ เช่ือท่ีเจ็บป่วยเพราะการเจ็บป่วยของเขา แต่แสดงให้เห็นว่า เป็นสิ่งปกติท่ีคริสเตียนจะ

เจ็บป่วย เรายงัคงมีร่างกายท่ีไมอ่มตะและมีชีวิตอยูใ่นโลกท่ีหลงอยูใ่นบาปนี ้และเราไม่ได้มีภมิูคุ้มกนัจากโรคภยัไข้เจ็บ การทดลอง

และความยากลําบากในชีวิตประจําวนั เราไม่ควรมองว่าการเจ็บป่วยเป็นความพ่ายแพ้ แต่เป็นโอกาสในการรักษา ไม่ว่าเราจะ

ได้รับการรักษาในทนัทีหรือทีละเลก็ทีละน้อย เราจะต้องให้เกียรติแก่พระเจ้า หากเราทนทกุข์ก่อนท่ีจะฟืน้ตวั เราก็ได้เรียนรู้เก่ียวกบั

ความอดทน การไว้วางใจและบทเรียนอ่ืนๆ จากพระเจ้า หากเราตายในความเช่ือ ซึง่ทกุคนจะต้องตายในวนัหนึ่ง (นอกจากเราจะ

ได้รับขึน้ไปก่อน) เรายงัคงมีรางวลันิรันดร์อยู ่

 

บทบาทของหมอและยา 
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 ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยหรือสขุภาพแข็งแรง เราควรจะไว้วางใจในพระเจ้าของเรา เม่ือเจ็บป่วย เราควรจะพึง่พาพระเจ้าก่อน

สิ่งอ่ืนใดและคงพึง่พาพระองค์เพ่ือการรักษาและการรอดพ้น เราจะต้องไม่มีความเช่ือในหมอหรือยาแทนท่ีจะเช่ือพระเจ้า แต่ไม่ใช่

สิง่ผิดท่ีจะปรึกษาหมอหรือทานยา เปาโลกลา่วว่าลกูา ผู้ ร่วมงานของเขาเป็น “แพทย์ท่ีรัก” โดยท่ีไม่ได้กลา่วประณามอาชีพของเขา

แตอ่ยา่งใด (โคโลสี 4:14) 

 หมอทํางานท่ีมีค่าเป็นอย่างมาก พวกเขาให้ความรู้เราเก่ียวกบัหลกัการเพ่ือสขุภาพท่ีดี เช่น อาหาร การออกกําลงักาย 

และความสะอาดท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัโรคภยัไข้เจ็บและโรคระบาด พวกเขาเตือนเราให้ระวงัอนัตรายและปัญหาต่างๆ และเม่ือ

ร่างกายไม่สามารถทํางานได้อย่างถกูต้อง พวกเขาช่วยทําให้ร่างกายกลบัสู่กระบวนตามท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ ความรู้และทกัษะ

ของพวกเขาแท้จริงแล้วมาจากพระเจ้า ส่วนยาท่ีเขาใช้นัน้มีต้นกําหนดจากพืช วิตามิน แร่และสสารอ่ืนๆ ท่ีพระเจ้าทรงสร้างเพ่ือ

ประโยชน์ของเรา ยาเพียงแต่แทนท่ีสิ่งท่ีปกติแล้วร่างกายสร้างขึน้มาได้เอง ในเวลาท่ีเจ็บป่วย เราควรจะอธิษฐานเพ่ือการรักษา แต่

หากการรักษาท่ีสมบรูณ์ไมเ่กิดขึน้ในทนัที ไม่ใช่สิ่งผิดท่ีจะใช้ความช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือช่วยร่างกาย เช่น หมอ ยา เฝือก ไม้เท้า และ

รถเข็น 

 เราจะต้องพิจารณาวา่การรักษาทางการแพทย์ทัง้หลายจําเป็นหรือไม ่โดยแสวงหานํา้พระทยัและสติปัญญาของพระเจ้าใ

ทกุสิ่ง สงัคมของเราใช้ยามากเกินไป จึงมกัจะคิดกนัว่า ยามีไว้แก้ปัญหาทุกอย่าง แต่เราจะต้องระวงัข้อจํากดั ผลข้างเคียง และ

อนัตรายจากยาและขัน้ตอนการรักษาต่างๆ นอกจากนี ้การรักษาบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมกบับตุรของพระเจ้า ครัง้หนึ่ง หมอ

คนหนึง่แนะนําให้มารดาของข้าพเจ้ารักษาความเจ็บปวดด้วยการสะกดจิต แต่ท่านไม่ยอมรับการรักษานัน้ เพราะรู้สกึว่าการสะกด

จิตจะทําให้ใจของเธออยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ 

 บางครัง้ คนทัง้หลายรู้สกึว่าพระเจ้าได้ทรงรักษาพวกเขา และไม่จําเป็นต้องมีการรักษาทางการแพทย์อีกต่อไป หากพระ

เจ้าตรัสกบัเขา เขาควรจะยืนหยดัในพระสญัญาของพระองค์ นอกจากนี ้หากพระเจ้าทรงรักษาเขา หมอก็จะพิสจูน์ได้ว่าเขาได้รับ

การรักษา พวกเขาควรจะยอมรับการรักษาจากพระเจ้า แตเ่ขาไม่ควรจะหยดุรับการรักษาทางการแพทย์เพ่ือเป็นวิธีพิสจูน์ความเช่ือ

ของเขา และ “เรียกร้อง” ให้พระเจ้าทรงรักษาเขา 

 

ความเช่ือเม่ือไม่ได้รับ 
การรอดพ้นหรือการรักษา 

 ความเช่ือของเราจะต้องอยูใ่นพระเจ้าพระองค์เอง ไม่ใช่ในศาสนาศาสตร์เก่ียวกบัการรอดพ้นหรือการรักษาในทนัทีทนัใด 

บางครัง้พระเจ้าไม่ได้ทรงตอบคําอธิษฐานของเราในวิธีทางท่ีเราต้องการหรือคาดหวงั อย่างไรก็ตาม เราต้องไว้วางใจในพระองค์ 

โยบยืนยนัว่า “แม้พระองค์ทรงประหารข้า ข้าจะยงัรอคอย [ไว้วางใจใน] พระองค์” (โยบ 13:15) พระเจ้าไม่ทรงเป็นผู้ เร่ิมการ

เจ็บป่วยหรือการยากลําบาก แตค่วามผิดบาปของมวลมนษุย์ได้นําสิ่งเหลา่นีเ้ข้ามาในโลก แต่พระองค์ทรงอนญุาตให้สิ่งเหลา่นีเ้กิด

ขึน้กบัเรา 

________________________________________ 

ความเชือ่ของเราจะตอ้งอย่ในพระเจ้าพระองค์เองู  

________________________________________ 

 เราไม่ควรจะหมดกําลงัใจเม่ือการทดลองเกิดขึน้ แต่เราควรจะแสวงหานํา้พระทยัของพระเจ้าในการทดลองเหลา่นัน้ ยา

อบ 1:2-4 กล่าวว่า “ดูก่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า เม่ือท่านทัง้หลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเร่ืองน่ายินดี 

เพราะท่านทัง้หลายรู้ว่า การทดลองความเช่ือของท่านนัน้ทําให้เกิดความหนักแน่นมัน่คง และจงให้ความมัน่คงนัน้บรรลผุลอนั

สมบรูณ์ เพ่ือท่านทัง้หลายจะได้เป็นคนท่ีดีพร้อม มีคณุสมบติัครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย” พระเจ้าไม่ทรงป้องกนัการทดลอง

ไม่ให้เกิดขึน้ แต่พระองค์ทรงประทานพระคณุเพ่ือรักษาและช่วยเราให้รอดพ้นในเวลาการทดลองอยู่เสมอ “ไม่มีการทดลองใดๆ 

เกิดขึน้กบัท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกบัมนุษย์ทัง้หลาย พระเจ้าทรงสตัย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูก
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ทดลองเกินกว่าท่ีท่านจะทนได้ และเม่ือท่านถกูทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้ด้วย เพ่ือท่านจะมี

กําลงัทนได้” (1โครินธ์ 10:13) 

 บางครัง้ พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นอย่างอศัจรรย์จากการทดลอง แต่บางครัง้พระองค์ทรงอนญุาตให้เราเผชิญกบัการ

ทดลองนี ้ตวัอยา่งเช่น กษัตริย์เฮโรดจบัอคัรทตูสองคน คือ เปโตรและยากอบ พระเจ้าทรงช่วยเหลือเปโตรจากคกุอย่างอศัจรรย์ แต่

พระองค์ไม่ทรงกนัยากอบจากการถกูตดัศีรษะ เป็นคริสตจกัรเดียวกนัท่ีได้อธิษฐานให้ชายทัง้สองคน เราไม่สามารถโทษคริสตจกัร

หรือยากอบว่าขาดความเช่ือ แต่เราจะต้องตระหนกัว่าชายทัง้สองคนมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตลงในความเช่ือและในนํา้พระทยัของพร

เจ้า 

 เม่ือเปาโลถกูจบัท่ีเยรูซาเลม็ เขาไม่ได้รับการช่วยให้รอดพ้นอย่างอศัจรรย์เหมือนเปโตร ดงันัน้เขาจึงใช้ประโยชน์จากการ

ปกป้องและการร้องเรียนทางกฎหมายทัง้หมด เขาอาจกลายเป็นคนขมข่ืนเพราะพระเจ้าไม่ทรงช่วยให้เขารอดพ้น หรือเขาอาจเลิก

พยายามท่ีจะทําให้ตวัเองหลดุพ้นโดยคิดว่าเขาไม่ควรจะต่อสู้ นํา้พระทยัของพระเจ้าที่เดน่ชดันัน้ อยา่งไรก็ตาม ทางเลือกทัง้สองนั ้

คงจะผิด เพราะเป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าท่ีเขาอดทน คงอธิษฐานตอ่ไป พยายามให้ได้รับอิสระ และทําอะไรก็ตามที่สามารถทําได

เพ่ือประกาศข่าวประเสริฐ ในตอนท้าย เปาโลถกูประหาร แตใ่นระหวา่งเวลานัน้ เขาสามารถเป็นพยานให้ผู้ นําในการปกครองหลาย

คน รวมทัง้ผู้ปกครองอาณาจกัรโรม และเขาสามารถเขียนจดหมายฉบบัต่างๆ ท่ีเป็นส่วนของพระคมัภีร์ใหม่ทกุวนันี ้พระเจ้าทรงมี

วตัถปุระสงค์ในการทดลองเปาโลซึง่ใหญ่ย่ิงกวา่ท่ีเปาโลจะสามารถตระหนกัได้ในเวลานัน้ เขาเพียงแตจ่ะต้องใช้ชีวิตด้วยความเช่ือ 

_________________________________________________________ 

บางครัง้ พระเจ้าทรงช่วยเราใหร้อดพน้จากการทดลองอย่างอศัจรรย์ 

 แต่บางครัง้พระองค์ทรงอนญุาตใหเ้ราเผชิญกบัการทดลองนัน้ 

___________________________________________________ 

 นอกจากนี ้เปาโลยงัต่อสู้กบั “หนามใหญ่ในเนือ้ของข้าพเจ้า” ซึ่ง “เป็นทตูของซาตานคอยทบุตีข้าพเจ้า” เขาต้องประสบ

กบัการต่อสู้ของซาตานในทกุท่ีท่ีเขาไปเทศนาข่าวประเสริฐ บางคนคิดว่า ข้อความนีเ้ก่ียวข้องกบัปัญหาทางร่างกาย อย่างไรก็ดี 

ปัญหานีไ้ม่ได้มาจากพระเจ้า เปาโลอธิษฐานเพ่ือให้รอดพ้นถึงสามครัง้ แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงตอบคําอธิษฐานเหมือนเช่นท่ีเขา

ต้องการ แตพ่ระเจ้าตรัสกบัเขาว่า “การท่ีมีคณุของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีท่ีไหน เดชของเราก็มีฤทธิขึน้เต็มขนาด์

ท่ีนัน่” (ด ู2โครินธ์ 12:7-9) 

 หลกัการตา่งๆ ท่ีเราได้กลา่วถึงไปเป็นความจริงเก่ียวกบัความเจ็บป่วยทางร่างกาย โรม 8:28 บอกกบัเราว่า “เรารู้ว่า พระ

เจ้าทรงช่วยคนท่ีรักพระองค์ให้เกิดผลอนัดีในทกุสิ่ง คือคนทัง้ปวงท่ีพระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” เราอาจจะ

ไมส่ามารถเหน็สิ่งดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ท่ีไม่ดีแต่ละเหตกุารณ์ได้ แต่เม่ือเราเห็นชีวิตของเราโดยรวมแล้ว เราจะเห็น

ว่าพระเจ้าทรงกระทําให้เกิดผลอนัดีในทกุสิ่ง ทัง้ด้วยประสบการณ์ท่ีดีและไม่ดี ดงันัน้ ในการเจ็บป่วย เราจะต้องคงรักพระเจ้า ทํา

ตามนํา้พระทยัของพระองค์และไว้วางใจพระองค์ หากบางสิง่ในชีวิตของเราไมเ่ป็นที่พอพระทยัตอ่พระองค์ เราควรจะกลบัใจใหม

และแก้ไขทางของเราเสีย เราควรจะอธิษฐานและเช่ือในการรักษาจากพระเจ้า แต่หากเราเจ็บป่วยเป็นเวลาหนึ่ง เราควรจะใช้วิธีใด

ก็ตามท่ีพระองค์ทรงให้แก่เราเพ่ือบรรเทาความทรมานและเป็นกระบวนการสูก่ารฟืน้ตวั 

 คณุป้าทา่นหนึง่ของข้าพเจ้าได้รับการวินิจฉยัว่าเป็นโรคมะเร็งในขณะท่ีท่านอายส่ีุสิบกว่า ท่านมีความเช่ือในพระเจ้าเป็น

อยา่งมาก และในการอธิษฐานหลายครัง้ ท่านเช่ือว่าพระเจ้าได้ทรงรักษาท่านอย่างอศัจรรย์ ท่านเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ืออย่างมาก และ

ญาติสนิทของท่านเป็นพยานถึงความเช่ือท่ีย่ิงใหญ่ของท่าน ในการทดลองของท่าน พระเจ้ากล่าวแก่ท่านด้วยภาษาแปลกๆ และ

การแปล โดยสญัญาวา่ ทา่นจะมีชีวิตอยูจ่นเหน็ครอบครัวรุ่นท่ีสาม แตท่า่นไมมี่หลาน ครอบครัวจึงถือเอาสญัญานีว้่าหมายถึงท่าน

จะได้รับการรักษา แต่ไม่ใช่เช่นนัน้ หลงัจากถ้อยคําพยากรณ์นัน้ไม่นาน ทัง้ลกูสาวและลกูสะใภ้ของท่านกําลงัจะมีลกู สองสาม

เดือนหลงัจากหลานเกิดมา คณุป้าของข้าพเจ้าก็เสียชีวิต ครอบครัวของท่านไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมพระเจ้าจึงอนญุาตให้
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เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ แต่พวกเขายงัคงไว้วางใจพระองค์ ผลท่ีดีอนัเกิดจากการทดลองท่ีร้ายแรงนีคื้อคณุป้าอีกท่านหนึ่งของข้าพเจ้า

ได้รับการบนัดาลใจด้วยตวัอยา่งความเช่ือจนถงึความตายนีจ้นทา่นได้รับการหนนุใจในการเดินตอ่ไปกบัพระเจ้า 

___________________________________________________ 

ความเชือ่ไม่ไดป้รากฏในการช่วยใหร้อดพน้อย่างอศัจรรย์เท่านัน้ 

___________________________________________________ 

 ความเช่ือไม่ได้ปรากฏในการช่วยให้รอดพ้นอย่างอศัจรรย์เท่านัน้ เราอาจเห็นความเช่ือได้จากความอดทนเม่ือเกิดการ

ทดลอง ฮีบรู 11 กล่าวถึงผู้ ท่ีมีความเช่ือหลายคน บางคนได้รับการช่วยเหลืออย่างอศัจรรย์ในขณะท่ีบางคนเสียชีวิตในความเช่ือ

โดยไมไ่ด้รับการอิทธิฤทธิ แตท่กุคนได้รับการยกยอ่งจากพระเจ้าและเป็นแบบอยา่งสําหรับเรา ชายหนุ่มชาวฮีบรูสามคนในบาบิโลน์

คาดหวงัวา่จะได้รอดพ้นอยา่งอศัจรรย์อย่างแท้จริง แต่หากพระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น เขายงัคงยืนหยดัท่ีจะรับใช้พระองค์ 

พวกเขาบอกกบัเนบคูดัเนสซาร์ว่า “ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาท ปรนนิบติั พอพระทยัจะช่วยกู้พวกข้าพระ

บาทให้พ้นจากเตาท่ีไฟลกุอยู่ ข้าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาท ให้พ้นพระหตัถ์ของฝ่าพระบาท ถึงแม้ไม่เป็น

เช่นนัน้ ข้าแต่พระราชา ขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ไม่ปรนนิบัติ พระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการปฏิมากร

ทองคําซึง่ฝ่าพระบาทได้ทรงตัง้ขึน้” (ดาเนียล 3:17-18) 

 บางคนสอนอย่างผิดๆ ว่า การรักษาจากพระเจ้าจะเกิดขึน้อย่างแน่นอนหากว่าคนทัง้หลายมีความเช่ืออย่างเพียงพอ รับ

เช่ือตามวิธีท่ีถกูต้อง หรือปฏิบติัตามขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใด แต่พระเจ้าทรงมีสิทธิอํานาจ เราไม่สามารถเข้าใจพระองค์ได้ ทัง้ยงัไม่

สามารถควบคมุหรือสัง่พระองค์ได้อีกด้วย โดยนิยามแล้ว ความเช่ือมกัจะมีส่วนประกอบอนัเป็นสิ่งลํา้ลกึ สิง่ที่ไมรู้่จกั การไว้วางใ

แม้วา่จะไมมี่ความเข้าใจก็ตาม เราไมส่ามารถเปล่ียนความเช่ือให้กลายเป็นสตูรรวบรัดและตายตวัได้ 

 อดีตนกัเรียนคนหนึ่งของข้าพเจ้าคุ้นเคยกบัคริสตจกัรคาริสมาติกแห่งหนึ่งในเทกซสัซึง่สอนเก่ียวกบัการอ้างในสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใด แล้วสิ่งนัน้จะเกิดขึน้ตามท่ีอ้าง นั่นคือ หากบุคคลคนหนึ่งอ้างว่าจะได้รับการรักษาด้วยความเช่ืออย่างเต็มท่ี เขาจะได้รับการ

รักษาอย่างแน่นอน สมาชิกคณะกรรมการของคริสตจกัรคนหนึ่งได้รับการวินิจฉยัว่าเป็นมะเร็งท่ีรักษาไม่หาย คริสตจกัรอธิษฐาน 

ประกาศความเช่ือออกมา ร่วมใจกนัและอ้างชยัชนะ ชายคนนัน้ไม่ได้รับการรักษาและยงัมีอาการแย่ลง ในท่ีสดุ บรรดาผู้ นําของ

คริสตจกัรบอกกบัเขาวา่ ความเช่ือของตนแข็งแกร่งดี แตเ่ขาไมไ่ด้รับการรักษาเพราะความเช่ือของเขาอ่อนแอ ชายคนนัน้ไม่ยอมรับ

การสรุปเช่นนัน้และต้องออกจากคริสตจกัร เม่ือเขาต้องการกําลงัใจมากท่ีสดุ คริสตจกัรนัน้กลบัใช้คําสัง่สอนนีเ้พ่ือต่อสู้ เขา อย่างไร

ก็ตาม หลงัจากออกจากคริสตจกัรนัน้มาแล้ว เขาได้รับการรักษาอนัอศัจรรย์ 

 

ทาํไมบางครัง้การรักษาจงึไม่เกิดขึน้ 
 ทําไมบางคนจงึไมไ่ด้รับการรักษา เหตผุลอาจมีหลายประการดงันี ้

1. การขาดความเชื่อ ตามท่ีได้กลา่วไปแล้ว หลายคนท่ีมีความเช่ือไม่ได้รับการรักษา อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นต่อไปในบทท่ี 

10 วา่ ความเช่ือเป็นกญุแจสูก่ารรับการรักษาจากพระเจ้า เม่ือเราแสวงหาการรักษา เราจะต้องให้ความเช่ือของเราอยู่กบัองค์พระผู้

เป็นเจ้าและพระสญัญาของพระองค์ เหตผุลท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีทําให้เราไม่เห็นการรักษาท่ีอศัจรรย์จากพระเจ้าในโลกของเราทกุวนันี ้

อาจจะเป็นการขาดความเช่ือ แม้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ รักษาและผู้ ทําการอิทธิฤทธิท่ีย่ิงใหญ่ เม่ือพระองค์เสด็จกลบัไปนาซาเร็ธ แต่์

คนสว่นมากไม่ยอมรับการรับใช้ของพระองค์เพราะเขาคิดว่าเขารู้จกัพระองค์และครอบครัวของพระองค์ดีแล้ว ดงันัน้ “พระองค์จึง

มิได้ทรงกระทําการมหศัจรรย์มากในเมืองนัน้ เพราะเขาไมมี่ความเช่ือ” (มทัธิว 13:58) 

2. การกระทําของเราเอง เม่ือการรักษาไม่เกิดขึน้ เราไม่เพียงแต่จะต้องตรวจสอบความเช่ือของเราเท่านัน้ แต่ยังต้อง

ตรวจสอบวิถีชีวิต การกระทําและสภาพแวดล้อมของเราอีกด้วย หลายครัง้ ความเจ็บป่วยเกิดจากการกระทําอนัเลินเลอ่หรือความ

ตัง้ใจของเราเอง 
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 บางครัง้ แต่ไม่เสมอไป ความเจ็บป่วยเป็นผลจากความบาป หลงัจากทรงรักษาชายท่ีนอนอยู่บนท่ีนอนท่ีสระเบธซาธา 

พระเยซตูรัสแก่เขาวา่ “น่ีแหนะ เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทําบาปอีก มิฉะนัน้เหตรุ้ายกว่านัน้จะเกิดกบัเจ้า” (ยอห์น 5:14) เปาโลอธิบาย

วา่ การไมเ่คารพมือ้อาหารขององค์พระผู้ เป็นเจ้าอาจก่อให้เกิดผลเลวร้ายทางร่างกายได้ “เพราะว่าคนท่ีกินและด่ืมโดยมิได้เลง็เห็น

พระกายขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ก็กินและด่ืมเป็นเหตใุห้ตนเองถกูพิพากษาโทษ ด้วยเหตนีุพ้วกท่านหลายคนจึงอ่อนกําลงัและป่วย

ไข้ และบ้างก็ลว่งหลบัไป” (1โครินธ์ 11:29-30) พระเจ้าอาจทรงอนญุาตให้มีการเฆ่ียนเตียนในลกัษณะการเจ็บป่วยเพราะความผิด

ท่ีเรากระทําตอ่คนอ่ืน และในกรณีดงักลา่ว เราจะต้องกลบัใจใหมแ่ละสารภาพความบาปเพ่ือท่ีจะได้รับการรักษา (ดยูากอบ 5:16) 

 มีตวัอย่างมากมายท่ีแสดงให้เห็นว่าการละเมิดนํา้พระทยัของพระเจ้าจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือโรคภยัอยา่งหนึง่อยา่

ใด การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์อาจทําให้เป็นโรคตบัแข็ง การสบูบหุร่ีอาจทําให้ถงุลมโป่งพองและเป็นโรคมะเร็งปอด การล่วง

ประเวณีและการผิดประเวณีอาจทําให้เป็นกามโรคและโรคเอดส์ และการเก็บความเกลียดและความขมข่ืนใจอาจทําให้เกิดโรคท่ี

เก่ียวข้องกบัความเครียดทัง้หลาย การไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าอยูเ่สมอจะนําไปสูโ่รคประสาททางจิตใจและอารมณ์ 

 อย่างไรก็ดี โรคภยัไข้เจ็บและความพิการสว่นใหญ่ไม่ใช่ผลจากความบาปของบคุคล เม่ือเหลา่สาวกเห็นชายตาบอด เขา

คิดว่าสภาพนัน้เกิดขึน้เพราะความบาปของใครคนหนึ่ง แต่พระเยซูทรงแก้ไข “และพวกสาวกของพระองค์ทลูถามพระองค์ว่า ‘พระ

อาจารย์เจ้าข้า ใครได้ทําผิดบาป ชายคนนีห้รือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด’ พระเยซูตรัสตอบว่า ‘มิใช่ว่าชายคนนีห้รือ

บิดามารดาของเขาได้ทําบาป แต่เขาเกิดมาตาบอดเพ่ือให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตวัเขา’ ” (ยอห์น 9:2-3) เพ่ือนๆ ของ

โยบพยายามกล่าวว่าสภาพของเขาเกิดจากความผิดบาปในชีวิตของเขา แต่เขาไม่ยอมรับการสรุปเช่นนัน้ และพระเจ้าทรงเป็น

พยานถงึความชอบธรรมของเขา 

___________________________ 

เราไม่ควรจะตดัสินผอื้น่ทีเ่จ็บป่วยู  

___________________________ 

 ความเจ็บป่วยยงัอาจเป็นผลมาจากอาหารท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ ความสกปรก การขาดการออกกําลงักาย ความเครียด การ

ขาดการพกัผ่อนและสาเหตทุางสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ แม้ว่าเราจะสามารถแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าในสถานการณ์เหล่านี ้

แต่เป็นการไม่เหมาะสมท่ีจะอธิษฐานขอการรักษาจากพระเจ้าโดยไม่พยายามแก้ไขปัจจัยท่ีอยู่ในการควบคุมของเรา เราไม่

สามารถโทษพระเจ้าหากเราเจ็บป่วยเพราะการกระทําของเราเอง และเราไม่สามารถกล่าวว่าพระเจ้าทําไม่สําเร็จเม่ือพระองค์ไม่

รักษาเราในทนัทีในกรณีเช่นนัน้ 

 เราไม่ควรตดัสินผู้ อ่ืนท่ีเจ็บป่วย แต่เราควรจะตรวจสอบตนเองเพ่ือดวู่าพระเจ้ากําลงัพยายามเฆ่ียนตีหรือสอนเราด้วย

ความเจบ็ป่วยนัน้หรือไม ่การละเมิดกฎทางร่างกายหรือทางวิญญาณอาจเป็นสาเหต ุและหากเป็นเช่นนัน้ เราจะต้องแก้ไขทางของ

เรา หากว่าหลงัจากตรวจสอบตนเองโดยอธิษฐานอย่างมากแล้ว เราไม่เห็นสาเหตดุงักล่าว เราไม่ควรจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึก

ผิดและการประณาม แตค่วรจะดําเนินตอ่ไปด้วยความเช่ือ 

3. น้ําพระทยัปกติและน้ําพระทยัพิเศษของพระเจ้า แม้ว่าพระคมัภีร์ให้คําสญัญาในการรักษาแก่คริสตจกัร แต่อาจไม่ใช่นํ ้

พระทยัของพระเจ้าท่ีจะรักษาในทนัทีในกรณีใดกรณีหนึ่ง การอธิษฐานทัง้หมดจะต้องเป็นตามนํา้พระทยัของพระเจ้า พระเยซทูร

สอนเราให้อธิษฐานว่า “ขอให้แผน่ดินของพระองค์มาตัง้อยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์” (มทัธิว 6:10) พระองค์เองทรง

อธิษฐานท่ีเกทเสมนี “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทยั ขอให้ถ้วยนีเ้ล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้

เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แตใ่ห้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์เถิด” (ลกูา 22:42) พระเจ้าทรงสญัญาว่าจะทรงฟังและให้ “สิ่งท่ีเรา

ทลูขอนัน้” แตส่ญัญานีจ้ะได้เม่ือเราขอ “สิง่ใดท่ีเป็นพระประสงค์ของพระองค์” (1ยอห์น 5:14-15) 

 ยากอบ 5:14-16 บอกให้เราอธิษฐานเพ่ือคนป่วย เพราะเป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าที่เราจะทําเช่นนัน้เสมอ เราควรจ

อธิษฐานเพ่ือการรักษาคนป่วย และเราได้รับคํายืนยนัว่าพระองค์จะทรงฟังและตอบคําอธิษฐานนี ้แต่ในวิธีและเวลาของพระองค์ 

ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตามวิธีและเวลาของเรา พระองค์อาจจะรักษาคนป่วยในทนัที พระองค์อาจทรงเร่ิมรักษาทีละเล็กทีละน้อย 
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พระองค์อาจทรงใช้สิ่งท่ีเราถือว่าเป็นวิธี “ธรรมชาติ” พระองค์อาจทรงรักษาในภายหลงั พระองค์อาจประทานพระคุณในเวลาท่ี

เจ็บป่วย หรือพระองค์อาจทรงอนญุาตให้คนๆ นัน้ตายในความเช่ือและได้รับคําตอบในการฟืน้ขึน้มา 

 อาจมีเหตผุลมากมายว่าทําไมพระเจ้าจึงไม่รักษาในทนัที บางอย่างเราอาจทราบได้ แต่บางอย่างมีแต่พระเจ้าเท่านัน้ท่ี

ทรงทราบ ตวัอย่างเช่น แทนท่ีจะทรงบรรเทาอาการชัว่คราวของเราโดยการรักษาอย่างอศัจรรย์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าอาจอนญุาตให้

เราคงเจ็บป่วยอยูเ่ป็นเวลาหนึง่เพ่ือท่ีเราจะแก้ไขรากปัญหาของความเจ็บป่วยของเรา 

 ความเจ็บปวดเป็นสิง่สําคญัในเร่ืองนี ้แม้วา่จะไม่มีใครชอบความเจ็บปวด แต่เราจะต้องฟังร่างกายของเราเม่ือเรามีความ

เจ็บปวด แทนท่ีจะละเลยอาการปวดท่ีเกิดขึน้ประจํา เราควรจะหาทางเพ่ือเข้าใจปัญหา ผู้ ท่ีเป็นโรคเรือ้นจะสญูเสียความรู้สกึปลาย

แขนปลายขาทีละเลก็ทีละน้อย เช่น พวกเขาไม่รู้สกึเจ็บปวดเม่ือเท้าหรือนิว้ได้รับบาดเจ็บ และกว่าจะรู้ตวัว่าได้รับบาดเจ็บก็ผ่านไป

หลายชัว่โมงหรือหลายวนั ด้วยเหตนุัน้ ร่างกายของเขาจึงทรมานจากความเจ็บปวดท่ีรักษาไม่หาย ดงันัน้ การท่ีไม่ทรงนําเอาความ

เจ็บปวดออกไปทนัทีเป็นการอวยพร เพราะความเจ็บปวดนัน้ช่วยให้เรารู้ได้วา่มีบางสิง่ผิดปกติเกิดขึน้อยู ่

____________________________________ 

บางครัง้ พระเจ้าอาจทรงใชค้วามเจ็บป่วยเพือ่ 

ใหว้ตัถปุระสงค์บางอย่างสําเร็จในชีวิตของเรา 

____________________________________ 

 บางครัง้ พระเจ้าอาจทรงใช้ความเจ็บป่วยเพ่ือให้วตัถปุระสงค์บางอย่างสําเร็จในชีวิตของเราหรือชีวิตของผู้ อ่ืน ชายตา

บอดในยอห์น 9 มีตาบอดเป็นเวลาหลายปีจนกระทัง่ถึงเวลาของพระเจ้าในการทําการอิทธิฤทธิ และพระเยซูทรงอธิบายว่าเป็น์

วตัถปุระสงค์ของพระเจ้าในการเปิดเผยพระราชกิจของพระองค์ผ่านทางชายคนนี ้พระเยซูคงจะต้องผ่านชายง่อยท่ีนัง่อยู่ท่ีประตู

พระวิหารหลายครัง้เป็นเวลาหลายปี แตเ่ขาไมไ่ด้รับการรักษาจนเปโตรและยอห์นอธิษฐานเพ่ือเขาในกิจการ 3 

 หลงัจากครอบครัวของข้าพเจ้าประสบอบุติัเหตรุถประสานงากนัอย่างร้ายแรงในปี 1963 บิดามารดาของข้าพเจ้าต้องอยู่

ในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายสปัดาห์ มารดาของข้าพเจ้าเกือบจะเสียชีวิตเพราะคอหกัและสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 

จมกูและแขนทัง้สองข้างของบิดาของข้าพเจ้าหกั อบุติัเหตคุรัง้นัน้ทําให้เราไปเกาหลีช้าไปหนึ่งปี จากมมุมองของเรา ความทรมาน

และการเสียเวลานัน้เป็นสิ่งท่ีไม่อาจเข้าใจได้ แต่อย่างน้อยมีสิ่งท่ีดีสิ่งหนึ่งเกิดขึน้ บิดาของข้าพเจ้ามีโอกาสเป็นพยานกับนาง

พยาบาลเก่ียวกบัความรอด เธอกลบัใจใหม่ในห้องท่ีโรงพยาบาลท่ีท่านนอนอยู่ จากนัน้ เธอไปโบสถ์ ได้รับบพัติศมาในพระนาม

ของพระเยซ ูได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ และยงัคงใช้ชีวิตเพ่ือพระเจ้าแม้เวลาจะผา่นมาหลายปีแล้ว์  

 ท้ายท่ีสดุ ปัญญาจารย์ 3:2 กล่าวแก่เราว่ามี “วาระตาย” ในเวลาหนึ่ง พระเจ้าจะไม่ทรงรักษาอย่างอศัจรรย์ แต่จะทรง

ปล่อยให้เราผ่านชีวิตนีไ้ปสูชี่วิตหน้า แม้ในกรณีท่ีดเูหมือนว่าชีวิตจะสัน้อย่างไม่ยติุธรรม แต่เราจะต้องไว้วางใจการตดัสินของพระ

เจ้า มีแต่พระองค์เท่านัน้ท่ีทรงทราบสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ได้หากคนๆ นัน้มีชีวิตอยู่ต่อไป และมีแต่พระองค์เท่านัน้ท่ีทรงทราบสิ่งท่ีจะ

เกิดขึน้เน่ืองจากการตายของเขา 

 เม่ือเราฟืน้จากความตาย เราจะเห็นสิ่งต่างๆ ทัง้หมดชัดเจนขึน้ การทนทุกข์ในชีวิตนีจ้ะดูไม่หนักและชีวิตบนโลกจะดู

เหมือนวา่เป็นเพียงชัว่คราว 

 โดยสรุป เราควรจะอธิษฐานเพ่ือการรักษานอกจากกว่าพระเจ้าจะทรงให้เรารู้สกึอย่างอ่ืน เราไม่ควรจะใช้ปัจจยัใดตามท่ี

ได้กล่าวไปแล้ว เพ่ือเป็นข้อแก้ตวัในการไม่เช่ือคําสญัญาของพระเจ้าในการรักษา เราจะต้องอธิษฐานด้วยความเช่ือและใช้ชีวิตอยู่

ด้วยความเช่ือ เม่ือเราทําเช่นนัน้ เราจะเหน็และได้รับการรักษาด้วยฤทธิเดชอนัอศัจรรย์ของพระเจ้าอย่างเป็นปกติ ท่ีสําคญัท่ีสดุ เรา์

จะตระหนกัวา่พระเจ้าไมท่รงกระทําการตามท่ีเราต้องการหรือคาดหวงัเสมอไป แตท่รงกระทําทกุสิง่เพ่ือประโยชน์ของเรา 
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บทที่สิบ 
ความเช่ือเพื่อการรักษา 

 

 การรักษาของพระเจ้าเป็นหมายสําคญัท่ีบงัเกิดขึน้กบัผู้ ท่ีเช่ือ พระเยซูทรงสญัญาว่า “มีคนเช่ือท่ีไหนหมายสําคญัเหล่านี ้

จะบงัเกิดขึน้ท่ีนัน้ คือเขาจะขบัผีออกโดยนามของเรา เขาจะพดูภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็น

อนัตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหลา่นัน้จะหายโรค” (มาระโก 16:17-18) ผู้ ท่ีเช่ือทกุคน ไม่ใช่เพียงอคัร

ทูต ผู้ เผยพระวจนะหรือผู้ เทศนาเท่านัน้ สามารถเอาชนะอํานาจของซาตาน พูดภาษาต่างๆ ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าและ

อธิษฐานเพ่ือการรักษาคนป่วยจากพระเจ้าได้สําเร็จ 

 บางคนท่ีไม่เช่ือเร่ืองการอิทธิฤทธิใ์ นทกุวนันีพ้ยายามทําให้คนทัง้หลายไม่เช่ือคําสอนในมาระโก 16:17-18 โดยท้าให้ผู้ ท่ี

เช่ือจบังพูิษขึน้มาหรือด่ืมยาพิษ อยา่งไรก็ตาม ข้อความนีไ้มไ่ด้สนบัสนนุการกระทําเช่นนัน้ ข้อความนีไ้ม่ได้สัง่ให้เราทดลองพระเจ้า 

แต่ยืนยนัว่าเราสามารถมีความเช่ือว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเราจากอนัตราย เม่ือผีมารทดลองพระเยซู มนัอ้างคําสญัญาเก่ียวกบั

การปกป้องของพระเจ้าจากสดดีุ และท้าให้พระเยซูกระโดดจากยอดพระวิหาร พระเยซูทรงตอบโดยอ้างคําจากเฉลยธรรมบญัญัติ

ว่า “อย่าทดลองพระองค์ผู้ เป็นพระเจ้าของท่าน” (ลกูา 4:12) หากเราเผชิญอนัตรายอย่างตัง้ใจเพ่ือทดลองพระเจ้าหรือเพ่ือยกย่อง

ตนเอง เราก็ไมส่ามารถพึง่คําสญัญาของพระเจ้าในเร่ืองการปกป้องได้ 

 เน่ืองจาก 1โครินธ์ 12 ให้การรักษาอยู่ในกลุ่มของประทานฝ่ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ใน

เวลาท่ีต่างกนัแก่คนท่ีต่างกนั แต่ไม่ใช่ทกุคน เราจึงสรุปได้ว่า ไม่ใช่ว่าทกุคนจะได้รับการรักษาในทกุครัง้ท่ีเราอธิษฐาน ถึงกระนัน้ 

มาระโก 16:17-18 บอกกบัเราวา่ผู้ เช่ือทกุคนควรจะคาดหวงัท่ีจะเหน็การรักษาหลงัจากเขาอธิษฐาน 

____________________________________ 

เราจะตอ้งอธิษฐานเพือ่ผเ้ชือ่ทกุคนู ทีเ่จ็บป่วย 

และน้ําพระทยัปกติของพระเจ้าคือเพือ่รกัษาเขา 

______________________________________ 

 นอกจากนี ้ยากอบ 5:14-15 บอกกบัเราว่า เราจะต้องอธิษฐานเพ่ือผู้ ท่ีเช่ือทกุคนท่ีเจ็บป่วยและนํา้พระทยัปกติของพระเจ้

คือเพ่ือรักษาเขา “มีผู้ ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นัน้เชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจกัรมา และให้ท่านเหล่านัน้อธิษฐาน

เพ่ือเขา และเจิมเขาด้วยนํา้มนัในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และการอธิษฐานด้วยความเช่ือจะช่วยให้ผู้ ป่วยรอดชีวิตและองค

พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทําบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภยัให้” คําว่า “ป่วย” มาจากภาษากรีกว่า 

อาสเธะเนะโอ (astheneo) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนงัสือกิตติคณุฉบบัต่างๆ หลายครัง้ โดยหมายถึงผู้ ท่ีเจ็บป่วยทางร่างกาย ในฉบบั 

KJV มีการแปลเป็นหลายคําเช่น “เป็นโรค ป่วย เจ็บป่วย อ่อนแอ” องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ ทําให้คนป่วยนัน้ฟืน้ขึน้มา และทรง

ตอบสนองตอ่ “การอธิษฐานด้วยความเช่ือ” 

 ทัง้มาระโก 16:17-18 และยากอบ 5:14-15 สอนวา่ โดยทัว่ไปแล้ว เราควรจะคาดหวงัว่าคนป่วยจะได้รับการรักษาเม่ือเรา

อธิษฐาน นอกจากนี ้ข้อพระคมัภีร์ทัง้สองข้อยงัเน้นความสําคญัของความเช่ือในการได้รับการรักษา ทัง้นี ้เราจะศกึษาบทบาทของ

ความเช่ือกนัตอ่ไป 

 

บทบาทที่สาํคัญของความเช่ือ 
 มีบนัทกึมากมายเก่ียวกบัการรักษาในหนงัสือพระกิตติคณุฉบบัต่างๆ และในกิจการ โดยบนัทกึส่วนใหญ่นัน้ มีความเช่ือ

เป็นสิ่งสําคญั แม้ว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิอํานาจและทรงสามารถกระทําการอิทธิฤทธิเวลาใดๆ ท่ีพระองค์ทรงต้องการ เห็นได้ชดัว่า์

พระองค์จะทรงตอบสนองตอ่ความเช่ือ บคุคลท่ีต้องได้รับการรักษาควรจะมีความเช่ือ หากเขาไมอ่าจมีความเช่ือ คนอ่ืนอาจมีความ

เช่ือแทนเขาได้ ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งจากพระคมัภีร์ท่ีแสดงความจําเป็นของความเช่ือเพ่ือการรักษา 
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• “แล้วพระองค์ทรงถกูต้องนยัน์ตาเขา ตรัสวา่ ‘ให้เป็นไปตามความเช่ือของเจ้าเถิด’ “ (มทัธิว 9:29) 

• “พระองค์จงึมิได้ทรงกระทําการมหศัจรรย์มากในเมืองนัน้ เพราะเขาไมมี่ความเช่ือ” (มทัธิว 13:58) 

• “เม่ือพระเยซูทรงเห็นความเช่ือของเขาทัง้หลาย พระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่า ‘ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว’ “ 

(มาระโก 2:5) ชายคนนีไ้ม่สามารถมาหาพระเยซูเองได้ด้วยกําลงัของตนเอง แต่เพ่ือนๆ ของเขาหย่อนเขาลงมาจากหลงัคาบ้านท่ี

พระเยซทูรงสัง่สอนฝงูชนอยู ่ด้วยความเช่ือของเพ่ือนๆ ของเขา เขาจงึสามารถพบกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงประทานทัง้การให้อภยั 

(ซึง่ต้องมีการกลบัใจใหมแ่ละความเช่ือในสว่นของชายคนนัน้) และการรักษา ชายคนนีแ้ละเพ่ือนๆ ของเขามีความเช่ือร่วมกนั 

• “แล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘หญิงเอ๋ย ความเช่ือของเจ้าก็มาก ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิด’ และลกูสาว

ของเขาก็หายเป็นปกติตัง้แตข่ณะนัน้” (มทัธิว 15:28) พระเยซทูรงรักษาลกูสาวของเขาเพราะความเช่ือของแม ่

• “พระองค์จงึตรัสแก่ผู้หญิงนัน้วา่ ‘ลกูหญิงเอย๋ ท่ีเจ้าหายโรคนัน้ก็เพราะเจ้าเช่ือ จงไปเป็นสขุและหายโรคนีเ้ถิด’ ” (มาระโก 

5:34)  

• “ฝ่ายพระเยซไูมท่รงฟังซึง่เขาวา่นัน้ จงึตรัสแก่นายธรรมศาลาวา่ ‘อยา่วิตกเลย จงเช่ือเทา่นัน้เถิด’ “ (มาระโก 5:36) 

• “พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานัน้ว่า ‘ ”ถ้าช่วยได้” น่ะหรือ ใครเช่ือก็ทําให้ได้ทกุสิ่ง’ ในทนัใดนัน้ บิดาของเด็กก็ร้องทลูว่า 

‘ข้าพเจ้าเช่ือ ท่ีข้าพเจ้ายงัขาดความเช่ือนัน้ ขอโปรดช่วยให้เช่ือเถิด’ “ (มาระโก 9:23-24) ชายคนนีเ้ช่ือ และเขาตระหนกัว่า ความ

สงสยัรุกเร้าเขาและขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้เขาเอาชนะมนัให้ได้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานนีด้้วยการรักษาลกูชายของ

เขา 

• “พระเยซตูรัสแก่เขาวา่ ‘จงไปเถิด ความเช่ือของเจ้าได้กระทําให้เจ้าหายปกติแล้ว’ ในทนัใดนัน้คนตาบอดนัน้ก็เห็นได้ และ

ได้เดินทางตามพระองค์ไป” (มาระโก 10:52) 

• “ท่ีเมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนัง่อยู่ใช้เท้าไม่ได้ เขาเป็นง่อยตัง้แต่กําเนิด ยงัไม่เคยเดินเลย คนนัน้ได้นัง่ฟังเปาโลพดูอยู ่

เปาโลจึงเขม้นดเูขา เห็นว่ามีความเช่ือพอจะหายโรคได้ จึงร้องสัง่ด้วยเสียงอนัดงัว่า ‘จงลกุขึน้ยืนตรง’ คนง่อยนัน้ก็กระโดดขึน้เดิน

ไป” (กิจการ 14:8-10) ดเูหมือนว่าอคัรทตูจะไม่ได้อธิษฐานให้กบัคนป่วยหรือคนพิการทกุคนในทกุเมือง แต่พวกเขามองหาคนท่ีมี

ความเช่ือ ในคราวนี ้พระเจ้าทรงแสดงให้เปาโลทราบว่าชายคนนีมี้ความเช่ือท่ีจะได้รับการรักษา เปาโลพดูด้วยใจกล้าหาญเพราะ

เขาทราบความเช่ือของชายคนนัน้และชายคนนัน้ได้รับการรักษา 

 พระเยซูทรงรักษาทุกคนท่ีมาหาพระองค์ในความเช่ือ เช่น มัทธิว 8:16 พระองค์ “ได้ทรงรักษา [บรรดาคนเจ็บป่วย

ทัง้หลายนัน้] ให้หาย” อย่างไรก็ตาม ดงัท่ีเราได้เห็นแล้วว่า พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาคนป่วยทกุคนท่ีพระองค์ทรงพบเจอเพราะ

พระองค์ไม่ได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิม์ ากมายในนาซาเร็ธเพราะความไม่เช่ือของคนทัง้หลาย พระองค์ทรงเป็นตวัอย่างว่า เราไม่

ควรจะไปในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลทกุแห่งเพ่ืออธิษฐานให้แก่ทกุคนอย่างไม่จํากดั แต่เราต้องประกาศข้อความในการ

รักษาและอธิษฐานเพ่ือคนเหลา่นัน้ท่ีตอบสนองด้วยความเช่ือ 

____________________________________________ 

พระเยซทรงรกัษาทกุคนทีม่าหาพระองค์ดว้ยความเชือู่  

____________________________________________ 

 อคัรทตูซึ่งเป็นผู้ เห็นการรับใช้อนัอศัจรรย์ของพระเยซูมีความเช่ือท่ีย่ิงใหญ่เม่ือถึงเวลาในการรับใช้ของพวกเขาเอง อย่าง

น้อยในบางครัง้ ทกุคนท่ีเขาอธิษฐานเผ่ือได้รับการรักษาเช่นกนั กิจการ 5:14-16 กล่าวว่า “มีชายหญิงเป็นอนัมากท่ีเช่ือถือ ได้เข้า

มาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อน จนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปท่ีถนนวางบนท่ีนอนและแคร่ เพ่ือเม่ือเปโตรเดินผ่านไป อย่าง

น้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคน ประชาชนได้ออกมาจากเมืองท่ีอยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนท่ีมีผีโสโครก

เบียดเบียนมาและทกุคนก็หาย” เงาของเปโตรไมไ่ด้มีอํานาจวิเศษ แตค่วามเช่ือของคนทัง้หลายเพิ่มขึน้เม่ือเหน็เปาโลเพราะเปาโลมี
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ความสมัพนัธ์สนิทกบัพระเจ้า และพระเจ้าทรงตอบสนองตอ่ความเช่ือของพวกเขา อยา่งไรก็ตาม ดงัท่ีเราเหน็ในบทท่ี 9 ไม่ใช่ทกุคน

ในคริสตจกัรยคุแรกได้รับการรักษาในทนัที 

 เราควรจะอธิษฐานและเช่ือในการรับใช้เพ่ือการรักษาเหมือนเช่นการรับใช้ของอคัรทตู ดงันัน้ เราจึงควรคาดหวงัการรักษา

มากมาย บางครัง้เพ่ือคนจํานวนมากในเวลาเดียวกนั หากเราคาดหวงัเช่นนัน้ คริสตจกัรจะได้เห็นการรักษาในปัจจบุนัมากย่ิงกว่า

เวลาการรับใช้ของพระคริสต์บนโลกนีเ้ป็นเวลาสามปีเสียอีก เพ่ือให้คําสญัญาของพระองค์เก่ียวกบั “กิจท่ีย่ิงใหญ่กว่านัน้” สําเร็จ 

(ยอห์น 14:12) ในเวลาเดียวกนั เราจะต้องตระหนกัถงึเอกลกัษณ์ของการรับใช้ของพระเยซู นัน่คือ พระองค์ทรงมีความเข้าใจลกึซึง้

ท่ีสมบูรณ์แบบเก่ียวกับความเช่ือของคนทัง้หลายและนํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรับพวกเขา พระองค์ทรงมีฤทธิเดชและอํานา์

ทัง้หมดตามท่ีพระเจ้าทรงสําแดงในเนือ้หนงั และพระองค์ทรงใช้การรักษาเพ่ือเป็นวิธีในการพิสจูน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิ

ยาห์ (ดมูทัธิว 8:16-17; 28:18; ยอห์น 2:24-25) ดงันัน้ การรับใช้ในการรักษาของพระองค์เท่านัน้ท่ีเป็นตวัอย่างของความสมบรูณ์

แบบ 

 

การร้องออกพระนามของพระเยซู 
 นอกจากเราจะต้องมีความเช่ือแล้ว เราจะต้องมีความเช่ือในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงซือ้การรักษาของเราด้วยรอยเฆ่ียนตีบน

หลงัของพระองค์เม่ือทรงไถ่บาป อํานาจของความเช่ือไม่ได้อยู่ท่ีความเช่ือด้วยใจหรือการสารภาพด้วยคําพดูของเราแต่อยู่ท่ีความ

เช่ือในพระเจ้า เราจะได้รับการรักษาก็ตอ่เม่ือผู้ ท่ีเราร้องเรียกมีอํานาจในการรักษา และพระเยซทูรงเป็นผู้ ท่ีทรงมีอํานาจทัง้สิน้ 

 ด้วยเหตนีุ ้พระคมัภีร์จงึสอนให้เราอธิษฐานขอการรักษาในพระนามของพระเยซู พระนามของพระองค์ไม่ใช่สตูรวิเศษ แต่

เม่ือเราออกนามของพระองค์ด้วยความเช่ือ เราได้ให้ความไว้วางใจพระเยซูคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ และเราแสดงความ

เช่ือนัน้แก่คนทัง้หลายโดยการเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ ต่อไปนีเ้ป็นข้อพระคมัภีร์เก่ียวกบัความสําคญัของการอธิษฐานในพระ

นามของพระเยซ ู

_____________________________________________________ 

พระคมัภีร์สอนใหเ้ราอธิษฐานขอการรกัษาในพระนามของพระเยซู 

_____________________________________________________ 

• "มีคนเช่ือท่ีไหนหมายสําคญัเหล่านีจ้ะบงัเกิดขึน้ท่ีนัน่ คือเขาจะขบัผีออกโดยนามของเรา เขาจะพดูภาษาแปลกๆ เขาจะ

จบังไูด้ ถ้าเขากินยาพิษอยา่งใด จะไมเ่ป็นอนัตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหลา่นัน้จะหายโรค” (มาระโก 

16:17-18) งานเหลา่นีท้ัง้หมดเกิดขึน้ด้วยพระนามของพระเยซ ู

• พระเยซตูรัสวา่ “สิง่ใดท่ีทา่นขอในนามของเรา เราจะกระทําสิง่นัน้” (ยอห์น 14:14) 

• “มีผู้ ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นัน้เชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจกัรมา และให้ท่านเหล่านัน้อธิษฐานเพ่ือเขา 

และเจิมเขาด้วยนํา้มนัในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” (ยากอบ 5:14) 

• “เปโตรกล่าวว่า ‘เงินและทองเราไม่มี แต่ท่ีเรามีอยู่เราจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดิน

เถิด’ “ (กิจการ 3:6) ข้อพระคมัภีร์นีบ้นัทกึสิง่ท่ีเปโตรพดูเม่ือชายง่อยท่ีพระวิหารได้รับการรักษา 

• “โดยความเช่ือในพระนามของพระองค์ พระนามนัน้จึงได้กระทําให้คนนีซ้ึง่ท่านทัง้หลายเห็นและรู้จกัมีกําลงัขึน้” (กิจการ 

3:16) ในท่ีนี ้เปโตรอธิบายแก่ฝงูคนวา่ชายง่อยได้รับการรักษาได้อยา่งไร 

• “เม่ือเขาให้เปโตรและยอห์นยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว จึงถามว่า ‘ท่านทัง้สองได้ทําการนีโ้ดยฤทธิหรือในนามของ์

ผู้ ใด’...ก็ให้ท่านทัง้หลายกบับรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่า โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ ซึง่ท่านทัง้หลายได้ตรึงไว้

ท่ีกางเขน และซึง่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้คืนพระชนม์ โดยพระองค์นัน้แหละชายคนนีท่ี้ยืนอยู่ต่อหน้าท่าน จึงได้หายโรคเป็นปกติ...

ในผู้ อ่ืนความรอดไมมี่เลย ด้วยวา่นามอ่ืนซึง่ให้เราทัง้หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนษุย์ทัว่ใต้ฟ้า’ “ (กิจการ 4:7, 10, 

12) ในท่ีนี ้เปโตรอธิบายแก่ผู้ นําทางศาสนาชาวยิววา่ชายง่อยได้รับการรักษาได้อยา่งไร 
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• “เม่ือเปโตรเท่ียวไปตลอดทกุแห่งแล้ว ก็ลงมาหาพวกวิสทุธิชนซึง่อาศยัอยู่ในเมืองลิดดาด้วย เปโตรพบคนหนึ่งช่ือไอเนอสั

ท่ีนัน่ เขาเป็นอมัพาตนอนอยู่กบัท่ีนอนแปดปีมาแล้ว เปโตรจึงกลา่วแก่เขาว่า ‘ไอเนอสัเอ๋ย พระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรค

ได้ จงลกุขึน้เก็บท่ีนอนของท่านเถิด’ ในทนัใดนัน้ไอเนอสัได้ลกุขึน้ ฝ่ายคนทัง้ปวงท่ีอยู่ในเมืองลิดดาและท่ีราบชาโรน เห็นแล้วจึง

กลบัใจมาหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า” (กิจการ 9:32-35) 

• “ฝ่ายเปาโลก็งุ่นง่านใจ หนัหน้าสัง่ผีนัน้ว่า ‘ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอ็งจงออกมาจากเขา’ ผีนัน้ก็ออกมาในเวลา

นัน้” (กิจการ 16:18) 

 

 

การเพิ่มความเช่ือ 
 การเช่ือโดยทัว่ไปวา่พระเจ้าสามารถรักษาหรือว่าพระองค์จะทรงรักษาในท่ีสดุนัน้ไม่เพียงพอ ความเช่ือจะต้องดําเนินการ

ในปัจจุบนัท่ีจะพดูว่า “ข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาเด๋ียวนี”้ พระเยซูและอคัรทตูมกัจะใช้การกระทําอนัเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือช่วยคน

ทัง้หลายเพิ่มความเช่ือของตนเพ่ือให้ได้รับการรักษาในเวลาหนึง่เวลาใด ดงัมีตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

• “เขาพาชายหหูนวกพดูติดอ่างคนหนึ่งมาหาพระองค์แล้วทลูขอพระองค์ให้ทรงวางพระหตัถ์บนคนนัน้ พระองค์จึงทรงนํา

คนนัน้ออกจากประชาชนไปอยูต่า่งหาก ทรงเอานิว้พระหตัถ์ยอนเข้าท่ีหขูองชายผู้นัน้ และทรงบ้วนนํา้ลาย เอานิว้พระหตัถ์จิม้แตะลิ ้

คนนัน้ แล้วพระองค์ทรงแหงนพระพกัตร์ดฟู้าสวรรค์ ทรงถอนพระทยัตรัสแก่คนนัน้ว่า ‘เอฟฟาธา’ แปลว่า ‘จงเปิดออก’ แล้วหคูนนัน้

ก็ปกติ สิง่ท่ีขดัลิน้นัน้ก็หลดุและเขาพดูได้ชดั” (มาระโก 7:32-35) 

_____________________________________________ 

พระเยซและอคัรทตมกัจะใชก้ารกระทําทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ู ู  

ในการช่วยเหลือคนทัง้หลายเพ่ิมความเชือ่ของเขา 

________________________________________ 

• เม่ือตรัสดงันัน้แล้ว พระองค์ก็ทรงบ้วนนํา้ลายลงที่ดิน แล้วทรงเอานํา้ลายนัน้ท ําเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอด แล้วตร

สัง่เขาวา่ ‘จงไปล้างโคลนออกเสียในสระสโิลอมัเถิด’...เขาจงึไปล้างแล้วกลบัมาก็เหน็ได้” (ยอห์น 9:6-7) 

• “พระเจ้าได้ทรงกระทําอิทธิฤทธิอนัพิสดารด้วยมือของเปาโล จนเขานําเอาผ้าเช็ดหน้ากบัผ้ากนัเปือ้นจากตวัเปาโลไปวาง์

ท่ีตวัคนป่วยไข้ โรคนัน้ก็หายและผีร้ายก็ออกจากคน” (กิจการ 19:11-12) 

 ในตวัอยา่งเหลา่นี ้เราจะต้องไมคิ่ดวา่นํา้ลาย โคลนหรือผ้าเช็ดหน้าเป็นสิง่จําเป็นในการรักษา สิง่เหลา่นีเ้ป็นเพียงเคร่ืองมื

ท่ีเพิ่มความเช่ือของผู้ รับเท่านัน้ เม่ือพระเยซูสมัผสัลิน้ของชายพดูติดอ่าง เขาตระหนกัว่าบางสิ่งกําลงัจะเกิดขึน้กบัลิน้ของเขาใน

นาทีนัน้ เม่ือชายตาบอดล้างโคลนออกจากตาของเขาด้วยเช่ือฟังคําสัง่ของพระเยซ ูเขาคาดวา่บางอยา่งจะเกิดขึน้ในเวลานัน้ 

 เม่ือวางผ้าท่ีได้รับการอธิษฐานเผ่ือจากเปาโลลงบนคนทัง้หลาย พวกเขาตระหนกัว่าผู้ ท่ีมีความเช่ือได้อธิษฐานเพ่ือพวก

เขา และจึงร่วมความเช่ือของตนกบัผู้ ท่ีมีความเช่ือนัน้ แม้ว่าไม่ได้เป็นข้อบงัคบั การกระทําเช่นนีมี้ประโยชน์เม่ือผู้ ป่วยไม่สามารถ

พบกบัผู้ปกครองในคริสตจกัรเพ่ือการอธิษฐานได้ง่าย พวกเขาสามารถวางมือบนผ้าและอธิษฐาน จากนัน้ สง่ผ้าไปให้คนป่วย คน

ป่วยและครอบครัวจงึสามารถร่วมอธิษฐานกบัคนเหลา่นัน้ในคริสตจกัรและเช่ือวา่จะมีการรักษา 

 อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรมองว่าผ้านัน้มีอํานาจวิเศษหรือเป็นสิ่งจําเป็น เราไม่ควรจะไว้วางใจในบคุคลท่ีอธิษฐานเผ่ือผ้า

นัน้ แตเ่ราจะต้องตระหนกัวา่ความเช่ือเป็นสิง่สําคญั และความเช่ือจะต้องอยูใ่นพระเยซคูริสต์ 

 มีการกระทําอนัเป็นสญัลกัษณ์สองอย่างท่ีพระคมัภีร์แนะนําว่าควรจะทําเม่ืออธิษฐานเพ่ือคนป่วย นัน่คือ การเจิมด้วย

นํา้มนัและการวางมือ วตัถปุระสงค์สําคญัของการกระทําทัง้สองนัน้คือ เพื่อเพิ่มความเชื่อในเวลาหนึง่เวลาใด เราจะกลา่วถึ

วตัถปุระสงค์แรกในตอนนี ้และอีกวตัถปุระสงค์หนึง่ในบทท่ี 11 
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การเจมิด้วยนํา้มัน 
 ยากอบ 5:14 กล่าวว่า “มีผู้ ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นัน้เชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่าน

เหลา่นัน้อธิษฐานเพ่ือเขา และเจิมเขาด้วยนํา้มนัในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” ผู้ปกครอง (ผู้ รับใช้ ผู้ ท่ีมีตําแหน่งในการดแูล) 

จะต้องเจิมคนป่วยด้วยนํา้มนั 

 ผู้ อธิบายข้อพระคัมภีร์สมัยใหม่บางคนกล่าวว่า ข้อนีก้ล่าวถึงการรักษาทางการแพทย์ ในสมัยโบราณ ความรู้ทาง

การแพทย์มีจํากดั คนทัง้หลายจึงเทนํา้มนัลงบนแผลชํา้หรือบาดแผลตา่งๆ แตห่ากวา่นัน่เป็นความหมายของยากอบ 5 แล้วทําไม

ผู้ปกครองจึงต้องทําหน้าท่ีเป็นหมอ และทําไมพวกเขาต้องใช้นํา้มนัสําหรับการเจ็บป่วยทกุอยา่งตัง้แตป่วดหวัจนถงึมะเร็ง ตลอดทั ้

พระคมัภีร์ ผู้ รับใช้ของพระเจ้าใช้นํา้มนัเพ่ือการเจิมซึง่เป็นสญัลกัษณ์ และการใช้นํา้มนัในท่ีนีก็้เพ่ือการเจิมเช่นนีเ้อง 

 เราเหน็ตวัอยา่งท่ีดีในมาระโก 6 พระเยซไูด้ทรงสง่สาวกสบิสองคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐ พระองค์ไม่ได้ทรงสง่พวก

เขาไปเป็นหมอ แต่พระองค์ทรงให้ฤทธิเดชแก่เขาในการไล่ผีออกและรักษาคนป่วย มาระโก ์ 6:13 กล่าวว่า “เขาได้ขบัผีให้ออกเสีย

หลายผี และได้เอานํา้มนัทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค”  

____________________________ 

การเจิมดว้ยน้ํามนัเตือนใจทกุคนว่า 

การรกัษามาจากฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสทุธิ์ ์ 

_________________________________________ 

 ในตวัอย่างมากมายตลอดทัง้พระคมัภีร์ นํา้มนัเป็นสญัลกัษณ์ของพระวิญญาณบริสทุธิ ในพระคมัภีร์เก่า ผู้ เผยพระวจนะ์

ปโุรหิตและกษัตริย์ทัง้หลายได้รับการเจิมด้วยนํา้มนัเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายของการทรงเรียกของพระเจ้าตอ่พวกเขา 

 พระคมัภีร์ใหมก่ลา่วถงึสญัลกัษณ์นีว้่า “และท่านทัง้หลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสทุธิแล้ว และท่านทกุคนก็มี์

ความรู้...และฝ่ายท่านทัง้หลาย การเจิมซึ่งท่านทัง้หลายได้รับจากพระองค์นัน้ดํารงอยู่กบัท่าน และไม่จําเป็นต้องมีใครสอนท่าน

ทัง้หลาย เพราะว่าการเจิมนัน้ได้สอนท่านให้รู้ทกุสิ่ง และเป็นความจริง และไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนัน้สอนท่านทัง้หลายแล้วอย่าง

ใด ทา่นจงตัง้มัน่คงอยูก่บัพระองค์อยา่งนัน้” 

 เรามี “การชโลม” (KJV) หรือ “การเจิม” (NKJV) ในชีวิตของเรา คําว่า “การเจิม” มีความหมายตามตวัอกัษรหมายถึง 

นํา้มนัท่ีใช้เทลงบนคนๆ หนึง่ แตใ่นท่ีนี ้หมายถงึพระวิญญาณท่ีเทลงบนเรา 

 การเจิมด้วยนํา้มนัไมจํ่าเป็นวา่ต้องใช้กบัการรักษาเสมอไป บนัทกึในพระคมัภีร์หลายแหง่เก่ียวกบัการรักษาไมไ่ด้กลา่วถึ

การเจิมด้วยนํา้มนั อยา่งไรก็ตาม เม่ือผู้อาวโุสรวมกลุม่กนัเพื่ออธิษฐานให้แก่ผู้ เช่ือที่ป่วย ควรจะมีการเจิมด้วยนํา้มนั เพราะเตือนท

คนวา่การรักษาไมไ่ด้มาจากผู้อาวโุส แต่ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสทุธิ นอกจากนี ้การเจิมยงัมีประโยชน์เพ่ือเพิ่มความเช่ือ์ ์

ของผู้ รับ การได้สมัผสัด้วยนํา้มนันัน้เตือนเขาเก่ียวกบัพระสญัญาของพระเจ้า และให้โอกาสเฉพาะที่จะเช่ือวา่พระเจ้าจะทรงสมัผั

เขา 

 

สาํหรับผ้ที่เช่ือทุกคนู  
 นกัศาสนศาสตร์สมยัใหม่บางคนโต้เถียงว่า เวลาแห่งการอิทธิฤทธินัน้สิน้สดุลงแล้ว และโดยเฉพาะอย่างย่ิงว่า การรักษา์

จากพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีให้ไว้เพ่ืออคัรทตูใช้เท่านัน้ เม่ือพบตวัอย่างจากพระคมัภีร์ท่ีขดักบัความเช่ือของเขานัน้ บางครัง้ เขาจะปรับ

ทฤษฎีของตนเพ่ือกลา่ววา่เฉพาะอคัรทตูหรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากอคัรทตูเทา่นัน้ท่ีสามารถอธิษฐานเพ่ือการรักษาจากพระเจ้าได้ 

แต่ข้อความจากพระคมัภีร์ท่ีเราได้กล่าวถึงไปในบทท่ี 9 และบทนีไ้ม่ได้กล่าวถึงข้อจํากดันัน้ แต่กลบัประกาศพระสญัญาในการ

รักษาสําหรับผู้ ท่ีเช่ือทกุคน ขอให้เราสงัเกตตวัอย่างในหนงัสือกิจการท่ีซึ่งพระเจ้าทรงใช้คนทัง้หลายท่ีไม่ใช่อคัรทตูหรือผู้ เผยพระ

วจนะอยา่งทรงฤทธิในการอิทธิฤทธิตา่งๆ์ ์  



 74 

• “ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระคุณและฤทธิเดชจึงทําการมหัศจรรย์ และทําการเป็นนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากร์ ” 

(กิจการ 6:8) สเทเฟนไม่ใช่หนึ่งในอคัรทตูสิบสองคน แต่เป็นหนึ่งในเจ็ดคนท่ีได้รับการเลือกให้แจกจ่ายอาหาร ซึ่งโดยปกติถือเป็น 

มคันายก 

• “ประชาชนก็พร้อมใจกนัฟังถ้อยคําท่ีฟีลิปได้ประกาศ เพราะเขาได้ยินท่านพดู และได้เห็นหมายสําคญัซึ่งท่านได้กระทํา

นัน้ ด้วยว่าผีโสโครกท่ีสิงอยู่ในคนหลายคนได้พากนัร้องด้วยเสียงดงั แล้วออกมาจากคนเหล่านัน้ และคนท่ีเป็นโรคอมัพาตกบัคน

ง่อยก็หายเป็นปกติ” (กิจการ 8:6-7) ชายคนนีไ้ม่ใช่อคัรทตูฟีลิป แต่เป็นหนึ่งในมคันายกเจ็ดคน เหมือนเช่นสเทเฟน ในภายหลงั

พระคมัภร์กลา่วถงึวา่เขาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ (กิจการ 21:8) 

• ”แล้วอานาเนียก็ไป และเข้าไปในตึกวางมือบนเซาโล กล่าวว่า ‘พ่ีเซาโลเอ๋ย องค์พระผู้ เป็นเจ้า คือพระเยซูได้ทรงปรากฏ

แก่ท่านกลางทางท่ีท่านมานัน้ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามา เพ่ือท่านจะเห็นได้อีก และเพ่ือท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเต็มบริบรูณ์์ ” 

(กิจการ 9:17-18) อานาเนียเป็นผู้ ท่ีเช่ือ อาจจะเป็นผู้อาวุโสในดามัสกัส แต่เขาไม่ใช่อัครทูตและไม่มีหลกัฐานว่าเขาได้รับการ

แตง่ตัง้จากอคัรทตู 

 ตวัอยา่งเหลา่นีส้นบัสนนุให้เราเช่ือวา่พระเจ้าจะทรงสําแดงในวิธีแบบเดียวกนัทกุวนันี ้สิ่งสําคญัท่ีจะทําให้ได้รับการรักษา

จากพระเจ้าไมใ่ช่วา่ ผู้อธิษฐานคือใคร แตคื่อความเช่ือในพระเยซคูริสต์ 
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บทที่สิบเอ็ด 
การวางมือ 

 

 ดงัท่ีเราเห็นไปแล้วในบทท่ี 10 พระคมัภีร์อธิบายการกระทําท่ีสําคญัสองอย่างท่ีสามารถช่วยเพิ่มความเช่ือเพ่ือรับการ

รักษาในเวลาหนึง่เวลาใด นัน่คือ การเจิมด้วยนํา้มนัและการวางมือ ในบทนี ้เราจะกลา่วถงึความสําคญัของการวางมือ 

 พระเยซูทรงสญัญาว่า “มีคนเช่ือท่ีไหนหมายสําคญัเหลา่นีจ้ะบงัเกิดขึน้ท่ีนัน้ คือเขาจะขบัผีออกโดยนามของเรา...เขาจะ

วางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหลา่นัน้จะหายโรค” (มาระโก 16:17-18) เห็นได้ชดัว่า การวางมือเป็นสิ่งสําคญัท่ีเราจะต้องเข้าใจ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงถ้าเราต้องการเหน็สญัญาในการรักษาสําเร็จในคริสตจกัรทกุวนันี ้

 ฮีบรู 6:1-2 กลา่ววา่การวางมือเป็นคําสัง่สอนท่ีสําคญัอย่างหนึ่งในคริสตจกัร “เหตฉุะนัน้ ขอให้เราผ่านหลกัธรรมเบือ้งต้น

แหง่คริสตศาสนา ไปสูค่วามเป็นผู้ ใหญ่ ไม่วางรากฐานซํา้อีก คือเร่ืองการกลบัใจจากการประพฤติที่นําไปสูค่วามตาย เร่ืองความเช่ื

ในพระเจ้า และคําสอนว่าด้วยพิธีล้างชําระ และพิธีวางมือ และการเป็นขึน้มาจากตาย และการพิพากษาลงโทษเป็นนิตย์นัน้” ใน

ท่ีนี ้“พิธีวางมือ” ไม่ใช่เพียงการกระทําง่ายๆ แต่เป็นคําสัง่สอนสําคญั เห็นได้ชดัว่า การวางมือแสดงถึงพระราชกิจอนัอศัจรรย์ของ

พระวิญญาณบริสทุธิในคริสตจกัร รวมถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เพราะในหนงัสือกิจการ โดยปกติพระวิญญาณบริสทุธิ์ ์

เสดจ็มาด้วยการวางมือ 

 

ในพระคัมภร์ีเก่า 
 ในการท่ีจะเข้าใจเร่ืองนีอ้ย่างแท้จริง เราควรจะเร่ิมด้วยความสําคญัของการวางมือในพระคมัภีร์เก่า บรรพบรุุษและผู้ เผย

พระวจนะใช้การวางมือเพ่ือการอธิษฐานอวยพร อทุิศตนหรือแต่งตัง้ เม่ือยาโคบอวยพรเอฟราอิมและมนสัเสห์ เขาวางมือบนศีรษะ

ของทัง้สอง (ปฐมกาล 48:14) เม่ือโมเสสแตง่ตัง้โยชวูาให้เป็นผู้ นําต่อจากเขา เขาวางมือบนศีรษะของโยชวูา (กนัดารวิถี 27:18-20; 

เฉลยธรรมบญัญติั 34:9) 

 ในวันทําพิธีไถ่บาป มหาปุโรหิตใช้แพะสองตัวให้นําความผิดบาปของชาติอิสราเอลไป เขาถวายแพะตวัแรก จากนัน้ 

วางมือบนแพะตวัท่ีสอง สารภาพความบาปของคนทัง้หลาย และปล่อยแพะนัน้เข้าถ่ินทรุกนัดารไป (เลวีนิติ 16:21) “แพะรับบาป” 

นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ในการนําความผิดบาปของเขาไป และจะไม่มีใครเห็นแพะนัน้อีก ในทํานองเดียวกนั เม่ือบคุคลคนๆ หนึ่งนําสตัว์

มาถวายบชูาเพ่ือความบาปของตนเอง เขาวางมือบนหวัของสตัว์นัน้ (เลวีนิติ 1:4; 4:4) 

 ตวัอย่างเหล่านีแ้สดงให้เห็น สญัลกัษณ์ในการโอนยา้ยทางฝ่ายวิญญาณ ยาโคบโอนย้ายการอวยพรต่างๆ ให้แก่หลานๆ 

โมเสสโอนย้ายอํานาจและการเจิมแก่ผู้ ทําหน้าท่ีต่อจากเขา มหาปโุรหิตโอนย้ายความผิดบาปจากคนทัง้หลายสูแ่พะรับบาป และผู้

ท่ีสํานึกบาปโอนย้ายความบาปของตนแก่สตัว์ท่ีเป็นเคร่ืองบูชา ลกัษณะเหล่านีไ้ม่ได้ไหลออกจากมืออย่างวิเศษหรือออกมาทาง

ร่างกาย แต่การวางมือแสดงให้เห็นสิ่งท่ีพระเจ้าจะทรงกระทําทางฝ่ายวิญญาณและช่วยเหลือคนทัง้หลายให้เช่ือและยอมรับการ

กระทําท่ีมองไมเ่หน็ของพระเจ้า 

 

ในพระคัมภร์ีใหม่ 
 ในพระคมัภีร์ใหม่ การวางมือมีวตัถปุระสงค์ในการเป็นสญัลกัษณ์ของการโอนย้ายและกระตุ้นให้เกิดความเช่ือ พระเยซ ู

อคัรทตูและผู้ เช่ือในยคุแรกๆ วางมือบนคนทัง้หลายเพ่ืออวยพร รักษาโรค รับพระวิญญาณบริสทุธิ และอทุิศตนหรือแต่งตัง้เพ่ือรับ์

ใช้ 

 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการวางมือทกุครัง้ ดงันัน้ จึงไม่ใช่คําสัง่ (ตวัอย่าง ดมูทัธิว 8:5-13; กิจการ 2:1-4; 10:44; 14:9-10) 

ดงัท่ีบทท่ี 10 ได้กลา่วถงึไปแล้ว สิง่สําคญัคือความเช่ือ ไมใ่ช่อาการทางร่างกาย แต่กระนัน้ การวางมือเป็นการกระทําท่ีพระเจ้าทรง

กําหนดเพ่ือช่วยผู้ รับเพิ่มความเช่ือเพ่ือท่ีจะได้รับ ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งจากพระคมัภีร์ใหม ่
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การอวยพร 

• “ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า ‘จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็ก

เหลา่นัน้’ เม่ือพระองค์ทรงวางพระหตัถ์บนเดก็เหลา่นัน้แล้ว ก็เสดจ็ไปจากท่ีนัน่” (มทัธิว 19:14-15) 
การรักษา 

• “พระองค์จะกระทําการมหศัจรรย์ท่ีนัน่ไม่ได้ เว้นแต่ได้วางพระหตัถ์ถกูต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรค” (มาระโก 6:5) พระ

เยซไูมไ่ด้ทรงทําการอิทธิฤทธิมากมายในนาซาเร็ธเพราะความไม่เช่ือของคนทัง้หลาย แต่เม่ือพระองค์ทรงพบบางคนท่ีเช่ือ พระองค์์

ทรงวางมือบนพวกเขาและรักษาพวกเขา เห็นได้ชดัว่า การวางมือไม่ใช่ส่วนท่ีมีประโยชน์หากไม่มีความเช่ือ แต่คณุค่าอยู่ในการ

สนบัสนนุคนทัง้หลายให้เช่ือ 

• “ครัน้เวลาตะวนัยอแสง ใครมีคนเจ็บเป็นโรคตา่งๆ ก็พามาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงวางพระหตัถ์ถกูต้องเขาทกุคนให้เขา

หายโรค” (ลกูา 4:40) 

• “ฝ่ายบิดาของปบูลิอสันัน้นอนป่วยอยู่ เป็นไข้และเป็นบิด เปาโลจึงเข้าไปหาท่าน อธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้

หาย” (กิจการ 28:8) 
การรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

• “เปโตรกบัยอห์นจงึวางมือบนเขา แล้วเขาทัง้หลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 8:17) 

• “เม่ือเปาโลได้วางมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสทุธิก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพดูภาษาแปลกๆ และได้ทํานายด้วย์ ” 

(กิจการ 19:6) 
การถวายหรือการแต่งตังให้รั้ บใช้ 

• “คนทัง้เจ็ดนีเ้ขาให้มายืนต่อหน้าพวกอคัรทตู แล้วพวกอคัรทตูก็อธิษฐานและวางมือบนเขา” (กิจการ 6:6) อคัรทตูถวาย

ชายเจ็ดคนท่ีได้รับเลือกให้ช่วยพวกเขาในการแจกจ่ายอาหารแก่สิทธิชนท่ีมีความจําเป็น เห็นได้ชดัว่า คนเหลา่นีเ้ป็นมคันายกพวก

แรก 

• “เม่ือถืออดอาหารอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบสักบัเซาโลแล้ว เขาก็ใช้ท่านไป” (กิจการ 13:3) ผู้ปกครองท่ีอนัทิโอก

มอบหมายให้เปาโลให้บารนาบสัเป็นมิชชนันารีไปยงัคนต่างชาติ พระเจ้าทรงเรียกพวกเขา แต่คริสตจกัรทราบการทรงเรียกนัน้และ

ยืนยนัการไปในเวลานี ้

• “อย่าละเลยความสามารถท่ีมีอยู่ในตวัท่าน ซึง่ได้ทรงประทานแก่ท่านตามคําพยากรณ์ เม่ือคณะผู้ปกครองได้เอามือวาง

บนท่าน” (1ทิโมธี 4:4) “อนัของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยท่ีข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนัน้ ขอเตือนว่าท่านจง

กระทําให้รุ่งเรืองขึน้” (2ทิโมธี 1:6) เปาโลเตือนทิโมธีเก่ียวกบัของประทานท่ีเขาได้รับจากการวางมือของผู้ปกครอง (“เพรสไบเตรี” 

ในฉบบั KJV) รวมทัง้ตวัของเขาเอง ข้อความทัง้สองนีห้มายถึงการแต่งตัง้ทิโมธีให้ทําหน้าท่ีผู้ รับใช้ ซึง่ในเวลานัน้ เขาได้รับการเผย

พระวจนะด้วย ของประทานในท่ีนีคื้อการเจิมพิเศษสําหรับการรับใช้ท่ีเขาได้รับจากพระเจ้าในการแตง่ตัง้ของเขา 

 ด้วยคําอ้างอิงสองข้อนี ้บางคนคิดว่าตนเองมีสิทธิท่ีจะให้ของประทานฝ่ายวิญญาณแก่คนอ่ืนๆ ด้วยการวางมือหรือการ์

เผยพระวจนะ แต่ดงัท่ีเราได้เห็นแล้ว 1โครินธ์ 12 กล่าวถึงอย่างชดัเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ ท่ีประทานของประทานต่างๆ บ่อยครัง้

พระเจ้าทรงกระทําการผ่านทางการอธิษฐานของผู้ อ่ืน แต่พระองค์ทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณตามการตัดสิน

พระทยัและการเลือกของพระองค์เอง ไม่ใช่ของคนเหลา่นัน้ ผู้ รับใช้คนหนึ่งท่ีพระเจ้าทรงเรียกและคริสตจกัรได้เห็นว่าเขาได้รับการ

ทรงเรียกและเหน็คณุสมบติัของเขาแล้ว ควรจะคาดหวงัการทรงเจิมและการอวยพรพิเศษเม่ือผู้ปกครองแตง่ตัง้เขาโดยการวางมือ 

• อยา่ดว่นเอามือวางเจิมผู้ใด และอยา่มีสว่นร่วมในการกระทําบาปเลย จงรักษาตวัให้บริสทุธิ ์ (1ทิโมธี 5:22) ทิโมธีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการจดัการคริสตจกัรและแต่งตัง้ผู้ปกครองในคริสตจกัรเหล่านัน้ เปาโลตกัเตือนทิโมธีไม่ให้แต่งตัง้ผู้ ท่ีจะรับใช้โดยเร็ว

เกินไป เพราะหากเขาไมมี่คณุสมบติั ผู้ ท่ีแตง่ตัง้คนเหลา่นัน้ก็ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของพวกเขาด้วย 
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วัตถุประสงค์และความสาํคัญ 
 จากตวัอย่างในพระคมัภีร์ใหม่เหล่านี ้เราสามารถเข้าใจวตัถปุระสงค์สําคญัหลายประการเก่ียวกบัการวางมือ ประการ

แรก การวางมือหมายถึงการโอนยา้ยการอวยพรจากพระเจ้าส่เราู  การกระทํานีมี้ประโยชน์เป็นอย่างย่ิงในการอธิษฐานเพ่ือ (1) การ

อวยพร (2) การรักษา (3) การรับพระวิญญาณบริสทุธิ และ ์ (4) การแตง่ตัง้และการเจิมเพ่ือการรับใช้ 

 ประการทีส่อง การกระทํานีแ้สดงถึงการกระทําการร่วมกนัของพระวิญญาณของพระเจ้าและคริสตจกัรของพระเจ้าในการ

นําการอวยพรต่างๆ มายงับคุคลทัง้หลาย แม้ว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิอํานาจและสามารถกระทําการเหล่านีไ้ด้โดยไม่ต้องมีมือมนษุย์ 

แต่พระองค์ทรงประสงค์ท่ีจะกระทําการผ่านทางคริสตจกัรของพระองค์ แม้ว่าการอวยพรจะมาจากพระเจ้า แต่คริสตจกัรประกาศ

การอวยพรเหลา่นีแ้ละช่วยให้คนทัง้หลายมีความเช่ือในการท่ีจะได้รับ 

 ประการที่สาม การวางมือแสดงถึงการยอมจํานนต่อพระเจ้าและคริสตจักรของพระองค์ ในชีวิตประจําวนั การสมัผัส

ศีรษะของอีกคนหนึง่แสดงถงึความใกล้ชิดหรืออํานาจ ตวัอย่างทัว่ไปคือเม่ือผู้ ใหญ่ตบศีรษะเด็กเบาๆ แต่ผู้ ใหญ่มกัจะไม่ค่อยสมัผสั

ศีรษะของผู้ ใหญ่อีกคนในท่ีสาธารณะ เม่ือเราอนญุาตให้ผู้ปกครองวางมือบนศีรษะของเราในการอธิษฐาน เราแสดงถึงการยอม

จํานนของเราตอ่พระเจ้าและผู้ นําท่ีชอบธรรม การอธิษฐานเพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าเราจําเป็นต้องมีพระเจ้า แต่การอธิษฐาน

ด้วยการวางมือแสดงให้เหน็วา่เราจําเป็นต้องมีทัง้พระเจ้าและคริสตจกัร ย่ิงไปกว่านัน้ เน่ืองจากพระคมัภีร์สอนเร่ืองการวางมือ เม่ือ

เรายอมรับก็ถือเป็นการกระทําแหง่ความเช่ือท่ีเช่ือฟัง 

 ประการที่สี่ การวางมือแสดงถึงการอุทิศตนต่อพระเจ้า การยอมจํานนอย่างถ่อมใจนําไปสู่การรับใช้ถวายตัว เม่ือผู้ ท่ี

แสวงหาพระวิญญาณบริสทุธิได้รับการวางมือ พวกเขาแสดงให้เห็นทัง้ความปรารถนาของตนในการรับพระวิญญาณและการอทุิศ์

ตนต่อพระเจ้าอีกครัง้หนึ่ง ในการประชุมเพ่ือแต่งตัง้ให้เป็นศาสนาจารย์ครัง้หนึ่ง ผู้ รับไม่เพียงแต่แสวงหาการอวยพรและการเจิม

ของพระเจ้าเหนือชีวิตของตนเทา่นัน้ แตย่งัแสดงการอทุิศตนตอ่พระเจ้าและคริสตจกัรของพระองค์อีกด้วย 

_________________________________ 

การวางมือเพ่ิมความเชือ่ของคนทัง้หลาย 

เพือ่รบัพระสญัญาจากพระเจ้าในเวลาหน่ึงเวลาใด 

_________________________________________ 

 ประการที่ห้า การวางมือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีอํานาจท่ีเพ่ิมความเชือ่ของคนทัง้หลายเพือ่รับพระสญัญาจากพระเจ้าในเวลา

หน่ึงเวลาใด ในเกาหลี ข้าพเจ้าได้เห็นการวางมือท่ีเกิดผลในการประชุมฟืน้ฟูและในค่ายประชมุนานห้าคืน โดยปกติ ในสองหรือ

สามคืนแรก ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะเน้นเร่ืองการกลบัใจใหม่และการยอมจํานนต่อพระเจ้า ในสองหรือสามคืนหลงั เขาจะเพิ่ม

ความเช่ือเพ่ือให้ได้รับ เขาจะแนะนําคนทัง้หลายว่า หากพวกเขาได้เตรียมใจของตน เม่ือรู้สึกมือของผู้ รับใช้อยู่บนศีรษะ พวกเขา

ควรจะคาดหวงัวา่จะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ การเพิ่มเติม ก์ ารรักษา หรืออะไรก็ตามท่ีเขาจําเป็นต้องได้รับจากพระเจ้า หลงัจาก

อธิษฐานไปสองสามนาที คนทัง้หลายจะได้รับคําตอบของตน คนมากมายจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิในการ์

ประชมุฟืน้ฟสูองสามวนัในคริสตจกัรท้องถ่ิน และคนนบัร้อยๆ ได้รับพระวิญญาณท่ีการประชมุคา่ย 

 เม่ือข้าพเจ้าเป็นวยัรุ่นในเกาหลี ทหารอเมริกนัคนหนึ่งมาประชุมในค่ายประชุมครัง้หนึ่ง ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีเขาได้ประชุม

แบบเพ็นเทคอสต์ และเขาต้องการได้รับสิ่งท่ีเรามี ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงอธิบายเร่ืองการกลบัใจใหม่แก่เขา จากนัน้ ข้าพเจ้าแนะนําว่า 

“เม่ือคณุกลบัใจใหม่อย่างแท้จริง และยอมจํานนทุกสิ่งต่อพระเจ้า ให้เปิดใจของคุณออกด้วยความเช่ือ คณุจะรู้สึกโล่งเพราะได้

สารภาพความบาปของคณุ ในตอนนัน้ เร่ิมขอบคณุและสรรเสริญพระเจ้า เม่ือขอบคณุและสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ให้คณุยกมือขึน้

ในการนมสัการ เม่ือผมเห็นคณุสรรเสริญพระเจ้า ผมจะขอให้ผู้ รับใช้ชาวเกาหลีมาวางมือบนคณุเหมือนในหนงัสือกิจการ และด้วย

ความเช่ือ คณุจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” แน่นอนทีเดียว เม่ือเราวางมือบนเขาและอธิษฐาน เขาเร่ิมพดูภาษาตา่งๆ ในทนัที 

 เพ่ือให้การวางมือเกิดผลสงูสดุในการสร้างความเช่ือ เราไม่ควรวางมือโดยไม่เลือกหรือตามอารมณ์ จะมีประโยชน์มาก

ท่ีสดุเม่ือคนทัง้หลายเข้าใจความสําคญัและเม่ือเขาพร้อมท่ีจะได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้า เม่ือข้าพเจ้าอธิษฐานกบัคนทัง้หลาย
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เพ่ือรับพระวิญญาณบริสทุธิ ข้าพเจ้าจะไม่วางมือบนพวกเขาจนกว่าจะเห็นว่าเขาได้กลบัใจใหม่ หากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการ์

กระทําตามพระคมัภีร์นี ้ข้าพเจ้าจะอธิบายแก่พวกเขา บางครัง้จะอธิบายสัน้ๆ ในขณะท่ีเขายงัคงอธิษฐานอยู่ และข้าพเจ้าหนนุให้

เขาเช่ือในเวลาท่ีเขารู้สกึการสมัผสัจากมือนัน้ 

 เพราะการวางมือบนศีรษะของคนทัง้หลายเป็นสญัลกัษณ์ของอํานาจ ดงันัน้ในท่ีสาธารณะ จึงควรจะให้การกระทํานีเ้ป็น

ของผู้ นําในทางฝ่ายวิญญาณเป็นการดีท่ีสดุ นัน่คือ ผู้ปกครอง (ผู้ รับใช้) หรือผู้ ท่ีพวกเขาแต่งตัง้ ในบนัทกึตามพระคมัภีร์ มกัจะเป็น

ผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณเสมอท่ีวางมือบนผู้ อ่ืน ผู้ รับจะมีความเช่ือมัน่และความเช่ือได้อย่างง่ายหากเขารู้ว่าบุคคลท่ีวางมือบนเขา

เป็นผู้ นําท่ีสมาชิกเห็นว่าเป็นผู้ รับใช้ท่ีแท้จริง อย่างไรก็ตาม หากผู้ นําไม่อยู่ ผู้ เช่ือคนอ่ืนสามารถวางมือบนผู้ ท่ีจําเป็นต้องได้รับ

คําตอบจากพระเจ้าได้ (ดมูาระโก 16:17-18) หากต้องการให้การสนบัสนนุและแสดงถึงความเช่ือ ผู้ ท่ีไม่มีอํานาจทางฝ่ายวิญญาณ

อาจวางมือบนไหลห่รือแขนของผู้แสวงหาพระเจ้าเม่ืออธิษฐานร่วมกบัเขา 

 เม่ือเรานําคนมาเช่ือพระเจ้าคนแรกในคริสตจกัรท่ีออสติน (1992) ในการให้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูและรับ

พระวิญญาณบริสทุธิ การวางมือมีความสําคญัเป็นอย่างย่ิง เราสอนพระคมัภีร์ให้เธอ จากนัน้ เม่ือเธอมาประชมุในวนัอาทิตย์แล์ ะ

รู้สกึได้รับการสมัผสัเป็นอย่างมาก วนัจนัทร์เธอหยดุงาน กลบัใจใหม่ และคืนนัน้ เธอมาท่ีบ้านของเราพดูคยุเก่ียวกบัการตดัสินใจ

บางอย่างท่ีเธอจะต้องทําเพ่ือใช้ชีวิตเพ่ือพระเจ้า ข้าพเจ้าสอนเธอต่อไปเก่ียวกับการกลบัใจใหม่และการบงัเกิดใหม่ และเราเร่ิม

อธิษฐานกบัเธอ เธอกลบัใจใหม่ พระวิญญาณของพระเจ้าเร่ิมสมัผสัเธอ และหลงัจากนัน้ไม่นาน เธอกลา่วว่า “ดิฉนัพร้อมท่ีจะรับ

บพัติศมาแล้ว” เรานําเธอไปท่ีสระว่ายนํา้สว่นตวัแหง่หนึง่ ข้าพเจ้าได้อธิบายให้เธอฟังวา่ “เม่ือคณุออกมาจากนํา้ ให้เร่ิมสรรเสริ

พระเจ้าท่ีทรงล้างความบาปของคณุออกไปหมด ผมจะวางมือบนคณุ และในเวลานัน้ให้คาดหวงัว่าจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” 

เม่ือเธอออกมาจากนํา้ ข้าพเจ้าวางมือบนเธอและพระวิญญาณทรงเทลงมา ในทนัใดนัน้ เธอเร่ิมพดูภาษาตา่งๆ ตามท่ีพระวิญญา

ทรงโปรดให้พดู 

 ในปี 1995 ชายคนหนึง่ซึง่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวน (bipolar disorder) มาท่ีคริสตจกัรของเรา เขามกัจะรู้สกึอยากฆ่าตวั

ตายและต้องเข้าออกโรงพยาบาลประสาทอยู่หลายปี หลงัจากเขากลบัใจใหม่อย่างแท้จริง ข้าพเจ้าเตรียมให้เขารับบัพติศมา 

ข้าพเจ้าแนะนําเขาวา่ เม่ือข้าพเจ้าวางมือบนเขาหลงัจากบพัติศมา เขาควรจะคาดหวงัว่าจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิโดยมีหมาย์

สําคญัคือการพดูภาษาต่างๆ เขาตอบว่า “ผมกลวั” ข้าพเจ้าบอกเขาว่าอย่ากงัวลแต่ให้เช่ือและเช่ือฟัง และพระเจ้าจะทรงกระทํา

การ แท้จริงแล้ว เขาเห็นด้วย แต่เพราะการตอบสนองและความประพฤติของเขา ข้าพเจ้าสงสยัว่าจะมีอะไรเกิดขึน้หรือไม่ แต่เม่ือ

เขาออกมาจากนํา้ และข้าพเจ้าวางมือบนเขา เขาเร่ิมพดูภาษาตา่งๆ ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดให้พดู หลงัจากนัน้สขุภาพจิตขอ

เขาดีขึน้อยา่งมาก เขาไมมี่ความคิดท่ีจะฆา่ตวัตายอีก และเขาเช่าห้องอยูเ่องได้ 

 เม่ือเราสอนเร่ืองความสําคญัในการวางมือ และเตรียมคนทัง้หลายให้รับบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าเม่ือวางมือ เราจะ

เห็นการรักษาและการเทของพระวิญญาณบริสทุธิอนัอศัจรรย์อย่างมากมาย เม่ือเราเช่ือฟังคําสัง่ตามพระวจนะของพระเจ้าและ์

เพิ่มความเช่ือของเราตามนัน้ เรามีข้อยืนยนัวา่พระองค์จะทรงประทานการอวยพรอนัอดุมของพระองค์ 
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บทที่สิบสอง 
การพดภาษาแปลกๆ และู  
การแปลภาษาแปลกๆ 

 

ของประทานในการพดูสามประการได้แก่ “[การ] เผยพระวจนะ... [การ] พดูภาษาแปลกๆ... และ... [การ] แปลภาษา

นัน้ๆ” (1โครินธ์ 12:10) ด้วยของประทานเหลา่นี ้พระเจ้าทรงเจิมคนทัง้หลายให้แจ้งความคิดจากพระทยัของพระองค์สูค่ริสตจกัร ผู้

พดูประกาศถ้อยคําท่ี “ทําให้เขาเจริญขึน้ เป็นท่ีหนนุจิตชใูจ” (1โครินธ์ 14:3) 

 

ภาษาแปลกๆ 
 ภาษากรีกของคําว่า “ภาษาแปลกๆ” ใน 1โครินธ์ 12-14 คือ กะโลส์ซา (glossa – ล้ิน ภาษา) ซึง่มีความหมายเหมือนใน

ภาษาองักฤษ นัน่คือ มีความหมายแรกหมายถึงอวยัวะของร่างกาย และมีความหมายต่อมา หมายถึงภาษาท่ีพดู ข้อความนีใ้ช้

ความหมายท่ีสองอย่างแน่นอน เราจะเห็นได้จากตวัอย่างต่อมา “เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ ใด ท่ีพดูภาษาแปลกๆ ได้ ไม่ได้พดูกบัมนษุย์ แต่

ทลูต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่มีมนษุย์คนใดเข้าใจได้ แต่เขาพดูเป็นความลํา้ลกึฝ่ายพระวิญญาณ...ฝ่ายคนท่ีพดูภาษาแปลกๆ นัน้ ก็

ทําให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว แต่ผู้ เผยพระวจนะนัน้ย่อมทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้” (1โครินธ์ 14:2, 4) ผู้พดูไม่รู้ภาษานี ้“เพราะถ้า

ข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ ใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์” (1โครินธ์ 14:14) ผู้ ท่ีได้ยินผู้พดู

นัน้ไมเ่ข้าใจภาษาเช่นกนั (นอกจากวา่มีคนตา่งชาติหรือคนท่ีรู้สองภาษาอยูด้่วย) “ไมมี่มนษุย์คนใดเข้าใจได้” (1โครินธ์ 14:2) 

 เราควรจะสงัเกตว่ามี “ภาษาแปลกๆ [หลายภาษา]” (1โครินธ์ 12:10) คนๆ หนึ่งอาจพดูภาษาหนึ่งในขณะท่ีอีกคนพดู

ภาษาท่ีแตกต่างไป คนๆ เดียวกนัอาจพดูภาษามากกว่าหนึ่งภาษา ภาษานัน้อาจเป็นภาษาท่ีใช้อยู่ในโลกปัจจบุนัหรือภาษาท่ีเลิก

ใช้ไปแล้ว โดยสมมติ ภาษานัน้อาจเป็นภาษาเฉพาะพิเศษท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้เพ่ือบุคคลคนหนึ่งได้ 1โครินธ์ 13:1 กล่าวถึง 

“ภาษามนษุย์...ภาษาทตูสวรรค์” ซึง่หมายความว่าบางคนสามารถพดูภาษาทตูสวรรค์ได้ ทตูสวรรค์คือสิ่งท่ีมีวิญญาณ แต่เราไม่รู้

วา่ ทตูสวรรค์ติดตอ่กนัอยา่งไร แตอ่าจจะมีภาษาสวรรค์ท่ีเราอาจเลียนแบบหรือเป็นภาษาท่ีมีความใกล้เคียงกบัภาษามนษุย์ 

 ข้าพเจ้าเคยเหน็คนพดูภาษาแปลกๆ ทัว่โลก ในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ยโุรป และละตินอเมริกา รวมถึงสหรัฐฯ ด้วย 

และไมว่า่จะอยูใ่นกลุม่ภาษาและวฒันธรรมใด ก็มีการพดูภาษาแปลกๆ เหมือนกนั ข้าพเจ้าเคยได้ยินการร้องเพลงในภาษาแปลกๆ 

ซึง่เป็นสิง่สวยงามย่ิง บางครัง้ เป็นการใช้ทํานองท่ีมีอยูแ่ล้ว บางครัง้เป็นการสร้างทํานองใหม่ ภาษาท่ีแปลกท่ีสดุท่ีข้าพเจ้าได้ยินมา

อาจเป็นภาษาท่ีมีทํานอง เสียงสงูต่ําท่ีฟังดเูหมือนภาษาตะวนัออก แตผู่้พดูเป็นชายคนหนึง่ในเมืองแจ็กสนั รัฐมิสซิสซิปปี และภาษ

ท่ีมีเสียงออกมาจากลําคอและออกมาตามไรฟันท่ีฟังดเูหมือนภาษาอินเดียนแดงท่ีผู้พดูคือชายคนหนึง่ในเมืองฮิวส์ตนั รัฐเทกซสั  

 ในค่ายประชมุอธิษฐานใกล้อินชอน (Inchon) ประเทศเกาหลี ในปี 1972 ข้าพเจ้าได้ยินผู้ รับใช้เมธอดิสต์ชาวเกาหลีคน

หนึง่ท่ีนัง่อยูถ่ดัจากข้าพเจ้าพดูภาษาตา่งๆ เม่ือเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เขาพดูเป็นภาษาองักฤษอย่างรวดเร็ว ถกูต้องและไม่์

ติดสําเนียงแปร่งเลยวา่ “พระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆ นี ้พระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆ นี”้ หลงัจากนัน้ ข้าพเจ้าถามว่าเขารู้ภาษาองักฤษไหม 

แตเ่ขาไมรู้่ เขาไมเ่ข้าใจสิง่ท่ีเขาพดู แตเ่ขาได้พดูภาษาตา่งๆ เป็นภาษาองักฤษ 

 

 

_________________________________ 

ของประทานในการพดภาษาแปลกๆ คือู  

ของประทานทีใ่หก้ารพดเหนือธรรมชาติู  

ในภาษาหน่ึงหรือมากกว่า ซ่ึงเป็นภาษาทีผ่พ้ดไม่รู้ ู ู 

_________________________________________ 
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 เราสามารถนิยามของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ได้วา่เป็น ของประทานในการพดเหนือธรรมชาติในภาษาหน่ึงหรือู

มากกว่า ซ่ึงเป็นภาษาทีผ่พ้ดไม่รู้ ู ู เราสามารถระบกุารใช้ภาษาแปลกๆ ในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ได้สามอย่าง ได้แก่ หมาย

สําคญัในการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ การอธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั และการพดูต่อท่ีประชมุซึ่งต้องมีการแปล ์

อาการทางร่างกายและวิญญาณเหมือนกนัในทกุกรณี แตว่ตัถปุระสงค์และผลแตกตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้

 

หมายสาํคัญในการบัพตศิมา 
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

 ประการแรก การพดูภาษาต่างๆ เป็น หมายสําคญัที่เกิดข้ึนพร้อมกบัการบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ตวัอย่างท่ี

มกัจะใช้กนัคือ ผู้ เช่ือชาวยิวในวนัเพ็นเทคอสต์ ครอบครัวโครเนลิอสัชาวต่างชาติ และสาวกของยอห์นท่ีเอเฟซสั (ดกิูจการ 2:1-4; 

10:44-48, 19:1-6) 

 วนัเพ็นเทคอสต์แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าการพูดภาษาต่างๆ เป็นภาษาท่ีผู้พดูไม่รู้เสมอ แต่เป็นไปได้ว่าคนท่ีอยู่รอบข้างมี

ความรู้ตามธรรมชาติในภาษานัน้ และจึงเข้าใจในสิ่งท่ีพดู (ดกิูจการ 2:5-11) สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช้ภาษาต่างๆ 

แบบแรก รวมทัง้ลกัษณะของภาษาตา่งๆ โดยทัว่ไป ดบูทท่ี 9 ในหนงัสือ The New Birth (การบงัเกิดใหม่) โดยเดวิด เค เบอร์นาร์ด 

 หากพดูอย่างเคร่งครัดแล้ว เราไม่ควรใช้คําว่า “ของประทานในการพดูภาษาแปลก” สําหรับการใช้ครัง้แรก เพราะเป็น

หมายสําคญัท่ีเกิดพร้อมกับ “ของประทานในการรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 2:38) ของประทานในการรับพระวิญญาณ

บริสทุธินัน้สําหรับผู้ เช่ือทกุคน ์ (ยอห์น 7:38-39 กิจการ 2:38-39; 11:15-17) ในทางตรงกนัข้าม ไม่ใช่ว่าทกุคนจะใช้ของประทานใน

การพดูภาษาแปลกๆ เพ่ือให้ร่างกายเจริญขึน้ (1โครินธ์ 12:4-10, 30) 

__________________________________ 

การพดภาษาแปลกๆ สําหรบัผที้เ่ชือ่ทกุคนู ู  

__________________________________ 

 เหมือนเช่นพระเจ้าทรงให้สติปัญญา ความรู้และความเช่ือแก่ผู้ ท่ีเช่ือทกุคน การพดูภาษาแปลกๆ ก็สําหรับผู้ ท่ีเช่ือทกุคน

เช่นกัน (ดมูาระโก 16:17) แต่กระนัน้ในแต่ละกรณี มีของประทานฝ่ายพระวิญญาณท่ีนอกเหนือไปจากประสบการณ์ประจําวนั

ของคริสเตียนทกุคน และใช้เพ่ือเวลาจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์พิเศษ นัน่คือ ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา ถ้อยคําประกอบด้วย

ความรู้ ของประทานในการมีความเช่ือ และของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ 

 บางคนปฏิเสธบทบาทท่ีเด่นชัดของภาษาต่างๆ และปฏิเสธว่าทุกคนควรจะแสวงหาการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธิซึ่งมีการพูดภาษาต่างๆ เป็นหมายสําคัญ พวกเขามักจะอ้างคํากล่าวใน ์ 1โครินธ์ 12-14 ท่ีว่า ไม่ใช่ทุกคนจะพูดภาษา

แปลกๆ หรือวา่พดูภาษาแปลกจะต้องมีระเบียบในวิธีใดวิธีหนึง่ อยา่งไรก็ตาม การเปรียบเทียบกิจการและ 1โครินธ์ แสดงให้เห็นว่า

ชดัเจนวา่พวกเขาสบัสนในเร่ืองภาษาตา่งๆ และภาษาแปลกๆ 

 เปาโลเขียนหนงัสือ 1โครินธ์ไปหาผู้ เช่ือท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ พวกเขาได้รับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ์

แล้วและได้พดูภาษาต่างๆ แล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ (ด ู1โครินธ์ 6:11, 19; 12:13) พวกเขาเข้าใจจดหมายอย่างชดัเจนในเร่ืองนัน้ 

เปาโลไม่ได้สอนว่าพวกเขาจะไม่พดูภาษาแปลกๆ แต่เขาอธิบายว่า ไม่ใช่ทกุคนจะใช้ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ต่อท่ี

ประชมุในเวลาประชมุ และเม่ือบางคนพดู ก็ควรจะมีการชีนํ้าบางอยา่ง 

 ในวนัเพน็เทคอสต์ ผู้ เช่ือ 120 คนพดูภาษาต่างๆ ในเวลาเดียวกนัเม่ือเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ (ดกิูจการ 1:15; 2:1-

4) ในทํานองเดียวกนั กิจการ 10 ครอบครัวของโครเนลิอสัพดูภาษาต่างๆ พร้อมกนั และในกิจการ 19 เหลา่สาวก 12 คนท่ีเอเฟซสั

พดูภาษาต่างๆ พร้อมกนั แต่ 1โครินธ์ 14:27 กล่าวว่า ในการประชุมนมสัการร่วมกนั ผู้ เช่ือควรจะผลดักนัพดูภาษาแปลกๆ ในท่ี

ประชมุ และควรจะมีเพียงสองหรือสามคนเท่านัน้ ในบนัทึกต่างๆ ในกิจการ ไม่มีใครแปลภาษาต่างๆ หรือพยายามท่ีจะทําเช่นนัน้ 
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แต่กระนัน้ตาม 1โครินธ์ หากบางคนพดูภาษาแปลกๆ ในการประชมุ เขาควรจะอธิษฐานให้มีการแปล และหากไม่มีการแปล เขาก็

ควรจะเงียบเสีย (1โครินธ์ 14:13, 28) 

 ความแตกต่างนีทํ้าให้เราสรุปออกมาได้สองประการคือ คริสตจกัรท่ีเช่ือแบบอคัรทตูไม่ได้ปฏิบติัตามคําสัง่ท่ีทรงดลใจต่อ

อคัรทตูเปาโลในเร่ืองเก่ียวกบัภาษาแปลกๆ หรือการใช้ภาษาต่างๆ ในกิจการแตกต่างจากการใช้ภาษาแปลกๆ ใน 1โครินธ์ ข้อสรุป

แรกไม่ถกูต้อง เพราะจะทําลายความเป็นหนึ่งของคริสตจกัร และการบนัดาลใจและอํานาจของพระคมัภีร์ ดงันัน้ จึงเห็นได้ชดัว่า 

กิจการและ 1โครินธ์ กล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีแตกต่างกนั กิจการกล่าวถึงบทบาทของภาษาต่างๆ ในการท่ีบคุคลทัง้หลายมาเช่ือพระ

เจ้า ในขณะท่ี 1โครินธ์ ให้แนวทางในการใช้ภาษาแปลกๆ ในการประชมุ 

 

การอธิษฐานหรือนมัสการเพียงลาํพงั 
 การใช้ภาษาแปลกๆ อยา่งท่ีสองนีคื้อในการอธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงัเพือ่การเจริญของตนเอง หลายครัง้ 1โครินธ์ 

14 กลา่วถงึการใช้ภาษาแปลกๆ นีแ้ละสนบัสนนุให้ใช้ 

• “ฝ่ายคนท่ีพดูภาษาแปลกๆ นัน้ ก็ทําให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว...ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้หลาย พดูภาษาแปลกๆ ได้” (1โค

รินธ์ 14:4-5) พระคมัภีร์สนบัสนนุให้ผู้ เช่ือทกุคนพดูภาษาแปลกๆ โดยกล่าวว่า การพดูภาษาแปลกเป็นประโยชน์และอวยพรแก่

บคุคล 

• “เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ ใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเช่นนัน้ 

ข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยใจและด้วยความคิด และจะร้องเพลงด้วยใจและด้วยความคิด” (1โครินธ์ 

14:14-15) การอธิษฐานและร้องเพลงเป็นภาษาแปลกๆ นัน้มีประโยชน์ แต่การอธิษฐานและร้องเพลงในภาษาของตนเองก็เป็น

ประโยชน์เช่นกนั 

• “ข้าพเจ้าขอบพระคณุพระเจ้า ข้าพเจ้าพดูภาษาแปลกๆ มากกว่าท่านทัง้หลายอีก” (1โครินธ์ 14:18) เปาโลถือว่าการพดู

ภาษาแปลกๆ เพ่ือการอธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงัมีค่าแก่เขาเป็นอย่างมาก พระเจ้าทรงช่วยให้คริสเตียนทุกคนพดูภาษา

แปลกๆ ในเวลาดงักลา่ว โดยทรงกลา่วถงึคา่ของการพดูภาษาแปลกๆ เพ่ือการอธิษฐานหรือการนมสัการเพียงลําพงันีใ้นพระคมัภีร์ 

____________________________________ 

ทกุคนทีไ่ดร้บัพระวิญญาณบริสทุธิแลว้ควรจะ์  

พดภาู ษาแปลกๆ ตลอดชีวิตของเขา 

_____________________________ 

 ข้ออ้างอิงเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าทุกคนท่ีได้รับพระวิญญาณบริสุทธิแล้วควรจะพูดภาษาแปลกๆ ตลอดชีวิตของเขา ์

ความหมายโดยนัยของ 1โครินธ์ 12:30 ท่ีว่าไม่ใช่ทุกคนจะพูดภาษาแปลกๆ ดูเหมือนว่าจะตรงกับการใช้แบบท่ีสามท่ีเราจะ

กลา่วถึงต่อไป นัน่คือ การพดูต่อท่ีประชมุเพ่ือการแปล ในทางปฏิบติั เกือบจะทกุคนท่ีได้รับพระวิญญาณบริสทุธิซึ่งมีหมายสําคญั์

คือการพดูภาษาตา่งๆ นัน้ จะยงัคงพดูภาษาแปลกๆ ตอ่ไป บางคนพดูภาษาแปลกๆ บ่อยในการอธิษฐานปกติ แต่บางคนพดูภาษา

แปลกๆ ในเวลาพิเศษเม่ือเพิ่มเติมพระวิญญาณและการเจิมเป็นอยา่งมาก 

 บางคนไม่คงพูดภาษาแปลกๆ ต่อไปแม้ว่าจะยังคงรับใช้พระเจ้าต่อไป ในหลายๆ กรณี พวกเขาได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิเม่ือครัง้ยงัเป็นเด็กเลก็ และแม้ว่าเขาดําเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสทุธิอยู่เสมอ แต่ประสบการณ์ในการพดูภาษาแปลกๆ ์ ์

เป็นสิง่หา่งเหินไป 

 โดยปกติ หากบุคคลท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิได้รับการสนับสนุนให้แสวงหาเพ่ือพูดภาษ์ าแปลกๆ ในการ

อธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั และให้เช่ือในประสบการณ์ท่ีตอ่เน่ืองนี ้เขาจะพดูภาษาแปลกๆ อีกครัง้ 

 ข้าพเจ้าได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเม่ืออายเุจ็ดปี แต่ข้าพเจ้าไม่ได้พดูภาษาแปลกๆ อีกจนกระทัง่เข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ์

ในเวลาท่ีเรียนอยู่ในวิทยาลยั ข้าพเจ้าตรวจสอบความเช่ือและประสบการณ์ของตนเองกับพระเจ้า และข้าพเจ้าเร่ิมแสวงหานํ ้
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พระทัยของพระเจ้าในเร่ืองนี ้ข้าพเจ้าอธิษฐานบ่อยครัง้ให้พระเจ้าทรงให้อิสระในการพูดภาษาแปลกๆ ในการอุทิศส่วนตัวแก่

ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าที่ผู้ เช่ือทกุคนได้รับพระพรนี ้ข้าพเจ้าเร่ิมทําให้ข้อจํากดัและความสงสยัถู

ทําลายลงไปทีละน้อยๆ จนเกิดความปรารถนาและความเช่ือท่ีมากขึน้ และยอมจํานนตอ่พระวิญญาณอยา่งสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

 

 

 

_______________________________ 

เราไม่สามารถตดัสินความรอดของเรา 

หรือการอย่ฝ่ายวิญญาณของเราจาู กความถี ่

ในการทีเ่ราพดภาษาแปลกๆ ไดู้  

__________________________ 

 คืนวนัอาทิตย์วนัหนึ่ง ในขณะท่ีข้าพเจ้าอธิษฐานกบัหลายๆ คนท่ีแท่นบูชา ข้าพเจ้าเร่ิมอธิษฐานเผ่ือพวกเขาด้วยภาระ

หนัก ในทนัใดนัน้ ข้าพเจ้าเร่ิมพูดภาษาแปลก โดยท่ีไม่ได้คิดหรือมีความปรารถนาอย่างตัง้ใจมาก่อน ในเวลาสองสามสปัดาห์

ตอ่มา ข้าพเจ้าพดูภาษาแปลกๆ อีกหลายภาษาในเวลาการอธิษฐานตา่งๆ กนัในขณะท่ีอธิษฐานเพ่ือผู้ อ่ืน ทกุวนันี ้ข้าพเจ้าไม่ได้พดู

ภาษาแปลกๆ ทกุครัง้ท่ีอธิษฐาน หรือพยายามท่ีจะทําอยา่งนัน้ แตข้่าพเจ้าพดูภาษาแปลกๆ บ่อยครัง้ โดยปกติเม่ืออธิษฐานเพ่ือคน

อ่ืน หรือเม่ืออยูใ่นวิญญาณแหง่การนมสัการ 

 แม้ว่าการพดูภาษาแปลกๆ มีค่าในการอธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั แต่เราไม่สามารถตดัสินความรอดหรือการอยู่

ฝ่ายวิญญาณของเราได้จากความถ่ีในการพูดภาษาแปลกๆ ได้ ไม่มีข้อกําหนดในพระคัมภีร์ท่ีว่าเราจะต้องพูดภาษาแปลกๆ 

หลงัจากรับพระวิญญาณ หรือพระคมัภีร์บอกว่าเราจะต้องพดูภาษาแปลกๆ บ่อยเพียงใด หากบคุคลไม่ได้พดูภาษาแปลกๆ บ่อยๆ 

เขาไมค่วรจะรู้สกึผิดหรือสงสยัวา่ตนได้รับความรอดหรือไม ่

 หากบคุคลเคยพดูภาษาแปลกๆ อยู่บ่อยกว่าในปัจจบุนั หรือหากเขารู้สกึว่าเขาควรจะพดูภาษาแปลกๆ บ่อยขึน้ เขาควร

จะตรวจสอบตนเอง หากการขาดการพดูภาษาแปลกๆ เกิดจากการขาดการอทุิศตนหรือการอธิษฐานอย่างร้อนรน เขาควรจะเร่ิม

เดินกบัพระเจ้าใหม ่ไมใ่ช่เพียงเพ่ือเป้าหมายในการพดูภาษาแปลกๆ เทา่นัน้ แตเ่พ่ือเข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้า หากเขาหลงจากพระเจ้า

ไปสู่วิถีชีวิตแห่งความบาป เขาควรจะกลบัใจใหม่และรับการเพิ่มเติมในพระวิญญาณ ในกรณีนี ้การพดูภาษาแปลกๆ อีกครัง้เป็น

สิง่ท่ีน่าปรารถนาอยา่งแท้จริง เพราะเป็นการยืนยนัความเช่ือและการยอมจํานนตอ่พระวิญญาณของพระเจ้าเหมือนเช่นในอดีต 

 เหมือนเช่นของประทานฝ่ายพระวิญญาณ การอวยพรและการสําแดงอ่ืนๆ การพดูภาษาแปลกๆ ในตวัของมนัเองไม่ได้

พิสจูน์วา่คําสัง่สอน วิถีชีวิตหรือความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าถกูต้อง เพียงแต่สําแดงให้เห็นว่าในจดุหนึ่ง เราได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิและวา่ในปัจจบุนัเราได้เช่ือและยอมจํานนต่อพระเจ้าเพ่ือการใช้การสําแดงเฉพาะนี ้แทนท่ีจะแสวงหาการพดูภา์ ษาแปลกๆ 

เพียงอยา่งเดียว เราควรจะให้ความสําคญักบัการอธิษฐานอย่างร้อนรน การใช้ชีวิตด้วยความเช่ือ การเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า

และการดําเนินอยู่ในความบริสทุธิ เม่ือเราทําเช่นนัน้ การพดูภาษาแปลกๆ จะมีอยู่ในชีวิตของเรา ดงัเป็นวิธีเพ่ือการจําเริญของตน ์

แตจ่ะไมก่ลายเป็นสว่นสําคญัหรือสิง่แก้ปัญหาทกุอยา่ง 

 ข้าพเจ้าสอนในการสมัมนาครัง้หนึ่งในฮงัการีในปี 1987 การสมัมนานัน้เป็นครัง้แรกสําหรับคริสตจกัรสหเพ็นเทคอสต์ใน

ประเทศนัน้ เวลานัน้เป็นเวลาหลงัจากคอมมิวนิสต์ในประเทศลม่สลายไปไมน่าน หวัข้อหนึง่คือของประทานฝ่ายพระวิญญาณ และ

มีชายยิปซีหนุ่มสองคนซึ่งเป็นผู้ ท่ีข้าพเจ้าได้รับการขอให้แต่งตัง้เป็นผู้ รับใช้ได้เข้าประชมุอยู่ด้วย ในขณะท่ีข้าพเจ้าสอนอยู่ ชายคน

หนึ่งนัน้กล่าวว่าเขาไม่เคยพูดภาษาแปลกๆ หลงัจากได้รับพระวิญญาณบริสทุธิและสารภาพว่าเขารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมาก ์

ข้าพเจ้าตอบวา่เขาไมค่วรสงสยัเก่ียวกบัความรอดหรือประสบการณ์ของเขา แต่การพดูภาษาต่างๆ ควรจะเป็นประโยชน์ท่ีดีสําหรับ
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ชีวิตฝ่ายวิญญาณและการรับใช้ของเขา และวา่พระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะให้เสรีภาพนีแ้ก่เขา เม่ือถึงเวลาอธิษฐาน ข้าพเจ้าหนนุนํา้ใ

ให้เขามีความเช่ือ และเราวางมือบนเขาเพ่ือวตัถปุระสงค์นี ้ไมน่านเขาพดูภาษาแปลกๆ ด้วยฤทธิเดชของพระเจ้า์  

 เม่ือสิน้สดุการประชมุ ชายหนุ่มอีกคนทราบว่าเขาเองมีปัญหาเดียวกนั ข้าพเจ้าเตือนเขาเก่ียวกบัประสบการณ์ของชาย

คนแรก และจากนัน้เรียกให้คนทัง้หลายล้อมรอบเขาด้วย ในขณะท่ีเราอธิษฐานเพ่ือเขาโดยวางมือบนเขา เขาก็เร่ิมพดูภาษาแปลกๆ 

เช่นกนั 

 

การพดในที่ประชุมเพื่อการแปลู  
 การใช้ภาษาแปลกๆ แบบท่ีสามคือการพดในทีป่ระชมุเพือ่การแปลเพือ่ความจําเริญโดยส่วนรวมู  บางครัง้พระเจ้าตรัสกบั

คริสตจกัรผ่านทางของประทานร่วมในการพดูภาษาแปลกๆ และการแปลภาษานัน้ๆ ของประทานแรกซึ่งคือการพดูภาษาแปลกๆ 

นัน้ทําให้ผู้ อ่ืนสนใจและเปิดเผยวา่ พระเจ้าทรงกําลงัพยายามส่ือสารกบัผู้ ฟัง เพราะเป็นการอศัจรรย์และน่าต่ืนเต้น จึงมกัจะทําให้ผู้

ท่ีไม่เช่ือเกิดความสนใจ ของประทานอย่างท่ีสองซึ่งคือการแปลนัน้เปิดเผยข้อความท่ีแท้จริงท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะตรัส 

ตวัอยา่งข้อพระคมัภีร์สองตวัอยา่งนีแ้สดงถงึการใช้ภาษาแปลกๆ 

• เหตฉุะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายกําลงัร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณแล้ว ก็จงอตุส่าห์กระทําตวัของท่านให้

สามารถท่ีจะทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้ เหตฉุะนัน้คนท่ีพดูภาษาแปลกๆ ได้นัน้ ควรจะอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วย (1โครินธ์ 14:12-

13) วตัถปุระสงค์คือ เพ่ืออวยพรทกุคนในท่ีประชมุ 

______________________ 

“ถา้ผใ้ดจะพดภาษาแปลกๆ ู ู  

จงใหพ้ดเพียงสองคนหรืออย่างมากทีส่ดุก็สามคนู ” 

_________________________________________ 

• “ถ้าผู้ใดจะพดูภาษาแปลกๆ จงให้พดูเพียงสองคนหรืออย่างมากท่ีสดุก็สามคน และให้พดูทีละคน และให้อีกคนหนึ่งแปล 

แต่ถ้าไม่มีผู้ ใดแปลได้ก็ให้คนเหลา่นัน้อยู่เงียบๆ ในท่ีประชมุ และให้พดูกบัตวัเอง และทลูต่อพระเจ้า (1โครินธ์ 14:27-28) แนวทาง

เหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีต้องปฏิบติัตามเม่ือมีผู้พดูภาษาแปลกๆ ในคริสตจกัร หากไม่มีผู้ ใดแปลถ้อยคํานัน้ ผู้พดูไม่ควรจะพดูต่อไป แต่เขา

ควรจะพดูต่อตนเองและต่อพระเจ้า เพราะภาษาแปลกๆ นัน้เพ่ือประโยชน์ของเขาฝ่ายเดียว หรือผู้ ท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้ใช้การ

แปลนัน้ไม่ได้ยอมจํานนต่อพระองค์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะกรณีใด การจะพูดภาษาแปลกๆ ในท่ีประชุมต่อไปจะไม่ทําให้

วตัถปุระสงค์สําเร็จตามท่ีพระเจ้าทรงตัง้พระทยัไว้ โดยสรุป เม่ือผู้พดูทําให้คริสตจกัรหนัมาสนใจ เขาควรจะพดูภาษาแปลกๆ เม่ือมี

การแปลเทา่นัน้ 

 บางคนโต้เถียงจากข้อความนีว้า่ ไมค่วรจะมีใครพดูภาษาแปลกๆ ในการประชมุเลยหากไม่มีการแปล ไม่ควรแม้ว่าทกุคน

จะสรรเสริญหรืออธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกนัก็ตาม แต่ในเวลาเช่นนัน้ ทกุคนพดูเพ่ือประโยชน์ของตน เหมือนกบัว่าอยู่เพียงลําพงั 

ไม่มีใครพยายามจะเรียกความสนใจของทกุคนในท่ีประชมุ แต่ทกุคนแสวงหาการเจริญของตน ดงันัน้การพดูภาษาแปลกๆ โดยไม่

มีการแปลมีความเหมาะสมในกรณีนี ้ข้อ 28 กลา่วไว้เช่นนัน้ว่า แม้ในท่ีประชมุ สมควรท่ีจะพดูภาษาแปลกๆ โดยไม่มีการแปลด้วย

เป็นวิธีในการส่ือสารของบคุคลหนึง่กบัพระเจ้า 

 เม่ือไม่มีการแปล เราอาจจะคิดว่าคริสตจกัรล้มเหลว แต่บางทีพระเจ้ายงัจะทรงทําให้วตัถปุระสงค์นัน้สําเร็จโดยพดูกบั

บคุคลหรือโดยช่วยเหลือบางคนให้มีความไวต่อพระองค์มากย่ิงขึน้ ในการประชมุพิเศษครัง้หนึ่งในเมือง Baton Rouge (แบตทนั 

รูจ) รัฐลยุเซียนา ข้าพเจ้าได้เห็นการพดูภาษาแปลกๆ ท่ีมีฤทธิเดชอํานาจ แต่ไม่มีการแปล แต่ข้อความนัน้ได้สมัผสัคนสองคนใน์

วิถีทางท่ีมีประโยชน์ย่ิง 



 84 

 คนแรกคือ คณุป้าของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในการประชมุนัน้ได้ทราบเก่ียวกบัประสบการณ์การรับพระวิญญาณบริสทุธิ แต่ไม่์

เคยได้ยินใครพดูภาษาต่างๆ เลย ท่านมกัจะสงสยัว่าการพดูภาษาต่างๆ และแปลกๆ นัน้มีจริงหรือไม่ ในคืนนัน้ ท่านเช่ือว่ามีจริง 

และทา่นได้กลา่ววา่ พระเจ้าได้ทรงแสดงการอิทธิฤทธินัน้เพ่ือประโยชน์ของทา่น์  

 คนท่ีสอง นกัเรียนชาวเลบานอนจากมหาวิทยาลยั Louisiana State University กลา่วว่าข้อความนัน้เป็นภาษาของเขา 

นัน่คือภาษาอาราบิก ในตอนแรกเขาโกรธคนท่ีเชิญเขามาโบสถ์ โดยถามว่า “ทําไมคณุถึงให้คนอ่ืนมาพดูกบัผมในท่ีประชมุและว่า

กลา่วผมเก่ียวกบัความบาปของผม” แน่นอนว่า ทัง้คนๆ นัน้ท่ีนําเขามาและคนท่ีกลา่วข้อความในภาษานัน้ไม่รู้ภาษาอาราบิกหรือ

เข้าใจความหมายของการพดูนัน้ พระเจ้าทรงใช้การอิทธิฤทธินีเ้พ่ือพดูกบัชายหนุ่มคนนัน้โดยตรง์  

 ในระหว่างการประชุมครัง้หนึ่งๆ คริสตจักรมักจะสามารถรู้สึกได้เม่ือพระเจ้ากําลงัจะตรัสด้วยของประทานในการพูด

ภาษาแปลกๆ มกัจะมีการหยดุท่ีเด่นชดั เป็นความเงียบท่ีมาจากพระเจ้า ผู้ นําการประชมุมกัจะตระหนกัถึงสิ่งท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ ใน

การประชมุวนัอาทิตย์วนัหนึ่งในออสติน ถึงเวลาการเทศนาแล้ว แต่ข้าพเจ้ารู้สกึว่าพระเจ้ากําลงัจะตรัสผ่านภาษาแปลกๆ และการ

แปล ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงนําท่ีประชุมต่อไปในการนมัสการ ไม่นานหลงัจากนัน้ ภรรยาของข้าพเจ้าได้พูดต่อท่ีประชุมเป็นภาษา

แปลกๆ และมีผู้ อ่ืนแปล หลงัจากการประชุมในคืนวนัอาทิตย์ครัง้หนึ่งในออสติน ในขณะท่ีข้าพเจ้าอธิษฐานอยู่ในห้องอธิษฐาน 

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงตรัสกบัท่ีประชมุด้วยของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เม่ือใกล้จบการประชมุนัน้ เราได้ยิน

การพดูภาษาแปลกๆ การแปลและการเผยพระวจนะ 

 เม่ือพระเจ้าทรงสมัผสัคนๆ หนึ่งให้กลา่วกบัคริสตจกัรเป็นภาษาแปลกๆ เขาจะรู้สกึการทรงเจิมท่ีมีอํานาจจนเขาทราบถึง

ความแตกต่างระหว่างภาษาแปลกๆ นัน้กับภาษาแปลกๆ ในการอธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงัได้อย่างรวดเร็ว ดงันัน้เขาจึง

สามารถพดูด้วยความมัน่ใจและด้วยอํานาจ ในทํานองเดียวกนั คริสตจกัรจะทราบความแตกต่างระหว่างการพดูต่อท่ีประชมุและ

การพดูในการอธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั 

 

 

การแปลภาษาแปลกๆ 
 ภาษากรีกท่ีแปลเป็นคําว่า “แปล” คือ เฮอร์เมเน่อา (hermeneia)  ซึง่เป็นรากของคําว่า hermeneutics ในภาษาองักฤษ

ซึง่หมายถึง หลกัการของการแปล ดงันัน้ การแปลจึงหมายถึง “การอธิบายความหมายของ” หรือ “การแปลออกมาทางปาก” การ

แปลหมายถงึการทําให้เข้าใจความหมายของบางสิง่ แตไ่มจํ่าเป็นวา่ต้องหมายถงึการแปลคําตอ่คํา 

_________________________________________________ 

การแปลภาษาแปลกๆ คือของประทานในการมีความสามารถ 

เหนือธรรมชาติในการแปลหรืออธิบายความหมาย 

ของการพดต่อทีป่ระชมุในภาษาแปลกๆู  

________________________________ 

 เม่ือคนๆ หนึ่งพูดต่อท่ีประชุมในภาษาแปลกๆ ของประทานในการแปลภาษาแปลกๆ จะช่วยให้บุคคลนัน้หรือคนอ่ืน

เปิดเผยความหมายของการพดูนัน้ได้ “เหตุฉะนัน้คนท่ีพดูภาษาแปลกๆ ได้นัน้ ควรจะอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วย...ถ้าผู้ ใดจะพูด

ภาษาแปลกๆ จงให้พดูเพียงสองคนหรืออย่างมากท่ีสดุก็สามคน และให้พดูทีละคน และให้อีกคนหนึ่งแปล” (1โครินธ์ 14:13, 27) 

เราสามารถให้คําจํากดัความของการแปลภาษาแปลกๆ ได้ว่าเป็นของประทานในการมีความสามารถเหนือธรรมชาติในการแปล

หรืออธิบายความหมายของการพดต่อทีป่ระชมุในภาษาแปลกๆู  

 ในหลายๆ กรณี เป็นไปไม่ได้ท่ีจะแปลภาษาหนึ่งๆ ออกมาเป็นภาษาท่ีสองในแบบคําต่อคํา โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าภาษา

ทัง้สองนัน้ไม่ได้เก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิด บางคําไม่มีความหมายท่ีเท่าเทียมกนัทัง้หมด และบางคํามีความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ 

หรือมีความหมายท่ีต้องมีการอธิบายเพิ่มในอีกภาษาหนึง่ 
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 ตวัอย่างเช่น คําว่า ความรัก (love) ในภาษาองักฤษ มีภาษากรีกหลายคํา ได้แก่ อากาเพ (agape - ความรักท่ีไม่เห็นแก่

ตวั) ฟิเละโอ (phileo - ความรักฉนัพ่ีน้อง) เอะรอส (eros - ความรักทางเพศ) คําว่า kibun ในภาษาเกาหลีหมายถึง ทศันคติ 

ความรู้สกึ อารมณ์และหน้าตา (ในความหมายการรักษาหน้า) ซึง่ในภาษาองักฤษไมมี่คําๆ เดียวท่ีแปลออกได้เช่นนี ้ในการบรรยาย

ว่าผู้หญิงคนหนึ่งสวย ภาษาองักฤษใช้คําว่า “pretty, cute, beautiful, gorgeous, attractive, lovely, comely, stunning” และ

อ่ืนๆ โดยคําทัง้หมดมีความหมายในระดบัท่ีแตกต่างกนั แต่ภาษาเกาหลีจะใช้คําๆ เดียวเป็นสว่นใหญ่ซึง่คือ yehpun หรือ ipun ใน

แตล่ะกรณี การอธิบายภาษาต้นฉบบัอยา่งถกูต้องท่ีสดุ อาจจะต้องใช้ในคําในภาษาท่ีสองหลายคําหรือหลายประโยค 

 เน่ืองจากความแตกต่างเหล่านี ้ข้อความสัน้ๆ อาจมีการแปลท่ียาว หรือข้อความท่ียาวอาจมีการแปลท่ีสัน้ ความหมาย

ตามตวัอกัษรของคําว่า “สรรเสริญพระเจ้า” ในภาษาเกาหลีคือ hananim-keh chanyang-ul turimnida เหตผุลหนึ่งว่าทําไมวลีใน

ภาษาเกาหลีมีความยาวกว่าคือว่า ประโยคในภาษาเกาหลีทกุประโยคมีการจบประโยคท่ีไม่สามารถแปลได้ ซึ่งเทียบเท่ากบัการ

หยดุหรือการขึน้เสียงเพ่ือถามคําถาม และแสดงให้เห็นสถานภาพท่ีเก่ียวข้องกนัระหว่างผู้พดูและผู้ ฟัง การเชือ้เชิญง่ายๆ เช่นคําว่า 

“มา” แปลเป็นภาษาเกาหลีได้หลายแบบ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัว่าผู้พดูพดูกบัสตัว์ เด็ก หรือเพ่ือนสนิท (wa) คนท่ีมีสถานภาพทางสงัคม

เท่าเทียมกนั (osehyo) ผู้มาเยือนหรือผู้บงัคบับญัชา (oshipsheo) หรือกษัตริย์หรือพระเจ้า (osheopsuhso) ในสองกรณีหลงั คํา

วา่ “กรุณามา” คือ oshegerul paramnida และ oshgerul paramnahida 

 นอกจากนี ้การแปลมกัจะประกอบด้วยการเปิดเผยหรือการขยายข้อความเดิม ตวัอย่างเช่น ดาเนียลแปลถ้อยคําท่ีพระ

เจ้าทรงเขียนไว้บนผนงัให้แก่กษัตริย์เบลซสัซาร์ โดยถ้อยคํานัน้คือ “เมเน เมเน เทเคล ฟารสิน” คําแปลตามตวัคือ “ได้คํานวณ ได้

คํานวณ ได้ชัง่นํา้หนกั ได้แบง่ออก” แต่ดาเนียลให้การแปลดงันี ้“ต่อไปนีเ้ป็นคําไขเร่ืองราวนัน้ เมเน พระเจ้าได้ทรงคํานวณวาระ

แห่งราชอาณาจกัรของพระองค์ไว้แล้ว และทรงนําราชอาราจกัรนัน้มาถึงสิน้สดุ เทเคล ฝ่าพระบาทได้ถกูชัง่ในตราช ูทรงเห็นว่ายงั

ขาดอยู ่เปเรส ราชอาณาจกัรของฝ่าพระบาทถกูแบง่ออกให้แก่คนมีเดีย และคนเปอร์เซีย” (ดาเนียล 5:26-28) 

____________________________________________ 

พระเจ้าทรงใหก้ารแปลตามความสามารถทางความคิด 

ความเข้าใจ และการคาดหวงัของผพ้ดู ู  

_______________________________ 

 พระเจ้าทรงให้การแปลตามความสามารถทางความคิด ความเข้าใจและการคาดหวงัของผู้พดู พระองค์จะทรงใช้คําศพัท์ 

สําเนียงและไวยากรณ์ของบคุคลนัน้เพ่ือถ่ายทอดข้อความของพระองค์ หากบคุคลคนๆ นัน้เรียนพระคมัภีร์ฉบบั King James 

Version และชอบคิดถงึถ้อยคําของพระเจ้าในภาษาองักฤษแบบราชินีเอลซิาเบ็ธในฉบบันัน้ เขาอาจใช้คําเช่น thee และ thou หาก

ผู้พดูไมไ่ด้ศกึษาพระคมัภีร์ฉบบันัน้ เขาอาจจะพดูภาษาองักฤษสมยัใหม ่

 เราไมค่วรจะละเลยข้อความท่ีมีสําเนียงชนบท หลกัไวยากรณ์ท่ีต่ํากวา่มาตรฐาน คําที่ออกเสียงผิดหรือคําพดูสมยัเก่า แต

เราควรจะตระหนกัวา่พระเจ้าได้ตรัสข้อความของพระองค์ผ่านภาชนะท่ีเป็นมนษุย์ ในการเปรียบเทียบ พระเจ้าได้ทรงบนัดาลใจใน

การเขียนหนงัสือทกุเลม่ในพระคมัภีร์ และถ้อยคําแตล่ะคนแสดงข้อความของพระองค์อย่างถกูต้อง แต่กระนัน้รูปแบบ คําศพัท์และ

หลกัไวยากรณ์ของหนงัสือเลม่ตา่งๆ สะท้อนให้เหน็บคุลกิลกัษณะ ภมิูหลงั และวฒันธรรมของผู้ เขียนท่ีเป็นมนษุย์ 

 คนท่ีแตกตา่งกนัได้รับการแปลในวิธีท่ีแตกต่างกนั บางคนได้รับความคิด ถ้อยคํา วลี หรือแม้แต่ภาพในตอนแรก เม่ือพวก

เขาเร่ิมพดูในความเช่ือ พระเจ้าทรงประทานข้อความของพระองค์และถ้อยคําก็หลัง่ไหลออกมา บางคนอธิบายว่าการแปลเกิดขึน้

เหมือนการพดูภาษาแปลกๆ นัน่คือ การท่ีลิน้ได้กล่าวออกมา แต่ไม่มีความเข้าใจอย่างลกึซึง้ พวกเขาได้ยินและเข้าใจข้อความใน

ระดบัเดียวกบัคนอ่ืนๆ 

________________________________________ 

คนทีแ่ตกต่างกนัไดร้บัการแปลในวิธีทีแ่ตกต่างกนั 
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________________________________________ 

 1โครินธ์ 14 กล่าวถึงแนวทางเพ่ือการใช้ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ การแปลและการเผยพระวจนะในการ

นมสัการร่วมกนัอย่างถกูต้อง (ดบูทท่ี 14 ในหนงัสือเลม่นี)้ ในขณะท่ีการใช้ของประทานเหลา่นีอ้ย่างถกูต้องเป็นของพระเจ้า เราไม่

ควรจะถือว่าของประทานเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีแน่นอนท่ีสดุ ผู้ ฟังแต่ละคนควรจะตดัสินว่าข้อความหนึ่งนัน้มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง 

ในสว่นหนึง่หรือทัง้หมด และตดัสนิวา่จะนํามาใช้กบัตวัเองได้อยา่งไร (ด ู1โครินธ์ 14:29 และการอธิบายในบทท่ี 13  ในหนงัสือเลม่

นี)้ เป็นไปได้ท่ีข้อความหลกัเป็นของพระเจ้า แต่ผู้ส่งสารท่ีเป็นมนษุย์เพิ่มความคิดท่ีไม่แน่นอนของตนเข้าไปด้วยความไม่รู้ ความ

กระตือรือร้นเกินไปหรือความหย่ิงยโส บางคนกลายเป็นผู้ มีความหย่ิงในการพดูจนเขาทกึทกัเอาว่าความคิดและความรู้สกึของตน

ทัง้หมดในเวลานัน้จะต้องมาจากองค์พระผู้ เป็นเจ้า นอกจากนี ้เป็นไปได้ท่ีการพดูจะเป็นการเห็นแก่ตวัอย่างแท้จริงหรือแม้แต่เป็น

การพดูท่ีมาจากซาตาน 

 ในเร่ืองการพดูภาษาแปลกๆ ข้าพเจ้าได้สงัเกตตวัอย่างมากมายในการแปลภาษาแปลกๆ ทัว่โลก เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจอย่าง

มากท่ีได้เห็นการพดูภาษาแปลกๆ และการแปลในภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาของตนเอง ในเกาหลี ข้าพเจ้าได้ยินการพดูภาษาแปลกๆ 

ในท่ีประชมุตามด้วยการแปลเป็นภาษาเกาหลีท่ีข้าพเจ้าเข้าใจ ในอิตาลี ข้าพเจ้าได้ยินการพดูภาษาแปลกๆ ในท่ีประชมุตามด้วย

การแปลเป็นภาษาอิตาลีท่ีข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจ ชายคนหนึง่ท่ีรู้ทัง้ภาษาอิตาลีและภาษาองักฤษแปลคําแปลนัน้ให้ข้าพเจ้าฟัง 

 เม่ือข้าพเจ้ารู้สกึว่าถึงเวลาท่ีต้องออกจากเมืองแจ็กสนั รัฐมิสซิสซิปปีในปี 1986 ความกงัวลสําคญัอย่างหนึ่งของข้าพเจ้า

คือภรรยาของข้าพเจ้าจะว่าอย่างไร เธอมีส่วนร่วมในคริสตจักรและวิทยาลยัค่อนข้างมาก มีเพ่ือนมากมาย และมีความสขุเป็น

อยา่งย่ิง ข้าพเจ้าอยากจะให้เธอรู้สกึการทรงนําเหมือนท่ีข้าพเจ้ารู้สกึ เราจงึอธิษฐานร่วมกนัเพ่ือแสวงหานํา้พระทยัของพระเจ้า 

 วนัหนึ่ง เธอคยุโทรศพัท์กบัสตรีคนหนึ่งในคริสตจกัร และพวกเขาเร่ิมอธิษฐาน สตรีคนนีไ้ม่ทราบเก่ียวกบัสิ่งท่ีภรรยาและ

ข้าพเจ้ากําลังคิดกันอยู่ และเธอพูดกับภรรยาข้าพเจ้าเป็นภาษาแปลกๆ และแปลภาษานัน้ ใจความสําคัญคือ “พระเจ้าทรง

เตรียมพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงทิศทางในชีวิตของคณุ คณุไมเ่ข้าใจในตอนนี ้แตอ่ยา่กงัวล ทกุสิง่จะดีอยา่งแน่นอน” 

 ข้าพเจ้ารู้สกึประหลาดใจอยา่งมากเม่ือภรรยากระตือรือร้นท่ีจะย้ายบ้านเหมือนกบัข้าพเจ้า แม้วา่เราไมรู้่ว่าเราจะไปท่ีไหน 

องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงกระทําการในใจของเราพร้อมกัน และพระองค์ทรงใช้การเผยพระวจนะเพ่ือให้การยืนยันแก่ภรรยาของ

ข้าพเจ้า 

 ในการประชมุสตรีครัง้หนึง่ ภรรยาของข้าพเจ้ารู้สกึภาระหนกัในการอธิษฐานให้กบัคนรู้จกัคนหนึ่ง ในขณะท่ีเธออธิษฐาน 

พระเจ้าทรงตรัสกบัเธอผ่านทางภาษาแปลกๆ และการแปล โดยทรงให้ข้อความหนนุนํา้ใจสําหรับเวลาในการทดลอง แม้วา่ภรรย

ของข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเก่ียวกบัสถานการณ์ต่างๆ ผู้หญิงคนนัน้ยืนยนัในภายหลงัว่า ถ้อยคําตรงกบัความจําเป็นของเธอและทําให้

เธอมีความแข็งแกร่งขึน้ในเวลาวิกฤต 

 ในฤดใูบไม้ร่วงปี 1995 คริสตจกัรใหม่ของเราในออสตินประสบปัญหาท่ีสําคญั อาคารท่ีเราเช่านัน้เลก็เกินไปและเราต้อง

สร้างโบสถ์ของตัวเองถ้าเราจะขยายคริสตจักรออกไป ในเวลาสองปีกว่า เราได้ซือ้ท่ีดิน กําหนดแผนการก่อสร้าง ขออนุญาต

ก่อสร้างและกู้ เงินได้ อย่างไรก็ตาม เม่ือเราพร้อมท่ีจะสร้าง เราพบว่าเราต้องใช้เงินอีกหนึ่งแสนเหรียญเพราะมีข้อกําหนดพิเศษ

บางอยา่ง และคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างสงูขึน้อยา่งมากในเวลานัน้ สถานการณ์นัน้ดเูหมือนจะไมมี่หวงั 

__________________________________________________ 

ทนัใดนัน้ เราร้สึกการสมัผสัจากพระวิญญาณบริสทุธิเป็นพิเศษู ์  

__________________________________________________ 

 ในวนัพฤหสับดีท่ี 19 ตลุาคม เรามีการประชมุอธิษฐานท่ีโบสถ์ ในขณะท่ีข้าพเจ้ากําลงัจะปิดการประชมุ ในทนัใดนัน้ ชาย

หนุ่มคนหนึ่งพดูออกมาเป็นภาษาแปลกๆ และแปลภาษานัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสแก่เราว่า “เจ้ามองไม่ห็นการรักษา แต่เราเห็น

การรักษา เจ้ามองไมเ่หน็การอิทธิฤทธิ แตเ่ราเหน็การอิทธิฤทธิ เจ้ามองไมเ่หน็อาคารหลงัใหม ่แตเ่ราเหน็อาคารหลงัใหม่์ ์ ” 
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 ทนัใดนัน้ เรารู้สกึการสมัผสัจากพระวิญญาณบริสทุธิเป็นพิเศษ แม่ยายของข้าพเจ้าได้รับการรักษาจากอาการบาดเจ็บท่ี์

หลงัในคืนนัน้ วนัองัคารตอ่มา คณุปู่ /ตาของภรรยาได้ฟืน้จากความตายหลงัจากมีอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนัในระหว่าง

การประชุมกลางสปัดาห์ ในวนัพฤหสับดีต่อมา ธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในออสตินได้อนุญาตให้เรากู้ เงินสําหรับอาคารเป็น

เวลาสิบห้าปีเป็นจํานวนเงินตามท่ีเราต้องการ โดยมีอตัราดอกเบีย้ต่ํากวา่จงึทําให้เราจ่ายเงินจํานองพอๆ กบัที่ตัง้งบไว้ตัง้แตแ่รก

ดงันัน้ ภายในสปัดาห์หนึ่งหลงัจากถ้อยคําจากองค์พระผู้ เป็นเจ้า เราได้เห็นการรักษา การอิทธิฤทธิและการอนุญาตเพ่ือสร้าง์

อาคารหลงัใหมข่องเรา 
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บทที่สิบสาม 
การเผยพระวจนะ 

 

 ของประทานในการพูดอย่างสุดท้ายท่ีเราจะพูดถึงคือ การเผยพระวจนะ ความหมายหลกัของกริยา พรอเฟทือโอ 

(propheteuo) ในภาษากรีกคือ “การพดูภายใต้การดลใจ” (สตรองค์) เน่ืองจากพระเจ้าทรงเปิดเผยอนาคตผ่านผู้ เผยพระวจนะตาม

พระคมัภีร์ กริยานีจ้ึงต้องมีความหมายท่ีสองอนัหมายถึง “การบอกเหตกุารณ์ลว่งหน้า” กริยาในภาษาองักฤษว่า prophesy (เผย

พระวจนะ) ซึ่งมาจากภาษากรีกคํานัน้ จึงมีความหมายท่ีสอดคล้องกนัสองประการคือ “เปิดเผยด้วยการดลใจของพระเจ้า” และ 

“พยากรณ์อย่างแน่ใจด้วยการดลใจของพระเจ้า” นามในภาษาอังกฤษว่า prophecy (การเผยพระวจนะ) จึงมีความหมายใน

ทํานองเดียวกนัคือ “การพดูภายใต้การบนัดาลใจ” หรือ “การพยากรณ์เก่ียวกบัอนาคต อนัเกิดขึน้ภายใต้การดลใจของพระเจ้า” อีก

นยัหนึง่ การเผยพระวจนะอาจหมายถงึ “การเผยพระวจนะหรือการพยากรณ์” 

 ดงันัน้ ในความหมายโดยทัว่ไป ข้อความทัง้หมดท่ีได้รับการเจิมจากพระเจ้าคือ การเผยพระวจนะ (ดตูวัอย่าง เอเสเคียล 

37:4, 9) ดงันัน้ จึงรวมถึงการเทศนา การสรรเสริญและการเป็นพยาน ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นการทํานายอนาคต ผู้ นําทางยอห์นใน

วิวรณ์กล่าวแก่เขาว่า “ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘อย่าเลย ข้าพเจ้าเป็นเพ่ือนผู้ รับใช้เหมือนกับท่าน และพวกพ่ีน้องของท่านท่ี

ยดึถือคําพยานของพระเยซ ูจงนมสัการพระเจ้าเถิด’ เพราะวา่คําพยานกลา่วถงึพระเยซูนัน้เป็นหวัใจของการเผยพระวจนะ” (วิวรณ์ 

19:10) ในความหมายนี ้ผู้ เช่ือแห่งพนัธสญัญาใหม่ทกุคนสามารถเผยพระวจนะได้ (โยเอล 2:28; กิจการ 2:17) และการเผยพระ

วจนะเป็นของประทานในการรับใช้อยา่งหนึง่ (โรม 12:6) 

 อยา่งไรก็ตาม 1โครินธ์ 12:10 กลา่วถงึการเผยพระวจนะในความหมายท่ีจํากดั ผู้ เช่ือทกุคนควรจะมีการเป็นพยานท่ีได้รับ

การเจิม (กิจการ 1:8) ผู้ เทศนาทกุคนควรจะเทศนาข่าวประเสริฐด้วยการทรงเจิมจากพระวิญญาณ (1โครินธ์ 2:1-4) แต่กระนัน้ 

ตาม 1โครินธ์ 12:4-11 มีของประทานในการเผยพระวจนะพิเศษท่ีไมใ่ช่ทกุคนจะใช้ 

________________________________________________ 

การเผยพระวจนะคือของประทานในการพดเหนือธรรมชาติู  

อนัมาจากพระเจ้าโดยตรง ซ่ึงอย่ในภาษาของผพ้ดและผฟั้งู ู ู ู  

________________________________________________ 

 ของประทานนีเ้ทียบเท่ากบัภาษาแปลกๆ ท่ีตามด้วยการแปล “ฝ่ายคนท่ีพดูภาษาแปลกๆ นัน้ ก็ทําให้ตนเองเจริญฝ่าย

เดียว แต่ผู้ เผยพระวจนะนัน้ย่อมทําให้คริสตจักรจําเริญขึน้ ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้หลายพูดภาษาแปลกๆ ได้ แต่ย่ิงกว่านัน้อีก 

ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทัง้หลายเผยพระวจนะได้ เพราะว่าผู้ เผยพระวจนะได้นัน้ก็ใหญ่กว่าคนท่ีพดูภาษาแปลกๆ ได้ เว้นแต่เขา

สามารถแปลภาษานัน้ๆ ออก เพ่ือคริสตจกัรจะได้รับความเจริญขึน้” (1โครินธ์ 14:4-5) ดงันัน้ ของประทานในการเผยพระวจนะคือ

การพดูจากพระเจ้าซึง่เหนือธรรมชาติและเฉพาะเจาะจงเทา่ๆ กบัการพดูภาษาแปลกๆ และการแปล เราสามารถนิยามการเผยพระ

วจนะได้วา่เป็น ของประทานในการพดเหนือธรรมชาติ ู อนัมาจากพระเจ้าโดยตรง ซ่ึงอย่ในภาษาของผพ้ดและผฟั้งู ู ู ู  

 1โครินธ์ 14 เรียกผู้ ท่ีให้การพดูเช่นนีว้า่ “ผู้ เผยพระวจนะ” ทัง้นี ้เป็นการเรียกท่ีจํากดัเฉพาะกบัสถานการณ์นีเ้ท่านัน้ ผู้ ท่ีให้

การเผยพระวจนะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ เผยวจนะอย่างถาวรในความหมายของการรับใช้ห้าประการในเอเฟซสั 4:11-16 ดงัท่ีเราได้

เห็นแล้วในบทท่ี 1 ข้อความนัน้หมายถึงตําแหน่งของผู้ เผยพระวจนะ แน่นอนว่า โดยนิยามแล้ว เราจะคาดหวงัว่าคนๆ หนึ่งท่ีดํารง

ตําแหน่งผู้ เผยพระวจนะใช้ของประทานในการเผยพระวจนะเป็นครัง้คราว 

 ของประทานในการเผยพระวจนะสามารถดําเนินการในหลายวิธี ผู้ เทศนาอาจกล่าวอย่างการเผยพระวจนะในระหว่าง

การเทศนา บางคนในท่ีประชมุอาจกลา่วกบัท่ีประชมุด้วยการพดูในภาษาท่ีรู้จกักนั เหมือนเช่นการแปลภาษาแปลกๆ บางครัง้ พระ

เจ้าจะทรงเจิมบคุคลคนหนึง่เพ่ือให้การเผยพระวจนะแก่คนอ่ืน 
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 ในกรณีทัว่ไป ผู้ เทศนาท่ีได้รับการเจิมทกุคนเผยพระวจนะเม่ือเขาเทศนา แตบ่างครัง้ในระหว่างการเทศนา พระเจ้าจะทรง

ให้ถ้อยคําโดยตรงแก่คริสตจกัร หรือเพ่ือบคุคลบางคน ในบางครัง้ผู้ เทศนาอาจจะไม่ตระหนกัอย่างแท้จริงว่าอะไรกําลงัเกิดขึน้ แต่

ในครัง้อ่ืน เขาอาจทราบว่าเขาเพิ่งจะกล่าวถ้อยคําพิเศษเพ่ือบางคน เขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นการพูดถึงใคร หรือพระเจ้าอาจทรง

เปิดเผยแก่เขาวา่ผู้ รับท่ีทรงตัง้พระทยัไว้นัน้คือใครกนัแน่ เช่น ในตวัอยา่งของมหาปโุรหิตคายาฟาส เป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะตรัสอย่าง

เผยพระวจนะผา่นทางคนๆ หนึง่ โดยท่ีเขาไมเ่ข้าใจข้อเทจ็จริงหรือความเข้าใจการเผยพระวจนะนัน้ทัง้หมด (ดยูอห์น 11:49-52) 

 

ตวัอย่างจากพระคัมภร์ี 
 กิจการ 11:27-28 ให้ตวัอย่างเก่ียวกับการเผยพระวจนะต่อท่ีประชุม “คราวนัน้มีพวกผู้ เผยพระวจนะลงมาจากกรุง

เยรูซาเล็ม จะไปยงัเมืองอนัทิโอก ฝ่ายผู้หนึ่งในจํานวนนัน้ช่ืออากาบสั ได้ลกุขึน้กล่าวโดยพระวิญญาณบริสทุธิว่า จะบงัเกิดการ์

กนัดารอาหารมากย่ิงทัว่แผ่นดินโลก การกันดารอาหารนัน้ได้บงัเกิดขึน้ในรัชสมยัจักรพรรดิคลาวดิอสั” คริสตจักรในอนัทิโอก

ตอบสนองตอ่การเผยพระวจนะนีโ้ดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปยงัผู้ เช่ือในยเูดียซึง่คอ่นข้างยากจน 

 บตุรีของฟีลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐมีช่ือเสียงในการเผยพระวจนะ “ฟีลิปมีบุตรหญิงพรหมจารีส่ีคนซึ่งเป็นผู้ ทํานาย“ 

(กิจการ 21:9-11) ในการสมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษเช่นนี ้แสดงว่าการรับใช้ของพวกเธอจะต้องไม่ใช่การรับใช้ธรรมดา

ทัว่ไป อาจเป็นได้วา่พวกเธอทัง้เทศนาและใช้ของประทานในการเผยพระวจนะ 

 กิจการ 21:10-11 ให้ตวัอย่างเก่ียวกบัการเผยพระวจนะเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเกิดขึน้ในชีวิตของคนๆ หนึ่ง “ครัน้เราอยู่ท่ีนัน่

หลายวนัแล้ว มีชายผู้ ทํานายคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยเูดียช่ืออากาบสั ครัน้มาถึงเรา เขาก็เอาเคร่ืองคาดเอวของเปาโล ผกูมือและ

เท้าของตนกล่าวว่า ‘พระวิญญาณบริสทุธิตรัสดงันีว้่า ์ “พวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผกูมดัคนท่ีเป็นเจ้าของเคร่ืองคาดเอวนี ้อย่างนี ้

มอบไว้ในมือของคนตา่งชาติ” ‘ “  

 ในเวลาก่อนหน้านี ้เหล่าสาวกบางคนในเมืองไทระได้ให้ข้อความคล้ายคลึงกนักบัเปาโล “สาวกได้เตือนเปาโลโดยพระ

วิญญาณ มิให้ขึน้ไปยงักรุงเยรูซาเลม็” (กิจการ 21:4) หนงัสือกิจการเผยให้เห็นว่าเปาโลไปยงัเยรูซาเลม็ท่ีซึง่เขาถกูจบั ตัง้แต่นัน้มา 

เขาถกูสอบสวน จําคกุอยู่หลายเดือน และในท่ีสดุ ถกูส่งตวัไปโรมเพ่ืออทุธรณ์ ในตอนท้ายของหนงัสือกิจการ เขาถกูจองจําอยู่ใน

บ้าน มีการเลา่ต่อกนัมาว่า เขาถกูประหารในโรมในท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการบอกวา่เขาไม่ทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าในเร่ือ

นี ้เขามีความเช่ือมัน่อย่างแน่นอนว่า พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขาไปยงัเยรูซาเล็มไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม และเพ่ือนร่วมงาน

ของเขายอมรับการตดัสนิใจของเขาวา่เป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าในท้ายท่ีสดุ (กิจการ 21:13) 

 

ประโยชน์ของการเผยพระวจนะ 
 เร่ืองราวก่อนหน้านีแ้สดงให้เหน็วา่ ในท้ายท่ีสดุ ผู้ รับการเผยพระวจนะเท่านัน้ท่ีสามารถตดัสินได้ว่า การเผยพระวจนะนัน้

มีความหมายอย่างไรต่อพวกเขา พวกเขาจะต้องรู้จกัสงัเกตว่าการเผยพระวจนะนัน้มาจากพระเจ้าหรือไม่ และหากมาจากพระเจ้า 

การเผยพระวจนะนัน้มีประโยชน์อย่างไรต่อพวกเขา “ฝ่ายพวกผู้ เผยพระวจนะนัน้ให้พดูสองคนหรือสามคน และให้คนอ่ืนวินิจฉัย

ข้อความท่ีเขาพดูนัน้” (1โครินธ์ 14:29) 

______________________________________ 

ผร้บัการเผยพระวจนะเท่านัน้ทีส่ามารถตดัสินไดู้  

ว่าการเผยพระวจนะมีความหมายอย่างไรต่อพวกเขา 

___________________________________________ 

 ในกรณีของเปาโล การเผยพระวจนะท่ีแท้จริงไม่ใช่ “เจ้าต้องไม่ไปเยรูซาเล็ม” แต่ “หากเจ้าไปเยรูซาเลม็ เจ้าจะเผชิญกบั

การข่มเหงและการจบักุม” คนอ่ืนๆ ทกุคนทึกทกัเอาว่าการเผยพระวจนะนีเ้ป็นวิธีของพระเจ้าในการบอกกบัเปาโลไม่ให้ไป และ

ขอร้องไมใ่ห้เขาไป แตเ่ปาโลทราบส่ิงท่ีพระเจ้าได้ทรงสัง่เขาไว้แล้ว เขาสรุปอย่างถกูต้องว่าวตัถปุระสงค์ของการเผยพระวจนะไม่ใช่
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เพ่ือเปล่ียนใจเขาไม่ให้ไป แต่เตรียมเขาในสิ่งท่ีจะเกิดขึน้และหนนุนํา้ใจเขาวา่พระเจ้ายงัทรงมีอํานาจควบคมุแม้วา่จะเกิดการตอ่สู

ต่างๆ คําเตือนและการทํานายท่ีแท้จริงเก่ียวกับอันตรายเกิดขึน้ “ทางพระวิญญาณ” แต่ไม่ใช่การสรุปว่าเปาโลไม่ควรจะไป

เยรูซาเลม็ 

 ดงัท่ีเราได้กล่าวถึงในบทท่ี 1 วตัถปุระสงค์แรกของของประทานฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่เพ่ือเป็นอํานาจในชีวิตของคนๆ 

หนึง่หรือเปิดเผยนํา้พระทยัของพระเจ้าที่อาจไมเ่ป็นที่รู้จกั แตเ่ป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนในการทําให้เจริญขึน้และเป็นการยืนยนั ผู้ ที

เผยพระวจนะจะต้องระวงัไมป่ลอ่ยให้การสนันิษฐานของตนเองตอ่เติมการเผยพระวจนะและไม่ด่วนสรุปเก่ียวกบัการเผยพระวจนะ

สําหรับผู้ อ่ืน ผู้ ท่ีได้รับการเผยพระวจนะจะต้องระวงัไม่ปลอ่ยให้การเผยพระวจนะแทนความสมัพนัธ์ของตนเองกบัพระเจ้าและการ

ตดัสนิใจทางฝ่ายวิญญาณของตน 

 ตวัอยา่งเช่น หากคนๆ หนึ่งเผยพระวจนะกบัอีกคนหนึ่งว่า “พระเจ้าทรงเรียกคณุให้เป็นมิชชนันารีในบราซิล” ผู้ รับจะต้อง

พิจารณาอย่างระมดัระวงัถึงสิ่งท่ีพระเจ้าจะทรงกระทําในชีวิตของเขา เขาไม่ควรจะกระทําตามถ้อยคํานัน้นอกจากว่าพระเจ้าทรง

ได้พยายามตรัสกบัเขาในเร่ืองดงักล่าวอยู่ก่อนแล้ว หรือนอกจากว่าพระเจ้าทรงยืนยนัถ้อยคํานัน้โดยทางการอธิษฐานและการให้

คําปรึกษาของผู้ รับใช้ การใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอาจเพาะเมล็ดหรือเป็นการยืนยัน แต่ไม่ได้แทนท่ีการอธิษฐาน 

การศกึษาพระคมัภีร์และการให้คําปรึกษาจากศิษยาภิบาลในการแสวงหานํา้พระทยัของพระเจ้า 

________________________________________ 

การเผยพระวจนะไม่แน่นอนเหมือนเช่นพระคมัภีร์ 

________________________________________ 

 ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วเก่ียวกบัการแปล การเผยพระวจนะไม่แน่นอนเหมือนเช่นพระคมัภีร์ จริงอยู่ว่าทกุสิ่งทกุอย่างจากพระ

เจ้าเป็นความจริง แต่อาจเป็นได้ว่าผู้ ท่ีมีความตัง้ใจดีปล่อยให้ความคิดบางอย่างของตนเองแทรกแซงเข้ามาในการเผยพระวจนะ 

เขาอาจจะเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกบัความคิดท่ีพระเจ้าทรงประทานหรือเขาอาจใช้ประโยชน์จากความคิดนัน้อย่างไม่ถกูต้อง ครัง้

หนึง่ข้าพเจ้าได้ยินผู้ เทศนาคนหนึง่ประกาศในท่ีประชมุว่าพระเจ้าจะทรงรักษาบคุคลคนๆ หนึ่งท่ีกําลงัจะตายด้วยโรคร้ายแรง ในใจ

ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวงัและอธิษฐานว่าถ้อยคําเหล่านัน้เป็นความจริง แต่ข้าพเจ้ารู้สกึไม่แน่ใจ หลงัจากคนท่ีป่วยนัน้เสียชีวิตลง 

ผู้ นําอธิบายข้อผิดพลาดของผู้พดูอย่างกรุณาปรานีว่า “เราได้ยินถ้อยคําแห่งความหวงัไป” ผู้พดูได้ทําผิดไป ไม่ใช่ด้วยความตัง้ใจ

หรืออิทธิพลท่ีชัว่ร้าย แตด้่วยอารมณ์และความปรารถนาของมนษุย์ 

 

 

ตวัอย่างในปัจจุบัน 
 ในหลายโอกาส ข้าพเจ้าได้ยินการเผยพระวจนะต่อท่ีประชุมจากพระเจ้า โดยทั่วไป การเผยพระวจนะเหล่านัน้เป็น

ข้อความตกัเตือนและหนนุนํา้ใจท่ีตอบสนองตอ่ความจําเป็นพิเศษหรือให้การอวยพรพิเศษในการประชมุเฉพาะการประชมุหนึง่ กา

เผยพระวจนะท่ีน่าสนใจในการประชุมใหญ่ครัง้หนึ่งเตือนว่ามิชชนันารีท่ีเพิ่งจะได้รับการแต่งตัง้คนหนึ่งจะเผชิญกบัการทดลองท่ี

สําคญัในการทํางานมิชชนั และการเผยพระวจนะเกิดขึน้ตามท่ีได้กลา่วไว้ 

 ในขณะท่ีข้าพเจ้าสอนอยู่ท่ี Jackson College of Ministries ผู้ รับใช้ท่ีมาเย่ียมท่านหนึ่งอธิษฐานกบัข้าพเจ้าหลงัการ

ประชมุและให้การเผยพระวจนะ โดยใจความสําคญัคือ พระเจ้าจะทรงเปิดประตใูหม่ให้กบัข้าพเจ้าในเร็ววนั หลงัจากนัน้ผู้ รับใช้

ถามข้าพเจ้าว่า “คณุรู้ไหมว่าการเผยพระวจนะนีเ้ก่ียวกบัอะไร องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงพยายามตรัสอะไรกบัคณุบ้างหรือเปล่า” 

เขาไมไ่ด้ทกึทกัท่ีจะบอกข้าพเจ้าวา่การเผยพระวจนะนีมี้ประโยชน์อยา่งไร แตเ่ขากลา่ววา่พระเจ้าจะทรงบอกให้ข้าพเจ้ารู้ 

 ในเวลานัน้ มีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึน้บ้าง แต่ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าการเผยพระวจนะตรงกบัโอกาสนี ้อย่างไรก็ตาม หลายเดือน

ต่อมา สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ประตใูหม่เปิดออก และข้าพเจ้าทราบว่าถึงเวลาท่ีข้าพเจ้าจะทําการเปล่ียนแปลง แม้ว่าในวิธีท่ี

แตกต่างไปจากท่ีเคยพิจารณามาก่อนหน้านัน้ การเผยพระวจนะนีช้่วยปลกูเมลด็พืชในใจของข้าพเจ้าเพ่ือท่ีข้าพเจ้าจะเปิดออกต่อ
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ทิศทางใหม่เม่ือทิศทางใหม่นัน้เกิดขึน้ ไม่นานหลงัจากนัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงนําเราไปสู่ก้าวต่อไปในการรับใช้ เราย้ายไปเซนต์

หลยุส์ ท่ีซึง่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการในEditorial Division of the United Pentecostal Church International (ฝ่าย

บรรณาธิการของสหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ระหวา่งประเทศ) 

 

____________________________________ 

“องค์พระผเ้ป็นเจ้าทรงประสงค์ทีจ่ะใหบ้างคนู  

ไดร้บัพระวิญญาณบริสทุธิทีนี่ว่นันี้์ ” 

____________________________ 

 ในเดือนมิถนุายน 1989 ไมน่านหลงัจากคอมมิวนิสต์ลม่สลาย ข้าพเจ้าเทศนาในการประชมุผู้ รับใช้ท่ีเช่ือแบบอคัรทตูในเล

นินกราด.(Leningrad) สหภาพโซเวียต (ปัจจบุนัคือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย) มิชชนันารีของเราท่ีอยู่ในยโุรปตะวนัออก

เพิ่งจะได้พบกบัผู้ เช่ือแบบอคัรทตูในรัสเซียเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่การรับใช้ของ Andrew Urshan ในปี 1916 ก่อนท่ีคอมมิวนิสต์จะ

ปกครองประเทศ จากนัน้ มิชชันนารีของเราในฟินแลนด์ได้เดินทางเป็นครัง้ท่ีสองเพ่ือช่วยจัดการประชุมนี ้ตอนนี ้ข้าพเจ้าได้

เดินทางมากบัเขาเพ่ือพบกบัตวัแทนจากทัว่สหภาพโวเวียต ข้าพเจ้าจะต้องเทศนาและสอน อธิบายเก่ียวกบัความเช่ือของเรา ตอบ

คําถามตา่งๆ และสํารวจข้อคิดเหน็ท่ีเหมือนกนักบัผู้ ท่ีเช่ือเหลา่นี ้

 ในขณะท่ีข้าพเจ้าเร่ิมเทศนาในวนัอาทิตย์ตอนเช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า “องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะให้บางคนได้รับ

พระวิญญาณบริสุทธิท่ีน่ีวันนี ้์ ” ในเวลานัน้ ข้าพเจ้าไม่ได้มองคํากล่าวนีว้่าเป็นการเผยพระวจนะ แต่เป็นความรู้สึกท่ีเป็นตามนํ ้

พระทยัโดยทัว่ไปของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม แม้ข้าพเจ้าจะไม่ทราบ แต่ถ้อยคําเหลา่นีเ้ป็นการท้าทายต่อผู้ ฟัง เน่ืองจากต้องซ่อนตวั 

ถกูข่มเหงและอยู่เพียงลําพงัเป็นเวลาหลายปี พวกเขาจึงได้อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสทุธิแต่เพียงในบ้านของตนเท่านัน้ พวก์

เขาดําเนินการประชมุในท่ีสาธารณะอย่างเงียบๆ และเป็นทางการ และเม่ือคนทัง้หลายต้องการพระวิญญาณบริสทุธิ พวกเขาจะ์

นดัแนะเพ่ือพบปะกนัในภายหลงั ไมมี่ใครได้รับพระวิญญาณในโบสถ์ 

 หลงัจากเทศนา องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเร่ิมเคล่ือนไหวในวิถีทางท่ีมีฤทธิเดชมาก คนทัง้หลายเร่ิมอธิษฐานและร้องไห้ ์

แต่ศิษยาภิบาลพยายามปิดการประชุม เขาเลือกผู้ ท่ีจะกล่าวอธิษฐานปิดประชุม แต่คนนัน้เร่ิมอธิษฐานในพระวิญญาณ และ

จากนัน้ คนท่ีสองเร่ิมอธิษฐานอยา่งร้อนรนเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ศิษยาภิบาลปิดการประชมุโดยทนัที 

 บ่ายวนันัน้ ชายหลายคนกลบัมาฟังการสอน ถามคําถามและอภิปรายกนั หวัข้อหนึ่งท่ีพวกเขาถามถึงคือเร่ืองการรักษา

ของพระเจ้า และข้าพเจ้ายืนยนัอย่างแข็งขนัว่าคริสตจกัรท้องถ่ินทกุแห่งควรจะอธิษฐานเพ่ือการรักษา ในตอนท้าย ผู้ ท่ีถามคําถาม

ข้าพเจ้าคนหนึง่ออกมาด้านหน้าและขอให้อธิษฐานวางมือเพ่ือการรักษา เม่ือเขาทําลายธรรมเนียมด้วยวิธีเช่นนี ้คนอ่ืนๆ ในอาคาร

นัน้จึงออกมาเพ่ือการอธิษฐานเช่นกนั พระวิญญาณของพระเจ้าเคล่ือนไหวอย่างมาก และไม่นานหลงัจากนัน้ ชายคนหนึ่งได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธิ เขามาจากโอเดสซา ์ (Odessa) ประเทศยเูครน ซึ่งไกลออกไปประมาณหนึ่งพนัไมล์ โดยหวงัว่าจะได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิ ใน์ เวลานี ้ศิษยาภิบาลของคริสตจกัรยืนขึน้และกล่าวด้วยทศันคติท่ีเปล่ียนไปว่า “แขกของเราจากตะวนัตกเผย

พระวจนะวา่บางคนจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิท่ีน่ีวนันี ้ตอนนีพ้ระเจ้าทรงทําให้ถ้อยคําท่ีเผยพระวจนะของพระองค์นัน้เป็นจริง์ ” 

 ในขณะท่ีภรรยาและข้าพเจ้าอยูท่ี่ไนโรบี ประเทศเคนยา ในการเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐในปี 1989 ข้าพเจ้าได้รับ

โทรศพัท์จากมารดาของข้าพเจ้าในอเมริกา แคเรนพ่ีสาวของข้าพเจ้าต่ืนขึน้จากฝันท่ีชดัเจนซึ่งเธอรู้สกึว่ามาจากพระเจ้า ในความ

ฝันนัน้ ข้าพเจ้าถกูโจมตีทางร่างกาย และแขนและขาของข้าพเจ้าถกูตดัออกไป แคเรนรู้สกึไม่สบายใจเพราะฝันนีจ้นต่ืนขึน้มาสะอกึ

สะอืน้ และมารดาของข้าพเจ้ารู้สกึวา่ ควรจะเตือนข้าพเจ้าเก่ียวกบัความเป็นไปได้ท่ีอาจมีอนัตรายกําลงัจะเกิดขึน้ บางทีเราอาจถือ

วา่ความฝันนัน้เป็นถ้อยคําประกอบด้วยความรู้แก่พ่ีสาวของข้าพเจ้า และข้อความท่ีเป็นผลนัน้เป็นการเผยพระวจนะตอ่ข้าพเจ้า 

 เท่าท่ีข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้าไม่ได้เผชิญกบัอนัตรายใดๆ ในเคนยา แต่หลงัจากกลบัมาอเมริกาไม่นาน ข้าพเจ้าเผชิญกบั

การตอ่ต้านท่ีน่าแปลกใจจากหลายๆ คนท่ีตีความบทความเก่ียวกบัคําสัง่สอนท่ีข้าพเจ้าเขียนผิดไปหรือไมเ่หน็ด้วยกบับทความนัน้ 
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____________________________________ 

เพราะไดร้บัการเตือนจากการเผยพระวจนะนี ้

ข้าพเจ้าคงความเชือ่มัน่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผค้วบคมุู  

_________________________________________ 

 ข้าพเจ้ารู้สกึการต่อต้านท่ีร้ายแรงนีเ้ป็นการสําเร็จของความฝันของพ่ีสาว และเพราะได้การเตือนจากการเผยพระวจนะนี ้

ข้าพเจ้าคงความเช่ือมัน่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคมุ ข้าพเจ้าอธิบายกบัผู้ ท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อความนัน้ แต่พยายามท่ีจะปล่อย

ให้สถานการณ์ทัง้หมดอยูใ่นพระหตัถ์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ในตอนหลงั สถานการณ์ทัง้หมดได้รับการแก้ไขอย่างลงรอยกนัโดยผู้ ท่ี

ตอ่ต้านข้าพเจ้านัน้เป็นผู้ เร่ิมต้นแก้ไข 

 ในหลายโอกาสขณะท่ีข้าพเจ้าได้นําการประชมุ การเทศนา การอธิษฐาน หรือการให้คําปรึกษา องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรง

ให้ข้าพเจ้าพูดโดยไม่ได้วางแผนหรือซ้อมมาก่อนซึ่งเป็นประโยชน์แก่สถานการณ์หรือบุคคลเฉพาะ ในบางกรณี ข้าพเจ้าไม่ได้

ตระหนกัถึงความสําคญัของสิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัสผ่านข้าพเจ้าจนเวลาผ่านไป ในเวลาอ่ืนๆ ข้าพเจ้ารู้สึกถ้อยคําท่ีได้รับการเจิมเป็น

พิเศษโดยทนัที และมกัจะมีบคุคลคนๆ หนึง่มายืนยนัในภายหลงัวา่ถ้อยคําเหลา่นัน้เพ่ือเขาหรือเธอโดยเฉพาะ ภรรยาของข้าพเจ้ามี

ประสบการณ์คล้ายคลงึกนัในการให้คําปรึกษาและหนนุนํา้ใจคนทัง้หลาย 

 ในคืนวนัอาทิตย์วนัหนึ่งในปี 1997 ข้าพเจ้ากําลงัเทศนาเร่ืองพระคณุของพระเจ้าอยู่ท่ีเมืองออสติน เม่ือใกล้จบ ข้าพเจ้า

รู้สกึถงึการทรงเจิมท่ีมีฤทธิเดชในทนัใดเพ่ือกลา่วเตือนอยา่งเข้มงวดในเร่ืองการเห็นว่าตนเองชอบธรรมและการตดัสินผู้์ อ่ืน ประเด็น

นัน้ไมใ่ช่แผนการของข้าพเจ้า หรือไมต่รงกบัความคิดของข้าพเจ้าโดยตรง แตข้่าพเจ้าเหน็วา่จะรวมเข้าไปในการเทศนาของข้าพเจ้า

ได้อย่างไรในทนัที ในภายหลงั ภรรยาของข้าพเจ้า แม่ยายและผู้ช่วยศิษยาภิบาลแต่ละคนกล่าวว่าได้เห็นการเปล่ียนแปลงเกิด

ขึน้กับข้าพเจ้าเม่ือข้าพเจ้ากล่าวถ้อยคําเหล่านัน้ พวกเขาสรุปว่าการกล่าวถ้อยคําเหล่านัน้ไม่ใช่ลกัษณะรูปแบบและบุคลิกของ

ข้าพเจ้า แตเ่ป็นของพระเจ้าอยา่งแน่นอน 

 ในขณะท่ีข้าพเจ้ากล่าวนัน้ ข้าพเจ้ารู้ในทันทีว่าถ้อยคําเหล่านีห้มายถึงใคร แต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับหรือไม ่

ความรู้สกึนัน้แรงกล้าจนข้าพเจ้ากงัวลว่าเขาจะหาว่าข้าพเจ้าจงใจต่อสู้กบัเขาหรือไม่ แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้กลา่วถึงสถานการณ์ท่ี

ทําให้ทราบได้ก็ตาม ข้าพเจ้ารู้วา่ เขาอาจตอบสนองด้วยความโกรธและความขมข่ืนใจ 

 ในคืนวนัพธุต่อมา ชายคนนัน้มาหาข้าพเจ้าโดยกลบัใจใหม่ เขาได้ทราบในทนัทีว่าถ้อยคําท่ีข้าพเจ้ากลา่วมาจากพระเจ้า 

และเพ่ือเขาโดยเฉพาะ พระเจ้าทรงพยายามช่วยเหลือเขาอยา่งมากในช่วงสองสามวนัตอ่มาจนกระทัง่เขาเปล่ียนทศันคติและความ

ประพฤติของตน การพดูโดยเผยพระวจนะนัน้ขจดัปัญหาร้ายแรงท่ีอาจเกิดขึน้และทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางฝ่ายวิญญาณ 
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บทที่สิบส่ี 
1โครินธ์ 14: ของประทานในการพดู  

ในการนมัสการร่วมกัน 
 

 หลงัจากกลา่วถงึของประทานฝ่ายพระวิญญาณและสอนเร่ืองความจําเป็นของความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัและความรัก

ในการใช้ของประทานแล้ว 1โครินธ์ยงัได้สอนเราเก่ียวกบัการใช้ของประทานอย่างถกูต้องในการนมสัการร่วมกนั โดยให้แนวทางใน

การกําจดัความสบัสนและกําหนดระเบียบเพ่ือท่ีวตัถปุระสงค์ของของประทานฝ่ายพระวิญญาณซึ่งคือเพ่ือให้เกียรติแก่พระคริสต์

และให้พระกายของพระองค์จําเริญขึน้นัน้ได้สําเร็จ 1โครินธ์ 14 กลา่วถึงของประทานในการพดูสามอย่าง ได้แก่ ภาษาแปลกๆ การ

แปลภาษาแปลกๆ และการเผยพระวจนะ ไว้เป็นพิเศษ เพราะอาจมีการใช้ของประทานเหล่านีอ้ย่างไม่ถูกต้องมากท่ีสดุในการ

ประชมุคริสตจกัร 

 ผู้อธิบายข้อพระคมัภีร์บางคนดูถูกหรือปฏิเสธของประทานฝ่ายพระวิญญาณในปัจจุบนั และได้ชีใ้ห้เห็นความคิดเห็น

บางอยา่งใน 1โครินธ์ 14 ในเร่ืองกฎการใช้ของประทานในการพดูเพ่ือสนบัสนนุความคิดเห็นของตน คนเหลา่นัน้ไม่มีประสบการณ์

ทางฝ่ายวิญญาณในเร่ืองเหลา่นีจ้ึงไม่มีคณุสมบติัท่ีจะออกความคิดเห็น 1โครินธ์ 2:12-14 กลา่วว่า “เราทัง้หลายไม่ได้รับวิญญาณ

ของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพ่ือเราทัง้หลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา เรา

กลา่วถงึเร่ืองสิง่เหลา่นี ้ด้วยถ้อยคําซึง่มิใช่ปัญญาของมนษุย์สอนไว้ แตด้่วยถ้อยคําซึง่พระวิญญาณได้ทรงสัง่สอน คือเราได้อธิบาย

ความหมายของเร่ืองฝ่ายพระวิญญาณ ให้คนท่ีมีพระวิญญาณฟัง แตม่นษุย์ธรรมดาจะรับสิง่เหลา่นัน้ ซึง่เป็นของพระวิญญาณแห่ง

พระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านัน้ได้ก็ต้องสังเกตด้วย

วิญญาณ” ผู้ ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเท่านัน้ท่ีจะสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคําสอนเก่ียวกบัของประทานฝ่าย์

พระวิญญาณได้อยา่งเตม็ท่ี 

______________________________________ 

ทางแกไ้ขในการใชใ้หเ้กิดผลร้ายไม่ใช่การไม่ใช่ 

แต่เป็นการใชอ้ย่างถกตอ้งู  

______________________ 

 พระเจ้าทรงบนัดาลใจให้อคัรทตูเปาโลเขียน 1โครินธ์ 12-14 เพ่ือแก้ไขการใช้ให้เกิดผลร้ายในคริสตจกัรโครินธ์ ผู้ เช่ือใน

เมืองนัน้ใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างกระตือร้นอย่างมาก แต่ไม่ได้ใช้อย่างผู้ ใหญ่ นัน่คือ ไม่คํานึงถึงวตัถปุระสงค์ท่ีพระ

เจ้าทรงประทานของประทานให้ ผลคือความวุ่นวายและไม่มีระเบียบแทนท่ีจะทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้ การแก้ไขของเปาโลไม่ได้

เพ่ือดหูม่ินของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แต่เพ่ือเพิ่มการใช้และเพิ่มประโยชน์ของของประทาน ทางแก้ไขในการใช้ให้เกิดผลร้าย

ไม่ใช่การไม่ใช่แต่เป็นการใช้อย่างถูกต้อง 1โครินธ์ 14 กล่าวแก่ผู้ ท่ีใช้หรือแสวงหาเพ่ือใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเหนือ

ธรรมชาติเทา่นัน้ 

 1โครินธ์ไม่ได้ทําให้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณมีค่าน้อยลง แต่สนบัสนนุอย่างแข็งขนัให้ใช้ของประทานอย่างต่อเน่ือง

ในวิธีท่ีถกูต้อง ดงัถ้อยคําตอ่ไปนีไ้ด้แสดงไว้ 

• “ด้วยว่าคําพยานเร่ืองพระคริสต์นัน้ เป็นท่ีรับรองแน่นอนในพวกท่านแล้ว ท่านทัง้หลายจึงมิได้ขาดของประทานเลย” 

(1:6-7) 

• “จงแสวงหาของประทานอนัใหญ่ย่ิงกวา่นัน้” (12:31) 

• “ขวนขวายของประทานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจ เฉพาะอยา่งย่ิงการเผยพระวจนะ” (14:1) 
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• “ข้าพเจ้าใคร่ให้ทา่นทัง้หลายพดูภาษาแปลกๆ ได้ แตย่ิ่งกวา่นัน้อีก ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ทา่นทัง้หลายเผยพระวจนะได้” 

(14:5) 

• “เหตฉุะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายกําลงัร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณแล้ว ก็จงอตุส่าห์กระทําตวัของท่านให้

สามารถท่ีจะทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้” (14:12) 

• “ข้าพเจ้าขอบพระคณุพระเจ้า ข้าพเจ้าพดูภาษาแปลกๆ มากกวา่ทา่นทัง้หลายอีก” (14:18) 

• “ดูก่อนพ่ีน้องทัง้หลายจะว่าอย่างไรกัน เม่ือท่านประชุมกัน บางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็มีคําสัง่สอน บางคนก็มีคํา

วิวรณ์ บางคนก็พดูภาษาแปลกๆ บางคนก็แปลข้อความ ทา่นจงกระทําทกุสิง่ทกุอยา่งเพ่ือให้เขาจําเริญขึน้” (14:26) 

• “เหตฉุะนัน้ พ่ีน้องทัง้หลาย จงตัง้ใจปรารถนาการเผยพระวจนะ ท่ีเขาพดูภาษาแปลกๆ ก็อยา่ห้ามเลย” (14:39) 

 

การเผยพระวจนะและการพดภาษาแปลกๆ ู  
ในการนมัสการร่วมกัน (1โครินธ์ 14:1-14) 

 ข้อความนีส้ัง่ให้เราแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณ จากนัน้ อธิบายความสําคญัของของประทานในการพดูใน

การนมสัการร่วมกนั 

 

 “จงมุ่งหาความรกั และขวนขวายของประทานฝ่ายพระวิญญาณดว้ยความจริงใจ เฉพาะอย่างย่ิงการเผยพระวจนะ” (ข้อ

1) 

 

 คร่ึงแรกของประโยคนีทํ้าให้เข้าใจสองบทก่อนหน้านี ้เราจะต้องมุ่งหาความรักก่อน และจากนัน้จึงขวนขวายของประทาน

ฝ่ายพระวิญญาณ ตอ่มา ข้อนีไ้ด้บอกเราวา่การเผยพระวจนะเป็นสิง่ท่ีควรจะมีในการประชมุร่วมกนัเป็นอยา่งย่ิง 

 

 “เพราะว่าผห้น่ึงผใู้ ู ด ทีพ่ดภาษาแปลกๆ ได ้ไม่ไดพ้ดกบัมนษุย์ แต่ทลต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่มีมนษุย์คนใดเข้าใจได ้แตู่ ู ู

เขาพดเป็นความล้ําลึกฝ่ายพระวิญญาณ ฝ่ายผที้เ่ผยพระวจนะนัน้ พดกบัมนษุย์ทําใหเ้ขาเจริญข้ึน เป็นทีห่นนุจิตชใจ ฝ่ายคนทีพู่ ู ู ู ู

ภาษาแปลกๆ นัน้ ก็ทําใหต้นเองเจริญฝ่ายเดียว แต่ผเ้ผยพระวจนะนัน้ย่อมทําใหค้ริสตจกัรจําเริญข้ึน ข้าพเจ้าใคร่ใหท่้านทัง้หลาย ู

พดภาษาแปลกๆ ได ้แต่ย่ิงกว่านัน้อีก ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทัง้หลายเผยพระวจนะได ้เพราะว่าผเ้ผยพระวจนะไดน้ัน้ก็ใหญู่ ู

กว่าคนทีพ่ดภาษาแปลกๆ ได ้เวน้แต่เขาสามารถแปลภาษานัน้ๆ ออก เพืู่ อคริสตจกัรจะไดร้บัความเจริญข้ึน” (ข้อ 2-5) 

___________________________ 

ผที้พ่ดภาษาแปลกๆ ทลต่อพระเจ้าู ู ู  

แต่ผู้ทีเ่ผยพระวจนะพดต่อผอื้นู่ ู  

_________________________ 

 ข้อ 2-5 เปรียบเทียบการเผยพระวจนะและการพดูภาษาแปลกๆ โดยอธิบายว่าในการนมสัการร่วมกนั การเผยพระวจนะ

มีประโยชน์มากกวา่การพดูภาษาแปลกๆ นอกจากวา่การพดูภาษาแปลกๆ นัน้จะมีการแปลด้วย ผู้ ท่ีพดูภาษาแปลกๆ [โดยไม่มีการ

แปล] ทลูต่อพระเจ้า แต่ผู้ ท่ีเผยพระวจนะพดูกบัผู้ อ่ืน การพดูภาษาแปลกๆ [โดยไม่มีการแปล] ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้พดูเท่านัน้ 

แต่การเผยพระวจนะก่อให้เกิดประโยชน์กบัทกุคนในท่ีประชมุ ดงันัน้ ในการประชมุกนัเป็นกลุม่ การเผยพระวจนะจึงมีค่ามากกว่า

การพดูภาษาแปลกๆ โดยไม่มีการแปล อย่างไรก็ตาม หากการพดูภาษาแปลกๆ นัน้มีการแปลด้วย ก็จะมีค่าเทียบเท่ากบัการเผย

พระวจนะ 
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 “นีแ่หละพีน่อ้งทัง้หลาย ถา้ข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาแปลกๆ จะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านเล่า เวน้เสียแต่ข้าพเจ้า

จะพดกบัท่านโดยให้คําวิวรณ์ หรือให้ความร้ หรือเผยพระวจนะ หรือสัง่สอน แม้ส่ิงซ่ึงไม่มีชีวิตที่ทําเสียงได ้เช่นป่ีและพิณเป็นตน้ ู ู

ถ้าเสียงนัน้ดงัไม่ชดั ใครจะร้ได้อย่างไรว่าเขาเป่าหรือดีดทํานองอะไร ถ้าแู ตรเดี่ยวเปล่งเสียงไม่ชดัเจน ใครเล่าจะเตรียมตวัเข้า

ประจญับาน ท่านทัง้หลายก็เป็นเช่นนัน้ ถ้าท่านไม่ใช้ภาษาพดที่เข้าใจได้ง่าย เขาจะเข้าใจคําพดนัน้ไดอ้ย่างไร ท่านก็จะพดเพอู้ ู ู

ตามลมไป ในโลกนีมี้ภาษาเป็นอนัมาก และไม่มีภาษาใดๆ ทีป่ราศจากเนือ้ความ แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนือ้ความของภาษานัน้ๆ 

ข้าพเจ้าจะเป็นคนต่างภาษากบัคนทีพ่ด และคนทีพ่ดนัน้จะเป็นคนต่างภาษากบัข้าพเจ้าดว้ยู ู ” (ข้อ 6-11) 

 

 ข้อพระคมัภีร์เหล่านีแ้สดงตวัอย่างความสําคญัของข้อความท่ีสามารถเข้าใจได้ คนเล่นป่ีและพิณจะต้องเล่นให้ฟังชัด

เพ่ือให้ออกมาเป็นเพลง และผู้ เป่าแตรในกองทพัหรือแตรเด่ียวจะต้องเล่นให้ฟังชดัเม่ือออกคําสัง่ประจญับาน ในทํานองเดียวกนั 

เม่ือบคุคลพดูแก่คริสตจกัร เขาจะต้องใช้คําพดูท่ีเข้าใจได้เพ่ือส่ือสาร หรือมิฉะนัน้เขาจะเป็นเหมือนคนตา่งภาษา 

 หลักการเดียวกันนีเ้ป็นจริงในการใช้ของประทานในการเผยพระวจนะท่ีเหนือธรรมชาติและการเผยพระวจนะใน

ความหมายของการพดูโดยการเจิมทัง้หมด รวมทัง้การเทศนาด้วย ข้อ 6 อธิบายการพดูในภาษาท่ีเข้าใจได้ว่าแบ่งออกเป็นส่ีแบบ 

ถ้อยคําเหล่านีไ้ม่จําเป็นว่าต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นพิเศษ แต่เป็นการพูดตามการดลใจทุกประเภทในคริสตจักร ไม่ว่าจะ

เปิดเผยโดยตรงจากพระเจ้า (“คําวิวรณ์”) หรือ ได้รับด้วยการศกึษาพระวจนะของพระเจ้า (“ความรู้”) 

 

 “เหตฉุะนัน้เมื่อท่านทัง้หลายกําลงัร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณแล้ว ก็จงอตุส่าห์กระทําตวัของท่านให้

สามารถทีจ่ะทําใหค้ริสตจกัรจําเริญข้ึน” (ข้อ 12) 

 

 ประโยคนีป้ระกาศอย่างชดัเจนเก่ียวกบัหลกัการในการแสวงหาของท่ีดีท่ีสดุสําหรับคริสตจกัร หากเราต้องการเป็นผู้อยู่

ทางฝ่ายวิญญาณอยา่งแท้จริง เราควรจะคิดถงึความจําเป็นของผู้ อ่ืน เราควรจะเป็นเลศิในการรับใช้พระกาย 

 เห็นได้ชัดว่าข้อความนีไ้ม่ได้กล่าวถึงผู้ ท่ีได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ หรือการอธิษฐานเพียงลําพงั แต่เก่ียวข้องกับการ

นมสัการกนัเป็นกลุม่ ผู้ เช่ือชาวโครินธ์นัน้มีความกระตืนรือร้นในของประทานฝ่ายพระวิญญาณมากจนเม่ือเขาประชมุร่วมกนั การ

พดูภาษาแปลกๆ ควบคมุการนมสัการร่วมกนัของพวกเขา อยา่งไรก็ตาม พวกเขามีโอกาสอ่ืนๆ อีกมากมายในการพดูภาษาแปลกๆ 

เพ่ือความจําเริญของตน เขาจําเป็นต้องใช้เวลาพบปะกนัอยา่งมีคา่เพ่ือสิง่ท่ีจะทําให้กายจําเริญขึน้ 

 

 “เหตฉุะนัน้คนที่พดภาษาแปลกๆ ไดน้ัน้ ควรจะอธิษฐานขอให้แปลไดด้ว้ย เพราะถา้ข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ ู

ใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์” (ข้อ 13-14) 

 

 ข้อพระคมัภีร์เหล่านีเ้ป็นประโยชน์ในเร่ืองการพดูภาษาแปลกๆ ในการประชุมคริสตจักร หากพระเจ้าทรงสมัผสัใจของ

บุคคลให้พูดกบักลุ่มท่ีประชุมในภาษาแปลกๆ จากนัน้ เขาควรจะอธิษฐานเพ่ือพระเจ้าจะทรงให้การแปลแก่เขา เพราะด้วยวิธีนี ้

พระองค์จะทรงสามารถอวยพรทกุคนมากกวา่เขาเพียงคนเดียว 

 

บทสรุปเก่ียวกับของประทานในการพดู 
ในการนมัสการร่วมกัน (1โครินธ์ 14:15-25) 

 

 “ถา้เช่นนัน้ ข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานดว้ยใจและดว้ยความคิด และจะร้องเพลงดว้ยใจและดว้ย

ความคิด” (ข้อ 15) 
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 ในท่ีนี ้บทสรุปเก่ียวกับการการใช้การพดูภาษาแปลกๆ ส่วนตวั นัน่คือ เราควรจะอธิษฐานและร้องเพลงภาษาแปลกๆ 

และควรจะอธิษฐานและร้องเพลงในภาษาของตนเอง ทัง้สองสิ่งเป็นสิ่งท่ีสําคญั ทัง้สองสิ่งไม่ควรจะถกูดหูม่ินหรือดแูคลน โดยทัง้

สองสิง่นัน้มีเวลาและสถานท่ีอนัเหมาะสมของมนัเอง 

 

 “มิฉะนัน้เมื่อท่านขอบพระคณุพระเจ้าดว้ยใจแลว้ คนทีอ่ย่ในพวกทีร้่ไม่ถึงจะว่า ู ู ‘อาเมน’ เมื่อท่านโมทนาพระคณุอย่างไร

ได ้ในเมื่อเขาไม่เข้าใจส่ิงที่ท่านพด แม้ท่านโมทนาพระคณุอย่างไพเราะก็ตาม แต่คนอื่นนัน้จะไม่จําเริญข้ึน ข้าพเจ้าขอบพระคุณู

พระเจ้า ข้าพเจ้าพดภาษาแปลกๆ มากกว่าท่านทัง้หลู ายอีก แต่ว่าในคริสตจกัรข้าพเจ้าพอใจที่จะพดสกัห้าคําดว้ยความคิด เพือู่

เป็นคติแก่คนอืน่ดีกว่าทีจ่ะพดหมืน่คําเป็นภาษาแปลกๆู ” (ข้อ 16-19) 

 

 ข้อพระคมัภีร์เหล่านีใ้ห้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับความแตกต่างของการใช้ภาษาแปลกๆ ในการประชุมและการใช้

ภาษาแปลกๆ โดยสว่นตวั โดยกลา่วยํา้ความคิดในข้อ 1-14 หากบางคนได้รับการเรียกให้เป็นตวัแทนอธิษฐาน เขาควรจะอธิษฐาน

ในภาษาทัว่ไปเพ่ือท่ีทกุคนจะสามารถให้การยืนยนัแก่การอธิษฐานท่ีเป็นการอธิษฐานแทนพวกเขาได้ (ข้อ 16-17) การพดูภาษา

แปลกๆ มีค่าอย่างย่ิงในการอธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั แน่นอนว่า เปาโลจะไม่ปล่อยให้ใครทําเกินกว่าเขาในเร่ืองนัน้ (ข้อ 

18) แต ่“ในคริสตจกัร” นัน่คือ ในการประชมุของผู้ ท่ีเช่ือ ถ้อยคําท่ีเข้าใจได้สองสามคําดีกวา่ถ้อยคําท่ีเข้าใจไมไ่ด้หลายคํา (ข้อ 19) 

____________________________ 

การพดภาษาแปลกๆ มีค่าอย่างย่ิงู  

ในการอธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั 

________________________________ 

 ข้อ 15-16 และข้อ 18-19 มีความคล้ายคลึงกนั ทัง้ข้อ 15 และข้อ 18 ประกาศคณุค่าของการพดูภาษาแปลกๆ ในการ

อธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั สว่นข้อ 16 และข้อ 19 แสดงความสําคญัของการพดูท่ีเข้าใจได้ในการประชมุนมสัการร่วมกนั 

 

 “ดก่อนพีน่อ้งทัง้หลาย ความคิดของท่านอย่าใหเ้ป็นอย่างเด็ก ในเร่ืองความชัว่ร้ายจงเป็นอย่างทารก แต่ฝ่ายความคิดจงู

ใหเ้ป็นอย่างผใ้หญู่ ” (ข้อ 20) 

 

 ผู้ ท่ีไมเ่ข้าใจหลกัการนีเ้ป็นผู้ ท่ีไมเ่ป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณ เราควรจะเป็นเหมือนเด็กในเร่ืองความชัว่ เช่น ความเกลียด

ชงั ความมุง่ร้ายและการแก้แค้น แตใ่นความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ (ดโูรม 16:19) 

 

 “ในธรรมบญัญติัมีคําเขียนไวว่้า องค์พระผเ้ป็นเจ้าตรัสว่า ู ‘เราจะพดกบัชนชาตินีโ้ดยคนต่างภาษา และโดยริมฝีปากของู

คนต่างดา้ว ถึงกระนัน้เขาก็จะไม่ฟังเรา’ เหตฉุะนัน้การพดภาษาแปลกๆ จึงไม่เป็นหมายสําคญัแก่คนทีเ่ชือ่แต่เป็นนิมิตแก่คนที่ไมู่

เชือ่ แต่การเผยพระวจนะนัน้ ไม่ใช่สําหรบัคนทีไ่ม่เชือ่ แต่สําหรบัคนทีเ่ชือ่แลว้” (ข้อ 21-22) 

 

 เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์ของการพูดภาษาแปลกๆ เพิ่มเติม ข้อ 21 อ้างจากอิสยาห์ 28:11-12 และข้อ 22 เปิดเผย

ข้อความในพระคมัภีร์เก่าเป็นแบบหรือสิง่ท่ีพยากรณ์ถงึการพดูภาษาแปลกๆ ในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การพูดในท่ีประชุมเป็นภาษาแปลกๆ อนัเป็นหมายสําคญัแก่ผู้ ท่ีไม่เช่ือ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ท่ียังไม่ได้รับความรอดหรือคริสเตียนท่ีมี

คําถาม ความท้อถอยหรือข้อสงสยั แม้ว่าเขาอาจไม่ใสใ่จหรือละเลยข้อความในภาษาตนเอง แต่การพดูอย่างอศัจรรย์ทําให้เขาพบ

กบัสิ่งเหนือธรรมชาติ พวกเขาจะต้องตดัสินใจว่าข้อความนีเ้ป็นการเสแสร้งหรือไม่ หรือเป็นการอิทธิฤทธิจากพระเจ้า หากเป็นการ์
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อิทธิฤทธิจากพระเจ้า พระเจ้าทรงประสงค์์ ให้เราทําอะไร การพดูภาษาแปลกๆ ทําให้ผู้ ท่ีไม่เช่ือเกิดความสนใจเพ่ือท่ีเขาจะคํานึงถึง

การแปลท่ีจะตามมาอยา่งจริงจงัมากขึน้ 

 นักศึกษาวิทยาลยัคนหนึ่งซึ่งเรียนเอกการเงินมาท่ีโบสถ์ของเราในออสตินหลายครัง้ เขาพบกับสมุห์บัญชีท่ีได้รับการ

รับรองในคริสตจกัรของเรา และมีความเคารพนกับญัชีนัน้ทัง้ในอาชีพและฝ่ายวิญญาณ วนัอาทิตย์หนึ่ง นกับญัชีคนนัน้พดูภาษา

แปลกๆ ให้แก่ท่ีประชมุ ซึ่งเป็นการพดูท่ีมีการแปล แม้ว่านกัเรียนคนนัน้มีความสงสยัอยู่บ้าง แต่การอิทธิฤทธินีทํ้าให้เขาเช่ือว่าการ์

พดูภาษาแปลกๆ เป็นจริง เป็นหมายสําคญัท่ีทําให้ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือได้เช่ือ 

__________________________________________ 

การเผยพระวจนะเป็นประโยชน์แก่ผที้เ่ชือ่เป็นสําคญัู  

__________________________________________ 

 ในทางตรงกนัข้าม การเผยพระวจนะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเช่ือเป็นสําคญั นัน่คือ ผู้ ท่ีได้รับความรอดหรือผู้ ท่ีอย่างน้อยได้

ทราบการอนัเหนือธรรมชาติ พวกเขาไม่ต้องให้มีการพดูภาษาแปลกๆ เพ่ือทําให้พวกเขาเช่ือการอิทธิฤทธิและฟังข้อความของพระ์

เจ้า แม้วา่การพดูภาษาแปลกๆ ในการประชมุอาจเป็นการหนนุนํา้ใจและเป็นการยืนยนัแก่พวกเขาก็ตาม 

 

 “เหตฉุะนัน้ถา้คริสตจกัรมีการประชมุแลว้ คนทัง้ปวงต่างก็พดภาษาแปลกๆ และมีคนทีร้่ไม่ถึง หรือคนทีไ่ม่เชือ่เข้ามา เขาู ู

จะมิเห็นไปว่าท่านทัง้หลายคลัง่ไปแล้วหรือ แต่ถา้ทกุคนเผยพระวจนะ คนทีไ่ม่เชื่อหรือคนทีร้่ไม่ถึงเข้ามา ทกุคนก็จะทําใหเ้ขาร้สึกู ู

สํานึกและทําใหเ้ขาพิจารณาจิตใจของตนเอง ความลบัทีซ่่อนอย่ในใจของู เขาจะเด่นชดัข้ึน เขาก็จะกราบลงนมสัการพระเจ้ากล่าว

ว่า พระเจ้าทรงสถิตอย่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอนู ” (ข้อ 23-25) 

 

 ข้อ 23-25 กล่าวถึงการประชุมร่วมกัน เม่ือ “คริสตจักรมีการประชุมแล้ว” การพดูภาษาแปลกๆ โดยไม่มีการแปลไม่ได้

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ท่ีไม่เช่ือหรือคนท่ีไม่ได้รับการสอนท่ีอยู่ในการประชุม ถ้าทุกคนพูดภาษาแปลกๆ เพ่ือการอธิษฐานหรือ

นมัสการเพียงลําพงัในการประชุมร่วมกัน ผู้ ท่ีไม่เช่ือท่ีอยู่ในการประชุมจะไม่ได้เรียนรู้อะไร แต่คิดว่าทุกคนคลัง่ไปแล้ว แต่การ

เทศนา การเป็นพยานหรือของประทานในการเผยพระวจนะในภาษาอนัเป็นท่ีเข้าใจจะทําให้ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือได้เช่ือ เปิดเผยความลบัในใจ

ของเขา และนําเขาไปสู่การกลบัใจใหม่และนมสัการ ในท่ีนี ้เราเห็นความสําคญัของการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณในการ

อวยพรแก่ผู้ อ่ืนและเข้าถงึคนหลงโดยเฉพาะ 

 เม่ือมองดใูนครัง้แรก ข้อ 23-25 อาจเหมือนวา่ขดัแย้งกบัข้อ 22 แตจ่ริงๆ แล้ว ไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้ ข้อ 22 กลา่วถึงคณุค่าของ

ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ในท่ีประชมุท่ีตามด้วยการแปล การพดูภาษาแปลกๆ ทําให้ผู้ ท่ีไม่เช่ือเกิดความสนใจ โดยนํา

เขามาเป็นผู้ ท่ีเช่ือด้วยฤทธิเดชของพระเจ้า จากนัน้ การแปลชีนํ้าเขา ในความหมายนี ้การ์ แปลมีความเท่าเทียมกบัการเผยพระ

วจนะ ทัง้สองอยา่งมีประโยชน์แก่ผู้ไมเ่ช่ือท่ีเข้ามาในโบสถ์ ซึง่เปิดใจของตนในความเช่ือเพราะการสําแดงของพระวิญญาณ 

 ข้อ 23-25 เปรียบเทียบการพูดภาษาแปลกๆ เป็นการส่วนตัวกับการเผยพระวจนะ โดยแสดงให้เห็นว่าการพูดภาษา

แปลกๆ ในการอธิษฐานหรือนมัสการเพียงลําพังนัน้ไม่เกิดประโยชน์หากเกิดขึน้ในการประชุมร่วมกันแต่การเผยพระวจนะเกิด

ประโยชน์ ข้อ 22 อธิบายวตัถุประสงค์ท่ีเหมาะสมของการพูดภาษาแปลกๆ นั่นคือ เป็นหมายสําคญัแก่ผู้ ท่ีไม่เช่ือ เม่ือใช้อย่าง

ถกูต้องในการประชมุ ในขณะท่ีข้อ 23 อธิบายถึงความผิดพลาดของการพดูภาษาแปลกๆ นัน่คือ การทําให้ผู้ ไม่เช่ือสบัสน เม่ือใช้

อยา่งไมถ่กูต้อง 

 

แนวทางเก่ียวกับระเบียบ 
ในการนมัสการร่วมกัน (1โครินธ์ 14:26-40) 

 



 98 

 “ดก่อนพี่น้องทัง้หลายจะว่าอย่างไรกนั เมื่อท่านประชุมกนั บางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็มีคําสัง่สอน บางคนก็มีคําู

วิวรณ์ บางคนก็พดภาษาแปลกๆ บางคนก็แปลข้อความ ท่านจงกระทําทกุส่ิงทกุอย่าง เพือ่ใหเ้ขาจําเริญข้ึนู ” (ข้อ 26) 

 

 การประชุมในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่โดยทัว่ไปอาจมีการร้องเพลงนมสัการ การสอน การพดูภาษาแปลกๆ คํา

วิวรณ์ (การพดูเผยพระวจนะ) และการแปล ผู้ ท่ีให้การพดูภาษาแปลกๆ มีความสําคญัน้อยลงหรือต่อต้านการพดูภาษาแปลกๆ ใน

ปัจจุบันไม่สนใจประสบการณ์เหล่านีใ้นการประชุม การประชุมนมัสการของพวกเขาขาดบางส่ิงเหล่านีไ้ป ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ของพวกเขาไม่ถกูต้อง เพราะข้อพระคมัภีร์นีส้นบัสนนุให้ใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณในการประชุมนมสัการ

ร่วมกนัตราบเทา่ท่ีเป็นการใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีถกูต้อง นัน่คือ การทําให้ร่างกายจําเริญขึน้ (เติบโตขึน้) 

 

 “ถา้ผใ้ดจะพดภาษาแปลกๆ จงใหพ้ดเพียงสองคนหรืออย่างมากทีส่ดุก็สามคน และใหพ้ดทีละคน และใหอี้กคนหน่ึงแปล ู ู ู ู

[ให้คนหน่ึงแปล – ทัง้นี้ อาจจะเป็นคนเดียวกบัที่พดู ภาษาแปลกๆ หรือคนละคนก็ได้] แต่ถ้าไม่มีผ้ใดแปลได้ก็ให้คนเหล่านัน้อยู่ ู

เงียบๆ ในที่ประชุม และให้พดกบัตวัเอง และทลต่อพระเจ้า ฝ่ายพวกผ้เผยพระวจนะนัน้ให้พดสองคนหรือสามคน และให้คนอื่นู ู ู ู

วินิจฉยัข้อความทีเ่ขาพดนัน้ ถา้มีส่ิงใดทรงสําแดงแก่คนอืน่ทีน่ ัง่อย่ดว้ยกนัู ู  ใหค้นแรกนัน้น่ิงเสียก่อน เพราะว่าท่านเผยพระวจนะได้

ทีละคน เพือ่ใหท้กุคนไดค้วามร้ และไดร้บัความหนนุใจู ” (ข้อ 27-31) 

 

 ในท่ีนี ้เราเหน็แนวทางอนัเหมาะสมท่ีจะนํามาปฏิบติัในการประชมุคริสตจกัรเพ่ือให้แน่ใจว่า จะมีการใช้ของประทานฝ่าย

พระวิญญาณในการพดูเพ่ือให้ผู้ ฟังทกุคนจําเริญขึน้ 

1. ในการประชมุครั้งหน่ึง อนญุาตให้มีผพ้ดภาษาแปลกๆ ในการประชมุร่วมกนั ู ู (โดยกล่าวกบัผู้ ฟังทกุคน) ไดส้องหรือ

อย่างมากสามคน (ข้อ 27) การพดูภาษาแปลกๆ เป็นหมายสําคญัแก่ผู้ ท่ีไม่เช่ือโดยเฉพาะ การพดูภาษาแปลกๆ ในแบบดงักล่าว

จํานวนสามครัง้ก็เพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นฤทธิเดชท่ีอศัจรรย์ของพระเจ้าและเป็นหมายสําคญั การพดูมากไปกว่านัน้มีค่าเพียง์

เลก็น้อยและอาจก่อให้เกิดความรําคาญได้ 

2. หลงัจากการพดภาษาแปลกๆ ในการประชมุร่วมกนั ใหค้อยฟังการแปล ู (ข้อ 27) มิฉะนัน้ การพดูภาษาแปลกๆ ก็ไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ฟัง 

3. หากไม่มีการแปล ผ้พดควรจะเงียบเสียู ู  (ข้อ 28) เขาไม่ควรจะพูดแก่ผู้ ฟังในภาษาแปลกๆ ต่อไป เพราะเขาไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ฟัง แตเ่ขาอาจอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ อยา่งเงียบๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

4. ในการประชุมครั้งหน่ึงๆ อนุญาตให้มีผ้เผยพระวจนะต่อที่ประชุม ู (การพูดอย่างเหนือธรรมชาติในภาษาท่ีเข้าใจ

ได้แก่ผู้ ฟังทกุคน) สองหรืออย่างมากทีส่ดุสามคน (ข้อ 29) จํานวนนีเ้พียงพอแล้วท่ีจะส่ือสารข้อความของพระเจ้าในโอกาสนัน้ 

 

 

______________________________________ 

พระเจ้าไม่ทรงผิดพลาด แต่มนษุย์ร้จกัผิดพลาดู  

______________________________________ 

5. ผ้ฟังควรจะประเมินการพดที่เป็นการเผยพระวจนะทุกอย่างู ู  (ข้อ 30) พระเจ้าไม่ทรงผิดพลาด แต่มนุษย์รู้จัก

ผิดพลาด ดงันัน้ การพดูใดๆ จากมนษุย์อาจผิดพลาดทัง้หมดหรือบางสว่นได้ ดงัท่ีเราได้กลา่วถึงไปแล้วในบทท่ี 13 ผู้ ฟังแต่ละคนมี

หน้าท่ีในการรู้จกัสงัเกตว่าการเผยพระวจนะนัน้มาจากพระเจ้าหรือไม่ และหากมาจากพระเจ้า การเผยพระวจนะนัน้มีประโยชน์

อย่างไรในชีวิตของเขา ทัง้นี ้การตดัสินนีไ้ม่ใช่การหาความผิด ประณามหรือคดัค้านอย่างเปิดเผย แต่หมายถึงการประเมินความ

ถกูต้องและความหมายของข้อความ 
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 หากผู้พดูและผู้ ฟังประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสทุธิ พระวิญญาณภายใน์ ์

ผู้ ฟังจะเป็นพยานว่าเขาได้ยินข้อความจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างแน่นอน หากไม่มีพยานเช่นนัน้ ผู้ ฟังควรจะพิจารณาว่าเขาไวต่อ

พระวิญญาณหรือไม ่และเขาได้รู้สกึเหมือนเช่นคนอ่ืนๆ ในคริสตจกัรหรือไม ่คํากลา่วตามพระคมัภีร์ตอ่ไปนีแ้สดงถึงหลกัการท่ีผู้ เช่ือ

ซึ่งเป็นผู้ ใหญ่ควรจะสามารถสงัเกตงานของพระวิญญาณได้ “พระวิญญาณนัน้เป็นพยานร่วมกบัวิญญาณจิตของเราทัง้หลายว่า 

เราทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจ้า” (โรม 8:16) “ “เราทัง้หลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า 

เพ่ือเราทัง้หลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา...แต่มนษุย์ฝ่ายวิญญาณวิจยัสิ่งสารพดัได้ แต่ไม่มีผู้ ใดจะ

วิจยัใจคนนัน้ได้” (1โครินธ์ 2:12, 15) “ใครมีหก็ูให้ฟังข้อความ ซึง่พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจกัรทัง้หลาย ผู้ใดมีชยัชนะ เราจะให้

ผู้นัน้กินผลจากต้นไม้แหง่ชีวิตท่ีอยูใ่นอทุยานสวรรค์ของพระเจ้า” (วิวรณ์ 2:7) 

 ดงัท่ีเราได้กลา่วถึงไปในบทท่ี 3 มาตรฐานท่ีมีอํานาจท่ีเราใช้เพ่ือตดัสินทกุสิ่ง รวมทัง้การเผยพระวจนะต่างๆ นัน้ คือพระ

คัมภีร์ การรู้จักสงัเกตวิญญาณเป็นสิ่งท่ีเราอาจนําความคิดส่วนตัวเข้ามาปนบ้าง แต่พระวจนะท่ีเขียนไว้เป็นสิ่งท่ีไม่มีการนํา

ความคิดสว่นตวัเข้ามาปน หากการพดูนัน้ขดัแย้งกบัพระคมัภีร์ เราจะต้องเช่ือฟังพระคมัภีร์เสมอ 

6. หากมีการเผยพระวจนะมากกว่าหน่ึง ผ้พดจะตอ้งผลดักนั ู ู (ข้อ 30-31) พวกเขาจะต้องไม่แข่งกนัเรียกความสนใจ 

หรือไม่ควรจะเผยพระวจนะพร้อมกัน หลงัจากคนๆ หนึ่งเผยพระวจนะเสร็จ และเห็นชัดว่าบุคคลท่ีสองมีการเผยพระวจนะด้วย 

บคุคลแรกจะต้องหยดุและให้อีกคนพดู กายจะได้รับพระพรมากท่ีสดุเม่ือทกุคนมีโอกาสทัง้พดูและฟัง เม่ือได้ยินหลายคนเผยพระ

วจนะ ทกุคนสามารถเรียนรู้และได้รับการหนนุนํา้ใจ ทกุคนสามารถใช้ของประทานนีไ้ด้อยา่งเกิดประโยชน์ตามที่พระเจ้าทรงให

อํานาจไว้ 

 จากแนวทางข้างต้น เราได้เรียนรู้ว่า ไม่ใช่ทกุคนจะได้พดูในการประชมุครัง้หนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม ทกุคนควรจะมีโอกาสท่ี

จะมีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่งในชีวิตของคริสตจกัรโดยแบ่งปันการเป็นพยาน ความคิดท่ีได้รับเม่ืออธิษฐานอยู่ ข้อพระคมัภีร์ท่ี

สําคญัหรือการเผยพระวจนะพิเศษ 

 เม่ือข้อ 27 กล่าวว่า “ให้คนหนึ่งแปล” ซึ่งหมายความว่า “ให้คนหนึ่งคนใดแปล” ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนละคนกบัผู้ ท่ีพดู

ภาษาแปลกๆ เพราะในข้อ 13 ให้ผู้พดู “อธิษฐานเพ่ือท่ีจะแปล” นอกจากนี ้ข้อ 27 ยงัไม่ได้หมายความว่ามีเพียงคนเดียวเท่านัน้ท่ี

อาจแปลการพูดภาษาแปลกๆ หลายครัง้ การแปลมีหน้าท่ีเช่นเดียวกับการเผยพระวจนะ หลายคนอาจเผยพระวจนะได้ ดงันัน้ 

หลายคนอาจพดูภาษาแปลกๆ และหลายคนอาจแปลได้ 

 

 “วิญญาณของพวกผ้เผยพระวจนะนัน้ ย่อมอย่ในบังคบัพวกผ้เผยพระวจนะู ู ู  เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการ

วุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสนัติสขุตามทีป่ฏิบติักนัอย่ในคริสตจกัรแห่งธรรมิกชนนันู้ ” (ข้อ 32-33) 

 

___________________________________________ 

อาจมีการใชข้องประทานอย่างถกตอ้ง หรือไม่ถกตอ้งู ู  

แต่เรามีหนา้ทีใ่ชข้องประทานอย่างถกตอ้งู  

__________________________________ 

 ข้อ 32 ยืนยนัว่าเราสามารถปฏิบติัตามกฎก่อนหน้านีไ้ด้ และข้อ 33 อธิบายว่าทําไมกฎเหล่านีจ้ึงมีความจําเป็น ดงัท่ีเรา

ได้กล่าวถึงแล้วในบทท่ี 4 เม่ือพระเจ้าทรงให้ของประทานแก่เรา พระองค์ไม่ได้ตดัความต้องการของมนษุย์หรือบงัคบัเสรีภาพใน

การเลือกของเรา ดงันัน้ อาจมีการใช้ของประทานอย่างถกูต้องหรือไม่ถกูต้อง แต่เรามีหน้าท่ีใช้ของประทานอย่างถกูต้อง หากคนๆ 

หนึ่งอธิษฐานอย่างร้อนรนจนเขาพดูภาษาแปลกๆ พระเจ้าจะไม่ทรงหยดุการพดูนัน้เพียงเพราะว่าสถานการณ์ไม่เหมาะสม ผู้พดู

จะต้องบงัคบัการพดูนัน้ให้เป็นไปตามหลกัการตามพระวจนะของพระเจ้า เม่ือเขาทําเช่นนัน้แล้ว เขาจะไม่ดบัพระวิญญาณ แต่เขา

จะใช้ของประทานและทางเลือกท่ีพระเจ้าทรงประทานให้แก่เขานัน้อยา่งถกูต้อง 
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 สมมติวา่ พระเจ้าทรงประทานข้อความเผยพระวจนะแก่คนๆ หนึ่ง บคุคลนัน้ยงัจะต้องตดัสินใจว่าข้อความเป็นประโยชน์

แก่เขาเอง แก่บคุคลอ่ืน หรือแก่คริสตจกัรทัง้หมด เขายงัจะต้องตดัสินใจว่าเวลาใดเหมาะสมท่ีจะให้การเผยพระวจนะนัน้ แม้ว่าเขา

จะสงัเกตวตัถุประสงค์และเวลาของพระเจ้าอย่างถูกต้อง เขาจะต้องร่วมมือกับผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรเพ่ือท่ีจะไม่

ก่อให้เกิดความสบัสนวุน่วายขึน้ 

 ในคริสตจกัรทกุแหง่ พระเจ้าทรงสนพระทยัในสนัติสขุ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั การร่วมมือกนัและการยอมจํานนทัง้

สองฝ่ายมากกว่าเวลาและการเผยพระวจนะอย่างหนึ่งอย่างใด พระเจ้าทรงสามารถทําให้วตัถปุระสงค์ในการเผยพระวจนะสําเร็จ

ได้ในหลายวิธีและเวลา และทางคนหลายๆ คน แตพ่ระเจ้าจะไมท่รงยอมให้มีความไมเ่ป็นระเบียบ การโต้เถียงกนัหรือการไม่เช่ือฟัง 

ดงันัน้ผู้ เผยพระวจนะสามารถและจะต้องเรียนรู้ท่ีจะควบคุมวิญญาณของตนเองเพ่ือท่ีเขาจะพูดในอาการและเวลาท่ีจะทําให้

ร่างกายจําเริญขึน้ 

 

 “จงใหพ้วกผห้ญิงน่ิงเสียในทีป่ระชมุ ู เพราะเขาไม่ไดร้บัอนญุาตใหพ้ด แต่ใหเ้ขาอย่ใตบ้งัคบับญัชา เหมือนทีธ่รรมบญัญติัู ู

สัง่ไวน้ัน้ ถา้เขาอยากร้ส่ิงใด ก็ใหเ้ขาถามสามีทีบ่า้น เพราะว่าการทีผ่ห้ญิงจะพดในทีป่ระชมุนัน้ก็เป็นส่ิงทีน่่าอายู ู ู ” (ข้อ 34-35) 

 

 ข้อ 34-35 กล่าวถึงปัญหาอีกอย่างหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความวุ่นวายในการประชมุของธรรมิกชนชาวโครินธ์ นอกจากการพดู

ภาษาแปลกๆ โดยไมเ่ลือกและไมมี่ระเบียบแล้วท่ีก่อให้เกิดความวุน่วายแล้ว การถามคําถามอย่างไม่มีระเบียบของผู้หญิงบางคนก็

ก่อให้เกิดความวุน่วายในคริสตจกัรเช่นเดียวกนั 

 เราไม่แน่ใจว่าปัญหาคืออะไร แต่ผู้หญิงโครินธ์บางคนอาจขดัจงัหวะการประชมุโดยการร้องถามคําถาม ในสมยันัน้ โดย

ปกติผู้หญิงไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการเหมือนเช่นผู้ชาย ในการประชุมร่วมกนั ผู้ชายมีสิทธิในการถามคําถามผู้พดูในท่ี์

ประชมุ แต่ผู้หญิงไม่มี อาจเป็นได้ว่าผู้หญิงคริสเตียนในโครินธ์ชอบเสรีภาพใหม่ในพระคริสต์มากจนพวกเขาละเมิดประเพณีทาง

สงัคมนีโ้ดยการถามคําถามผู้ เทศนาในระหวา่งการเทศนาเม่ือพวกเขาไมเ่ข้าใจบางอยา่ง หรืออาจเป็นได้ว่าในการประชมุคริสตจกัร 

ผู้ชายนัง่อยู่ในบริเวณหนึ่งและผู้หญิงนัง่อยู่อีกบริเวณหนึ่ง เหมือนเช่นในวิหารชาวยิวออธอดอกซ์ในปัจจบุนันี ้และผู้หญิงร้องถาม

คําถามกบัสามีของตน 

 อย่างไรก็ตาม ทางแก้ปัญหาก็คือให้ผู้หญิงเงียบเสียเม่ืออยู่ในการประชมุ และถามคําถามกบัสามีท่ีบ้าน หากขดัจงัหวะ

การประชมุ หญิงนัน้ก็นําความอบัอายมาสูต่นเองและทําให้เส่ือมเกียรติการเป็นผู้ นําของสามี 

 บางคนแปลการเตือนผู้หญิงให้เงียบนีว้่าเป็นการห้ามผู้หญิงไม่ให้เทศนาหรือเผยพระวจนะ แต่ทัง้ข้อความนีแ้ละข้อพระ

คมัภีร์ทัง้หมดแสดงให้เห็นว่าการคิดเช่นนีไ้ม่ถกูต้อง ในข้อความนี ้กล่าวถึงการให้ผู้หญิงเงียบในการประชมุโดยสอดคล้องกบัการ

ถามคําถามสามีท่ีบ้าน ซึง่เป็นการแสดงให้เหน็วา่ การห้ามนีคื้อการห้ามสง่เสียงดงัในการประชมุ โดยถามคําถามจากสามี 

 1โครินธ์ 11:5 อธิบายวา่ผู้หญิงไมส่ามารถอธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยท่ีไม่ได้คลมุศีรษะ แต่หากหญิงมีผมยาวอนัเป็น

สิ่งคลมุศีรษะ (1โครินธ์ 11:15) ซึ่งเป็นการยอมรับการเป็นผู้ นําของสามีของตน เธอก็จะสามารถอธิษฐานและเผยพระวจนะในการ

นมสัการร่วมกนัได้ 1โครินธ์ 14:31 กลา่ววา่ “เพราะวา่ทา่นเผยพระวจนะได้ทีละคน” โดยไมแ่ยกความแตกตา่งระหว่างเพศชายและ

เพศหญิงในเร่ืองนี ้นอกจากนี ้หนงัสือกิจการกลา่วเป็นพิเศษว่า ผู้หญิงได้เผยพระวจนะในคริสตจกัรยคุแรก ซึง่เป็นสิ่งท่ีเป็นไปตาม

แผนการของพระเจ้าสําหรับกาลสดุท้าย (กิจการ 2:17; 21:9) 

 1ทิโมธี 2:11-12 ยงัสอนอีกว่า ผู้หญิงควรเงียบในคริสตจกัร ถ้อยคํานีไ้ม่ใช่การห้ามไม่ให้พดูเลย แต่ในข้อความนี ้ห้าม

ผู้หญิงไม่ให้แย่งหน้าท่ีการเป็นผู้ นํามาจากผู้ชาย และเป็นครูท่ีมีอํานาจเหนือพวกเขา คําสัง่ทัง้สองแสดงให้เห็นว่า เม่ืออยู่ภายใต้

การนําผู้ชายแล้ว ผู้หญิงหลายคนก็สามารถเป็นผู้ นําได้ในแผ่นดินของพระเจ้าได้ เดโบราห์เป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอล และเธอยงั

เป็นหญิงผู้ เผยพระวจนะอีกด้วย เช่นเดียวกบัฮลุดาห์และภรรยาของอิสยาห์ (ผู้วินิจฉยั 4:4; 2พงศาวดาร 34:22; อิสยาห์ 8:3) เฟบี

เป็น “มคันายิกา” (ภาษากรีก เดียคอนอส (diakonos)) ของคริสตจกัรในเมืองเคนเครีย ปริสสิลลากบัสามีของเธอ อาควิลลา เป็น
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ผู้ ร่วมงานหนึ่งของเปาโลและสอนพระคมัภีร์แก่ผู้ เทศนา “แบปติสต์” คืออปอลโล (กิจการ 18:26; โรม 16:3) ผู้ ร่วมงานเผยแพร่ข่าว

ประเสริฐหญิงคนอ่ืนๆ เช่น เปอร์ซีส ตรีเฟนา และตรีโฟสา (โรม 16:12) และยนีูอสั ก็ถือเป็นอคัรทตูร่วมกบัอนัโดรนิคสั ซึง่คงจะเป็น

สามีของเธอ (โรม 16:7) 

 

 “พระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือ ได้ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดียวหรือ ถ้าผใ้ดถือว่าตนเป็นผ้เผยพระู ู

วจนะ หรืออย่ฝ่ายพระวิญญาณก็คู วรยอมรับว่า ข้อความซ่ึงข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนัน้เป็นพระบญัญติัขององค์พระผเ้ป็นเจ้าู  แต่

ถา้ผใ้ดไม่รบัร้ข้อความนี ้ผน้ัน้ก็ไม่ไดร้บัการรบัรู้ ู ู ู” (ข้อ 36-38) 

 

 ในท่ีนี ้อัครทูตผู้ ได้รับการบนัดาลใจคาดว่าคริสเตียนท่ีไม่เป็นผู้ ใหญ่บางคนอาจมีการตอบสนองเช่นนี ้“แต่ผมอยู่ฝ่าย

วิญญาณ และผมไม่สามารถดบัพระวิญาณได้ ผมเป็นผู้ เผยพระวจนะ และพระเจ้าทรงให้ข้อความท่ีจะต้องกล่าวออกไปไม่ว่ากฎ

ของคณุจะเป็นยงัไง พระเจ้าตรัสกบัผมก่อนท่ีจะตรัสกบัคณุ จริงๆ แล้ว พระองค์ตรัสกบัผม ไมใ่ช่คณุ” เปาโลได้ว่ากลา่วผู้ ท่ีคิดเช่นนี ้

ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงจะทราบความจําเป็นท่ีจะต้องมีระเบียบในคริสตจักร การยอมจํานนต่อผู้ นํา และการใช้ของ

ประทานอย่างระมดัระวงัเพ่ือให้ประโยชน์แก่ร่างกายทัง้หมด พวกเขาจะตระหนกัว่าคําสัง่เหล่านีม้าจากพระเจ้าพระองค์เอง ผู้ ท่ี

ปฏิเสธแนวทางเหลา่นีจ้ะไมเ่ป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณและไมมี่ความเข้าใจ 

 

 “เหตฉุะนัน้พีน่อ้งทัง้หลาย จงตัง้ใจปรารถนาการเผยพระวจนะ ที่เขาพดภาษาแปลกๆ ก็อย่าหา้มเลย แต่จงปฏิบติัทกุส่ิงู

ตามระเบียบวินยัเถิด” (ข้อ 39-40)  

 

 ข้อ 39-40 สรุปการสอนของบทนี ้โดยให้ทางแก้ปัญหาเก่ียวกบัการขดัจงัหวะในคริสตจกัรเมืองโครินธ์ ชาวโครินธ์ไม่ได้

ขาดของประทานฝ่ายพระวิญญาณและการสําแดง แต่เม่ือเราเห็นในจดหมาย พวกเขาไม่มีความเป็นผู้ ใหญ่และความเป็นอนัหนึ่ง

อนัเดียวกนั (ดตูวัอย่าง 1โครินธ์ 1:10-13; 3:1-4) การสําแดงทางฝ่ายวิญญาณท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีเขาจําเป็นต้องมีคือ การเผยพระ

วจนะ ข้อความท่ีทัง้คริสตจกัรเข้าใจได้จะทําให้พระกายแข็งแรงขึน้ แทนท่ีจะใช้ของประทานเพ่ือตนเอง พวกเขาต้องมีของประทาน

ท่ีจะเพิ่มความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัและนําไปสูก่ารเป็นผู้ใหญ่ โดยแสดงให้เหน็ในความหว่งใยและใสใ่จกนัและกนั 

_______________________________________________ 

ในการประชมุร่วมกนั เป้าหมายทีสํ่าคญัของเราจะตอ้งเป็น 

การนมสัการพระเจ้า การไดยิ้นจากพระเจ้า และการรบัใชก้นัและกนั 

_______________________________________________________ 

 ในท่ีนี ้เราพบหลกัการใช้ทั่วไปท่ีสําคัญ นั่นคือ ในการประชุมร่วมกัน นอกจากการนมัสการพระเจ้าแล้ว เป้าหมายท่ี

สําคญัของเราจะต้องเป็นการได้ยินจากพระเจ้าและการรับใช้กนัและกนั เราจําเป็นต้องอธิษฐานเพ่ือท่ีพระเจ้าจะตรัสกบัเราทกุคน

ผ่านทางการเผยพระวจนะทุกประเภท นั่นคือ การเทศนาท่ีได้รับการเจิม การสอนและการเป็นพยานรวมทัง้การพูดอันเหนือ

ธรรมชาติท่ีมาจากพระเจ้าโดยตรงในภาษาท้องถ่ิน นอกจากนี ้เรายังต้องมีการพูดภาษาแปลกๆ ท่ีมีการแปลซึ่งมีประโยชน์

เช่นเดียวกบัการเผยพระวจนะด้วย 

 แม้เปาโลจะให้ความสําคญักบัของประทานต่างๆ ท่ีจําเป็นมากท่ีสดุในการนมสัการร่วมกนั แต่เขาไม่ได้ดหูม่ินหรือห้าม

ปรามของประทานฝ่ายพระวิญญาณใดๆ เหมือนเช่นผู้อธิบายข้อพระคมัภีร์ในปัจจบุนั เปาโลพยายามทําให้การประชมุมีระเบียบ 

แตไ่ม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดสรุปว่า เขาต่อต้านการใช้ของประทานต่างๆ เช่น การพดูภาษาแปลกๆ เขาไม่ได้ต้องการให้ใครแปล

ความหมายคําสัง่สอนหรือใช้คําสัง่สอนอย่างผิดๆ ว่าห้ามไม่ให้พดูภาษาแปลกๆ ในท่ีประชมุ ไม่ว่าจะในการสอนหรือในการปฏิบติั 

เขาเพียงแตต้่องการทําให้แน่ใจวา่การพดูตอ่ท่ีประชมุเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ทกุคน 
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 ท้ายท่ีสดุ ไม่ว่าเราจะทําอะไรในการนมสัการร่วมกนั ควรจะเป็นตามระเบียบวินยั คําว่า “ระเบียบ“ ในภาษากรีกคือ อือ

สะเฆมอโนส (euschemonos) ซึ่งมาจากคําว่า อือสะเฆโมน (euschemon) ซึ่งหมายถึง “งดงาม เหมาะสม มีสง่า มีเกียรติ” 

คณุศพัท์ท่ีปรากฏอยูใ่น 1โครินธ์ 7:35 และ 12:24 ซึง่ในฉบบั NKJV แปลวา่ “ความเป็นระเบียบ” และ “น่าด”ู ตามลําดบั เราไม่ควร

จะปลอ่ยให้มีความสบัสน ความวุน่วาย การไมเ่ช่ือฟังหรือการเหน็แก่ตวั แตท่กุสิง่เราควรจะทําเพ่ือประโยชน์ของกาย 

 พวกเราแต่ละคนมีหน้าท่ีปฏิบติัตามคําเตือนนีใ้นคริสตจกัรท้องถ่ินของเรา ศิษยาภิบาลมีความรับผิดชอบสําคญัในการ

นําคริสตจกัรอยา่งถกูต้อง ผู้ นําการประชมุจะต้องติดตามการนําของพระวิญญาณ ไม่ดบัพระวิญญาณ แต่ไม่ปลอ่ยให้มีการละเมิด

แนวทางตามพระคมัภีร์ดงัท่ีเราได้กลา่วถึงไป โดยทัว่ไป สถานการณ์ท่ีไม่มีระเบียบอาจแก้ไขได้อย่างถกูกาลเทศะโดยการนมสัการ

ร่วมกนั เปล่ียนลําดบัในการประชมุ หรือหากเป็นได้ ให้คําแนะนําเลก็น้อยแก่ท่ีประชมุหรือเป็นการสว่นตวั ในบางโอกาสซึง่ไม่บ่อย

นกั ศิษยาภิบาลอาจต้องวา่กลา่วตามความจําเป็นเพ่ือตอบโต้กบัอิทธิพลของซาตานหรือเนือ้หนงัท่ีพยายามควบคมุการประชมุ 

 สมาชิกแตล่ะคนจะต้องปฏิบติัตามแนวทางท่ีได้ให้ไว้ ไวต่อพระวิญญาณ และกระทําตามคําสัง่ของศิษยาภิบาลและผู้ นํา

การประชุม ท่ีประชุมซึ่งเป็นผู้ ใหญ่สามารถเอาชนะอิทธิพลทางฝ่ายวิญญาณท่ีไม่ถูกต้องและมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันได้ 

เพ่ือให้คริสตจกัรมีชยัชนะทางฝ่ายวิญญาณ 

 เราสามารถสรุปการสอนทัง้หมดเก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณใน 1โครินธ์ 12-14 ด้วยหลกัการท่ีเราพบในข้อ

พระคมัภีร์สองข้อสดุท้าย ประการแรก เราควรจะขวนขวายของประทานฝ่ายพระวิญญาณทกุอย่างด้วยใจจริง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ของประทานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรโดยรวมภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ประการที่สอง เราไม่ควรจะห้ามหรือไม่

สนบัสนนุการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ ตราบเท่าท่ีการใช้นัน้เพ่ืออวยพรแก่ทกุคน ทา้ยทีส่ดุ เราควรจะดําเนินกิจกรรมทาง

ฝ่ายวิญญาณทุกอย่างตามระเบียบวินัย เพ่ือท่ีจะให้วัตถุประสงค์ในการให้เกียรติแก่พระเยซูคริสต์และการทําให้ร่างกายของ

พระองค์จําเริญขึน้นัน้ได้สําเร็จ 
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บทสรุป 
 

 พระเจ้า “ทรงฤทธิ กระทําสารพดัมากย่ิงกว่าท่ีเราจะทลูขอหรือคิดได้ ตามฤทธิเดชท่ีประกอบกิจอยู่ภายในตวัเรา์ ์ ” (เอเฟ

ซสั 3:20) ขอให้เราผู้ซึง่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเห็นศกัยภาพอนัเหนือธรรมชาติท่ีอยู่ในเราและอนญุาตให้พระวิญญาณ์

ของพระเจ้าทรงกระทําการผ่านเรา พระเจ้าของเราไม่ได้อยู่ห่างไกล พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราด้วยฤทธิเดชอนัอศัจรรย์ เม่ือเรา์

มีพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เรามีผู้ทรงเร่ิมของประทานฝ่ายพระวิญญาณเก้าอย่างอยู่ภายในเรา และพระองค์ทรงสามารถทําให้เกิดสิ่ง

ใดๆ ท่ีเราจําเป็นต้องมีได้ 

 ขอให้เราใช้ความเช่ืออนัแท้จริงในการรับของประทานท่ีอศัจรรย์ของพระเจ้า และขอให้เราใช้ของประทานท่ีพระองค์ทรง

ได้ประทานไว้ในทา่มกลางพวกเขา เม่ือใดก็ตามท่ีมีความจําเป็น เราควรจะเช่ือพระวจนะของพระองค์ และเช่ือว่าพระองค์สามารถ

ทํางานผ่านทางเรา ฤทธิเดชของพระองค์กระทําการ ์ “ในเรา” เราจะต้องให้ฤทธิเดชนัน้ไหลผ่านเราเพ่ือท่ีจะตอบสนองต่อความ์

จําเป็นเหลา่นัน้ ด้วยวิธีนี ้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณจะกลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการทําให้ธรรมิกชนแข็งแกร่งขึน้และเข้าถึง

คนบาปด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซคูริสต์ 
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เก่ียวกับผ้เขียนู  
 

 เดวิด เค เบอร์นาร์ดเป็นผู้ ก่อตัง้และศิษยาภิบาลของ New Life United Pentecostal Church (สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์

นิวไลฟ์) เมืองออสติน รัฐเทกซสั ผู้ช่วยบรรณาธิการของ Editorial Division of the United Pentecostal Church International 

(ฝ่ายบรรณาธิการของสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ) และสมาชิกคณะกรรมการภาคเทกซสั อาจารย์เดวิดเคยเป็น

อาจารย์ในวิทยาลยัและสมาชิกของ State Bar of Texas จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกเกียรตินิยมในสาขานิติศาสตร์จาก 

University of Texas และปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาคณิตวิทยาศาสตร์และการศึกษาการจดัการจาก Rice University 

นอกจากนี ้ยงัศึกษาภาษากรีกท่ี Wesley Biblical Seminary หนงัสือของเขาได้รับการพิมพ์ในภาษาต่างๆ กว่าย่ีสิบภาษา และ

ได้รับใช้ในประเทศต่างๆ ในห้าทวีป มีช่ืออยู่ในWho’s Who in Religion (บคุคลสําคญัในแวดวงศาสนา) และ Who’s Who in 

U.S. Writers, Editors and Poets (บคุคลสําคญัในวงการนกัเขียน บรรณาธิการและงานกวีนิพนธ์) เขาและคอนน่ี ภรรยามีบตุร

ด้วยกนัสามคน ได้แก่ Jonathan, Daniel และ Lindsey 
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หนังสืออ่ืนๆ โดย เดวดิ เค เบอร์นาร์ด 
 
ชุดศาสนศาสตร์เพน็เทอคสต์ 
 Vol.1 The Oneness of God (เลม่ 1 การเป็นหนึง่ของพระเจ้า) 

 Vol. 2 The New Birth (เลม่ 2 การบงัเกิดใหม)่ 

 Vol. 3 In Search of Holiness (เลม่ 3 ค้นหาความบริสทุธ์ิ) 

 Vol. 4 Practical Holiness: A Second Look (เลม่ 4 ความบริสทุธิภาคปฏิบติั์ : ทบทวนเร่ืองความบริสทุธ์ิ) 

 A Study Guide for the New Birth (คูมื่อศกึษาเร่ืองการบงัเกิดใหม)่ 

 A Study Guide for the Oneness of God (คูมื่อศกึษาเร่ืองการเป็นหนึง่ของพระเจ้า) 

 
หนังสือค่มือเล่มเลก็ู  
 Essentials of Oneness Theology (ลกัษณะสําคญัของคําสัง่สอนเร่ืองการเป็นหนึง่ของพระเจ้า) 

 Essentials of the New Birth (ลกัษณะสําคญัของการบงัเกิดใหม)่ 

 Essentials of Holiness (ลกัษณะสําคญัของความบริสทุธ์ิ) 

 Essentials Doctrines of the Bible (ลกัษณะสําคญัของคําสัง่สอนในพระคมัภีร์) 

 
บทความแสดงความคดิเหน็ 
 The Message of Colossians and Philemon (จดหมายถงึชาวโคโลสีและฟีเลโมน) 

 The Message of Romans (จดหมายถงึชาวโรม) 

 
หนังสืออ่ืนๆ 
 A Handbook of Basic Doctrines (คูมื่อเก่ียวกบัคําสัง่สอนท่ีสําคญั) 

 A History of Christian, Vol. 1&2 (ประวติัศาสตร์คริสตเตียน เลม่ 1 และ 2) 

 God’s Infallible Word (พระวจนะอนัไมผิ่ดพลาดของพระเจ้า) 

 In the Name of Jesus (ในพระนามพระเยซ)ู 

 Oneness and Trinity, A.D. 100-300 (การเป็นหนึง่ของพระเจ้าและสามพระภาคของพระเจ้า ค.ศ. 100-300) 

 The Oneness View of Jesus Christ (ความคิดเหน็เก่ียวกบัพระเยซคูริสต์ของผู้ ท่ีเช่ือในพระเจ้าองค์เดียว) 

 The Trinitarian Controversy in the Fourth Century (การโต้เถียงของผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าสามองค์ในศตวรรษท่ีส่ี) 

 

 สัง่ซือ้ได้จาก 

 Pentecostal Publishing House 

 8855 Dunn Road 

 Hazelwood, MO 63042-2299 
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เดวิด เบอร์นาร์ดใช้การวิเคราะห์

ข้อพระคัมภีร์ รวมทัง้ตัวอย่างใน

ปัจจุบัน เพื่ออธิบายเกี่ยวกับของ

ประทานเหนือธรรมชาติในการ

เปิดเผย การให้ฤทธิเดชและการ์

พูดที่พระเจ้าทรงให้แก่คริสตจักร

ขอ งพ ระอ ง ค์  อาจ า ร ย์ ไ ด้ ใ ช้

ประสบการณ์ส่วนตัวจากการ

ประกาศทัง้ในและต่างประเทศใน

ห้าทวีป รวมทัง้เวลาหลายปีใน

การศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อแสดง

ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับของประทาน

ฝ่ายพระวิญญาณใน 1 โครินธ์ 12 

อาจารย์เบอร์นาร์ดอธิบายว่า “ผู้ ที่

ประกอบด้วยพระวิญญาณทกุคน

สามารถใช้ของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณใดๆ ได้ตามที่พระเจ้าทรง

ประสงค์และทรงให้ความสามารถ 

และพระเจ้าทรงตัง้พระทยัให้ของ

ประทานดําเนินการในกายผู้ ที่เชื่อ

ท้องถิ่นทุกแห่ง” อาจารย์เสริมว่า 

“ขอให้เราอนญุาตให้พระวิญญาณ

ของพระเจ้าไหลผ่านพวกเรา และ

ให้เราใช้ความเชื่อที่แท้จริงเพื่อรับ

ของประทานที่อัศจรรย์ของพระ

เจ้า” เราจะได้เข้าใจและได้รับการ

บันดาลใจในขณะที่อ่านเรื่องราว

จากพระคัม ภี ร์ และ เ รื่ อ ง ร าว

สมัยใหม่เ กี่ยวกับของประทาน

ฝ่ายพระวิญญาณ 

ของประทานฝ่ายพระวญิญาณ 
การศกึษาที่มีประโยชน์พร้อมบทความที่ให้แรงบนัดาลใจแก่ผู้อ่าน 

เกี่ยวกบัของประทานเหนือธรรมชาติจากพระเจ้าแก่คริสตจกัรของพระองค์ 
 

“ข้าพเจ้ามีความสนใจเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณเป็นอย่างมาก

ตลอดระยะเวลาการรับใช้ของข้าพเจ้า และหนังสือเล่มนีเ้ป็นหนังสือที่

ครอบคลมุมากที่สดุเท่าที่ข้าพเจ้าเคยอ่านมา เดวิด เบอร์นาร์ดช่วยเหลือค

ริสเตียนทุกคนเป็นอย่างมากในการเขียนหนังสือเล่มนีข้ึน้ ข้าพเจ้าขอ

แนะนําผู้ รับใช้และสมาชิกทกุคนให้อา่นหนงัสือเลม่นีเ้ป็นอย่างมาก" 

 Cleveland M. Becton 

 เลขานกุาร 

 สหคริสตจกัรเพ็นเทเคอสต์ระหวา่งประเทศ 
 

“เมื่อพดูถึงของประทาน เดวิด เบอร์นาร์ดเป็นของประทานแก่ชาวเพ็น

เทคอสต์ อาจารย์เบอร์นาร์ดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของประทานอย่าง

ละเอียดทัง้ในการเรียนรู้และระบบต่างๆ ของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณ รวมศาสนศาสตร์เข้ากับประสบการณ์ที่มีประโยชน์เพื่อทํา

ให้หนงัสือที่ดีที่สดุนีท้นัสมยั หนงัสือเล่มนีใ้ห้ประโยชน์และสมควรที่ผู้

เชื่อซึง่ประกอบด้วยพระวิญญาณทกุคนควรจะอา่น” 

 Darrell Johns 

 ศิษยาภิบาล คริสตจกัร Atlanta West Pentecostal Church 

 เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย 
 

“ในของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เราได้เห็นความรู้ เนือ้หาและ

ประโยชน์ที่เราได้คาดหวงัจากงานของเดวิด เบอร์นาร์ด หนงัสือเล่มนี ้

ให้เนือ้หาครอบคลุมมากที่สุดและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดทัง้ของ

ประทานฝ่ายพระวิญญาณที่รู้จกักนัดีและที่มีผู้ รู้จกัน้อย เท่าที่ข้าพเจ้า

เคยอ่านมาก หนังสือเล่มนีจ้ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับทุกคนที่

ต้องการให้พระเจ้าทรงใช้ในขอบเขตดงักลา่ว 

 Ken Gurley 

 ผู้จดัการ วิทยาลยั Texas Bible College เมืองฮิวส์ตนั รัฐเทกซสั 

 ศิษยาภิบาล คริสตจกัร First Church เมืองเพียร์แลนด์ รัฐเทกซสั 


