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คํานํา
ลักษณะพิเศษประการหนึ่งของคณะต่างๆ ที่เชื่อแบบเพ็นเทคอสต์คือ การเน้ นถึงของประทานเหนือธรรมชาติของพระ
วิญญาณซึง่ ดําเนินการอยูใ่ นคริสตจักรทุกวันนี ้ ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ยี่สิบ ผู้คนจํานวนมากจากทุกคณะยอมรับในเรื่ องของ
ประทานเหล่านี ้ อันก่อให้ เกิดคณะต่างๆ ที่เชื่อแบบคาริ สเมติก [ผู้ที่คิดว่าของประทานฝ่ ายพระวิญญาณสําคัญกว่าการสัง่ สอนใน
พระคัมภีร์] และ “พวกที่สาม” (ผู้เผยแพร่ ที่ไม่ถือว่าตนเองเป็ นเพ็นเทคอสต์หรื อคาริ สเมติก แต่เชื่อเรื่ องหมายสําคัญและการ
้
ที่ไม่ถกู ต้ องและการใช้ ที่ก่อให้ เกิดผลร้ ายด้ วย
อัศจรรย์) ด้ วยเหตุนี ้ จึงเกิดทฤษฎีและการปฏิบตั ิที่หลากหลาย รวมทังการใช้
หนังสือเล่มนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อให้ เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ ตามพระคัมภีร์ในเรื่ องของประทานเหนือ
ธรรมชาติใน 1โคริ นธ์ 12 สําหรับทุกคนที่เชื่อถือในพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เราจะพยายามอธิบายเกี่ยวกับ
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ ศึกษาลักษณะ รวมทังกล่
้ าวถึงหน้ าที่และการใช้ ของประทานเหล่านี ้อย่างเหมาะสม โดยใช้ พระ
คัมภีร์เป็ นหลักฐาน
แม้ ว่าประสบการณ์จะต้ องไม่เป็ นหลักสําคัญ แต่ประสบการณ์ก็มีบทบาทที่สําคัญในการทําให้ เกิดความเข้ าใจในเรื่ องนี ้
อย่างแท้ จริ ง ในตอนต้ นศตวรรษที่ยี่สิบ ชาวเพ็นเทคอสต์ ในยุคแรกพบคําสอนตามพระคัมภี ร์เกี่ ยวกับการบัพติศมาด้ วยพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ การพูดภาษาต่างๆ และของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ และพวกเขาแสวงหาจนได้ รับและใช้ ความจริ งเหล่านี ้
เมื่อพระเจ้ าทรงเทพระวิญญาณของพระองค์พร้ อมด้ วยหมายสําคัญ สิ่งที่เคยคลุมเครื อ เป็ นข้ อลี ้ลับหรื อเป็ นเพียงสมมุติฐานก็
กลายเป็ นความจริ งที่ชดั เจนและมีชีวิตอยู่ขึ ้นมาทันที เมื่อพวกเขาติดตามการนําของพระวิญญาณ พวกเขาได้ แก้ ความเข้ าใจที่ผิด
และการใช้ ที่ไม่ถูกต้ องโดยอ้ างตามพระคัมภี ร์และคําอธิ บายตามพระคัมภี ร์ในเรื่ องวัตถุประสงค์ และการดําเนิ นการของของ
ประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
ทุกวันนี ้ เราจะต้ องปฏิบตั ิเช่นนันด้
้ วย เราจะต้ องแปลประสบการณ์ทกุ อย่างตามพระคัมภีร์และปฏิบตั ิตามพระคัมภีร์ ใน
เวลาเดียวกัน เราจะวิเคราะห์ทฤษฎีของเราเกี่ยวกับความหมายของพระวจนะของพระเจ้ า โดยศึกษาพระราชกิจที่พระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ทรงกระทําอย่างต่อเนื่องในโลก คริ สตจักรและชีวิตประจําวันของเรา ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีของเราและประสบการณ์
ของเราจะช่วยให้ เราเข้ าใจและระลึกถึงความหมายที่แท้ จริ งและสมบูรณ์ ของข้ อความในพระคัมภีร์ เมื่อเรามีความพร้ อมเช่นนัน้
แล้ ว เราจะสามารถเปลี่ยนความเชื่อและการปฏิบตั ิของเราให้ เป็ นตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าตามที่เปิ ดเผยให้ เห็นในพระคัมภีร์ได้
ข้ าพเจ้ าได้ รับการอวยพรเป็ นอย่างมากที่เกิดมาในครอบครัวที่เป็ นคริ สเตียนซึง่ เชื่อในการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เหมือน
้ ปี 1965 บิดามารดาของข้ าพเจ้ าเป็ น
เช่นอัครสาวกและมีประสบการณ์ พิเศษมากมายซึ่งช่วยให้ มีความเข้ าใจในเรื่ องนี ้ นับตังแต่
มิชชันนารี ในประเทศเกาหลีเป็ นเวลากว่ายี่สิบปี นอกจากนี ้ ท่านยังได้ ตงคริ
ั ้ สตจักรหลายแห่งขึ ้นในรัฐลุยเซียนาก่อนและหลังจากที่
รับใช้ ในต่างประเทศ ข้ าพเจ้ าเติบโตขึน้ ในการรับใช้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ ได้ เห็นการฟื น้ ฟู อิทธิ ฤทธิ์ หมายสําคัญ การ
อัศจรรย์และเห็นคริสตจักรเติบโตขึ ้น
เมื่อข้ าพเจ้ ากลับมาที่สหรัฐฯ ในขณะที่มีอายุสบิ เจ็ดปี เพื่อเข้ าเรี ยนวิทยาลัย ข้ าพเจ้ าเป็ นสมาชิกในคริ สตจักรขนาดใหญ่ที่
มีคนจากหลายวัฒนธรรมในใจกลางเมืองฮิวสตัน และในภายหลัง เป็ นสมาชิกในคริ สตจักรขนาดเล็กในเมืองออสติน รัฐเทกซัส
ข้ าพเจ้ าเริ่ มต้ นงานรับใช้ เต็มเวลาในปี 1981 โดยร่วมงานกับวิทยาลัยพระคัมภีร์แห่งหนึ่งและคริ สตจักรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเมือง
แจ็กสัน รัฐมิสซิสซิปปี ต่อมา ร่วมงานกับสํานักงานใหญ่ของ United Pentecostal Church International (สหคริ สตจักรเพ็นเทคอ
สต์ระหว่างประเทศ) และคริ สตจักรขนาดกลางแห่งหนึ่งในชานเมืองเซนต์หลุยส์ ในปี 1992 ข้ าพเจ้ าและภรรยาก่อตังคริ
้ สตจักรใน
เมืองออสตินที่ซึ่งข้ าพเจ้ าได้ เป็ นศิษยาภิบาลตังแต่
้ เมื่อครัง้ ยังใช้ บ้านของข้ าพเจ้ าเป็ นสถานที่ประชุม จนใช้ อาคารเช่าร่ วมกับอีก
คณะหนึ่ง จนถึงอาคารของคริ สตจักรเองโดยมีพื ้นที่ 13,000 ตารางฟุต (ประมาณ 302 ตารางวา) บนที่ดิน4 เอเคอร์ (ประมาณ
10.12 ไร่)
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จนถึงปี 1997 ข้ าพเจ้ าได้ มีโอกาสเยี่ยมเยียน 58 ประเทศ เดินทางไปประกาศข่าวประเสริ ฐในต่างประเทศเป็ นระยะเวลา
สันๆ
้ 27 ครัง้ และรับใช้ พระเจ้ าใน 28 ประเทศใน 5 ทวีป ข้ าพเจ้ าได้ เยี่ยมเยียนทัง้ 50 รัฐในสหรัฐฯ เทศนาและสอนใน 42 รัฐ รวม
้
ม การ
แล้ วข้ าพเจ้ าได้ รับใช้ ในคริ สตจักรหรื อเมืองต่างๆ ประมาณ 245 แห่งในสหรัฐฯ และ 75 แห่งในต่างประเทศ รวมทังการประชุ
ประชุมพิเศษ สัมมนา ค่ายอนุชนและการประชุมค่ายต่างๆ อีกมากมาย
วัต ถุป ระสงค์ ใ นการกล่ า วถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง เหล่า นี ้ ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ ยกตัว เองหรื อ เพื่ อ อวดอ้ า ง แต่ เ พื่ อ เปิ ดเผยภูมิ ห ลัง และ
ประสบการณ์อนั หลากหลายของข้ าพเจ้ า เพื่อที่ข้าพเจ้ าจะเป็ นพยานอันน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ในสิ่งที่ข้าพเจ้ าประกาศ ข้ าพเจ้ า
ได้ รับสิทธิ พิเศษที่ได้ เห็นการดําเนินการของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่าในหลายๆ แห่งและหล
้ กลุ่มเล็กในบ้ านจนถึงคนกลุ่มใหญ่ในอาคารสนามกีฬา ตลอดทังหนั
้ งสือเล่มนี ้
วัฒนธรรม ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ตังแต่
ข้ าพเจ้ ายกตัวอย่างจากการสังเกตและประสบการณ์ของตนเอง ไม่ใช่เพื่อแสดงว่าข้ าพเจ้ าเป็ นคนพิเศษด้ วยเหตุผลบางประการ แต่
ในทางกลับกันเพื่อเป็ นพยานด้ วยตนเองว่าผู้เชื่อและผู้รับใช้ ทกุ คนในปั จจุบนั นี ้สามารถมีประสบการณ์ในการใช้ ของประทานเหนือ
ธรรมชาติของพระวิญญาณได้
ร่ างต้ นฉบับของหนังสือเล่มนี ้มาจากการสอนศาสนศาสตร์ ตามระบบเป็ นเวลา 5 ปี ที่วิทยาลัย Jackson College of
Ministries ในเมืองแจ็กสัน รัฐมิสซิสซิปปี ร่างคร่าวๆ คัดลอกมาจากวิชาหนึ่งของวิทยาลัย Texas Bible College ซึง่ ไปสอนใน
สถานที่ของมหาวิทยาลัย Concordia University ในเมืองออสติน ข้ อพระคัมภีร์อ้างอิงยกมาจากพระคัมภีร์ฉบับ New King
James Version (NKJV) เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น และความหมายของคําภาษาอังกฤษนํามาจากพจนานุกรม The
American Heritage Dictionary
ข้ าพเจ้ าอยากจะขอบคุณแคลร์ บอร์ น ผู้พิมพ์ ต้นฉบับ และลอเร็ ตต้ า เบอร์ นาร์ ด มารดาของข้ าพเจ้ าผู้ซึ่งได้ แบ่งปั น
ประสบการณ์และคําแนะนําต่างๆ และเช่นเคย ข้ าพเจ้ าขอบคุณ คอนนี่ เบอร์ นาร์ ด ภรรยาของข้ าพเจ้ าที่อดทน ให้ การส่งเสริ มและ
สนับสนุนอันหาค่าไม่ได้ ในหลายๆ ทางในชีวิต ครอบครัวและการรับใช้ ของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ เขี ยนหนังสือเช่นผู้เชี่ ยวชาญในเรื่ องของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ แต่เช่นผู้ที่เชื่ อว่าคริ สเตียนทุกคน
สามารถมีความรู้ ในการใช้ ของประทานเหล่านี จ้ ากพระคัมภีร์ เชื่อว่าทุกคนที่มีพระวิญญาณสามารถใช้ ของประทานฝ่ ายพระ
วิญญาณตามที่พระเจ้ าประสงค์และทรงประทานความสามารถให้ และเชื่อว่าพระเจ้ าทรงประสงค์ในผู้เชื่อทุกคนใช้ ของประทาน
เหล่านี ้ในกายผู้ที่เชื่อในท้ องถิ่นทุกแห่ง
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บทที่หนึ่ง
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในพระคัมภีร์
พระคัมภี ร์สอนว่าผู้ที่เชื่ อทุกคนเป็ นและควรจะทํ าหน้ าที่เป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในกายของพระคริ สต์ พระเจ้ าทรง
ประทานของประทานจํ านวนมากแก่คริ สตจักรของพระองค์ พระองค์ ทรงให้ สมาชิ กมีความสามารถและการรั บใช้ พิเศษเพื่ อ
ประโยชน์ของกายทังหมด
้
ทังในท้
้ องถิ่นและทัว่ โลก
ข้ อพระคัมภีร์ 3 บทในพระคัมภีร์ใหม่ อันได้ แก่ โรม12 เอเฟซัส 4 และ 1โคริ นธ์ 12 กล่าวถึงของประทานบางอย่างที่พระ
เจ้ าทรงประทานให้ แก่คริสตจักร โรม 12 กล่าวถึงความสามารถ พรสวรรค์หรื อหน้ าที่ซงึ่ พระเจ้ าประทานแก่ผ้ ทู ี่เชื่อทุกคน เอเฟซัส 4
กล่าวถึงตําแหน่งพิเศษต่างๆ ในการเป็ นผู้นําและผู้รับใช้ ซึ่งพระเจ้ าประทานแก่คริ สตจักร ส่วน 1โคริ นธ์ 12 กล่าวถึงหมายสําคัญ
การอัศจรรย์และอิทธิ ฤทธิ์ เหนือธรรมชาติทังหลายอั
้
นเกิดจากการดําเนินการและฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เพื่อให้ เกิด
ความชัดเจน เราจะเรี ยกรายการของประทานทังสามประเภทนี
้
้ว่า ของประทานในการรับใช้ ของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้รับ
ใช้ และของประทานเหนือธรรมชาติ ตามลําดับ ในบทนี ้ เราจะกล่าวถึงของประทานในการรับใช้ และของประทานในการดํารง
ตําแหน่งผู้รับใช้ เนื ้อหาที่เหลือของหนังสือจะเกี่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณที่เหนือธรรมชาติตาม 1โครินธ์ 12-14
รายการของประทาน 3 รายการ ดังต่อไปนี ้
ของประทานในการรับใช้ (โรม 12:6-8)
1. การเผยพระวจนะ
2. การปรนนิบตั ิ
3. การสัง่ สอน
4. การเตือนสติ
5. การบริจาค
6. การครอบครอง (การนําในฉบับ KJV)
7. การแสดงความเมตตา
ของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้รับใช้ (เอเฟซัส 4:11)
1. อัครทูต
2. ผู้เผยพระวจนะ (พยากรณ์)
3. ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ
4. ศิษยาภิบาล
5. อาจารย์
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติ (1โคริ นธ์ 12:8-10)
1. ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา
2. ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้
3. ความเชื่อ
4. ความสามารถในการรักษาคนป่ วย
5. การทําการอิทธิฤทธิ์ตา่ งๆ
6. การเผยพระวจนะ
7. การรู้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ
8. การพูดภาษาแปลกๆ
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9. การแปลภาษาแปลกๆ
นอกจากนี ้ เรายังพบว่าใน 1โครินธ์ 12:28-30 ประกอบไปด้ วยรายการต่างๆ จากประเภทอื่นๆ ข้ างต้ น
1. อัครทูต
2. ผู้เผยพระวจนะ
3. อาจารย์
4. อิทธิฤทธิ์ (และ “ผู้กระทําการอันเป็ นอิทธิฤทธิ์” ข้ อ 29)
5. ความสามารถในการรักษาคนป่ วย
6. การอุปการะ (คล้ ายกับ “การปรนนิบตั ิ”)
7. การครอบครอง (“การปกครอง” ในฉบับ KJV คล้ ายกับการนําหรื อการปกครอง)
8. ภาษาแปลกๆ
9. การแปลภาษาแปลกๆ (ข้ อ 30)

ของประทานในการรั บใช้
“ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทัง้ หลายทุกคนโดยพระคุณซึ่ งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิ ดถื อตัวเกิ นที ต่ นควรจะคิ ด
นัน้ แต่จงคิ ดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื ่อ ที ่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ ท่าน เพราะว่า ในร่ างกายอันเดี ยวนัน้ เรามี
อวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนัน้ ๆ มิ ได้มีหน้าที เ่ หมื อนกันฉันใด พวกเราผู้เป็ นหลายคนยังเป็ นกายอันเดียวในพระคริ สต์ และเป็ น
อวัยวะแก่กนั และกันฉันนัน้ และเราทุกคนมี ของประทานที ต่ ่างกัน ตามพระคุณที ไ่ ด้ประทานให้แก่เรา คื อถ้าเป็ นการเผยพระวจนะ
ก็ จงเผยตามกํ าลังของความเชื ่อ ถ้าเป็ นการปรนนิ บัติ ก็ จงปรนนิ บัติ ถ้าเป็ นการสัง่ สอนก็ จงสัง่ สอน ถ้าเป็ นการเตื อนสติ ก็จง
เตื อนสติ ถ้าเป็ นการบริ จาค ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง ผู้ที่ครอบครอง ก็ จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตา ก็จง
แสดงด้วยใจยิ นดี” (โรม 12:3-8)
ในข้ อความนี ้ เปาโลกล่าวด้ วยพระคุณที่ทรงประทานให้ แก่เขาอันเนื่องจากการทรงเรี ยกให้ เป็ นอัครทูต ในการทําเช่นนัน้
ตัวเขาเองกลายเป็ นตัวอย่างของข้ อความที่ได้ รับการบันดาลใจ ซึ่งเขาได้ กล่าวแก่ผ้ ทู ี่เชื่อแต่ละคน นัน่ คือ เราจะต้ องถ่อมใจ โดย
ตระหนักว่าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ก่อให้ เกิดทุกสิ่งที่เราได้ รับในทางฝ่ ายวิญญาณ เราจะต้ องไม่ตีค่าตนเองสูงเกินไป แต่จะต้ องไตร่ตรอง
ด้ วยการคิดอย่างมีสติ
เราจะต้ องทําการประเมินที่จริงจังนี ้ตามความเชื่อที่พระเจ้ าทรงประทานให้ เราไม่สมควรที่จะประเมินตนเองสูงกว่าคนอื่น
เมื่อเราตระหนักได้ วา่ พระเจ้ าทรงเป็ นที่มาของความเชื่อของเรา และทรงประทานความเชื่อให้ แก่ทกุ คนในคริสตจักร
_____________________________________________
เราจะต้องพยายามที จ่ ะรู้ ว่าของประทานของเราคืออะไร
_____________________________________________
ร่ างกายมนุษย์มีส่วนต่างๆ มากมาย แต่อวัยวะทุกส่วนไม่ได้ มีหน้ าที่เหมือนกัน ร่ างกายมีเพียงร่ างกายเดียวแต่มีหลาย
อวัยวะ คือมีร่างกายเดียวแต่ทําหน้ าที่หลายอย่าง ในทํานองเดียวกัน คริ สตจักรเป็ นกายของพระคริ สต์ และคริ สเตียนเป็ นอวัยวะ
ทุกส่วนของกายนัน้ (ดู 1โคริ นธ์ 12:12-27) ดังนัน้ แต่ละคนจึงเป็ นอวัยวะแก่กนั และกัน แต่ละคนพึง่ พาซึง่ กันและกัน
สมาชิกแต่ละคนในคริ สตจักรมีหน้ าที่และของประทานที่แตกต่างกัน เหมือนเช่นส่วนต่างๆ ของร่ างกายมีหน้ าที่แตกต่าง
กัน ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงไม่เปรี ยบเทียบกันเอง (2โคริ นธ์ 10:12) แต่เราควรจะตระหนักถึงความแตกต่างของหน้ าที่และเห็นคุณค่าของ
อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ างกาย เราจะต้ องพยายามที่จะรู้ ว่าของประทานของเราคืออะไรและใช้ ของประทานเหล่านัน้ ด้ วยสุด
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ความสามารถของเราเพื่อประโยชน์ของร่ างกายโดยรวม แทนที่จะพยายามทํางานทุกอย่างในร่ างกาย เราควรจะให้ ความสนใจ
หน้ าที่เฉพาะที่พระเจ้ าทรงประทานให้ แก่เราและทําหน้ าที่เหล่านันให้
้ ดี

______________________________
เราควรจะให้ความสนใจหน้าทีเ่ ฉพาะ
ที พ่ ระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา และทําหน้าทีเ่ หล่านัน้ ให้ดี
________________________________________________
ในที่นี ้ คําว่า “ของประทาน” ในภาษากรี กคือ ฆาริ สมาทา (charismata) ซึ่งเป็ นพหูพจน์ของคําว่า ฆาริ สมา (charisma)
นอกจากนี ้ ยังใช้ กบั ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเก้ าอย่างใน 1โคริ นธ์ 12 คํานี ้เกี่ยวข้ องกับ ฆาริ ส (charis) หรื อ “พระคุณ” ซึ่ง
หมายถึง พระพรและพระราชกิจของพระเจ้ าที่ทรงให้ เปล่าๆ และเราไม่สมควรที่จะได้ รับ ความหมายคือของประทานเหล่านี ้เป็ นสิ่ง
ที่พระเจ้ าทรงประทานให้ เปล่าๆ อย่างอัศจรรย์ซงึ่ เราไม่สมควรที่จะได้ รับ
ในข้ อความนี ้ เปาโลยกตัวอย่างเจ็ดประการ โดยแสดงให้ เห็นว่าของประทานเหล่านี ้ไม่ใช่ของประทานทุกอย่าง แต่เป็ น
ตัวอย่างหรื อการอธิ บายวิถีทางที่พระเจ้ าทรงใช้ แต่ละบุคคลในคริ สตจักรของพระองค์ นอกจากนี แ้ ล้ ว ยังมีการรั บใช้ อื่นๆ อีก
มากมายที่ข้อความนี ้ไม่ได้ ระบุไว้ เป็ นพิเศษ
เราอาจกล่าวว่าของประทานในการรับใช้ เหล่านี ้เป็ นหน้ าที่หรื อการรับใช้ (วิถีทางในการปรนนิบตั ิ) ทางฝ่ ายวิญญาณใน
คริ สตจักร บุคคลหนึง่ สามารถใช้ ของประทานได้ หลายอย่าง และอาจมีการคาบเกี่ยวกัน
ของประทานเหล่านี ้มาจากพระเจ้ าอย่างแท้ จริงและไม่ได้ เป็ นเพียงความสําเร็จของมนุษย์ แม้ ว่าความสามารถของมนุษย์
ตามธรรมชาติบางอย่างจะมีลกั ษณะเหมือนกับรายการของประทานนี ้อย่างน้ อยในบางส่วน แต่กระนัน้ พรสวรรค์ที่เราได้ รับจาก
ธรรมชาติและการเลี ้ยงดูมีที่มาสําคัญจากการวางแผน พระประสงค์และพระคุณของพระเจ้ า นอกจากนี ้ พระคุณของพระเจ้ าในตัว
ของผู้ที่เป็ นคริ สเตียนยังทํ าให้ เขาสามารถใช้ ความสามารถของเขาในฝ่ ายวิญญาณและเพื่อประโยชน์ ของคริ สตจักร โดยเป็ น
ความสามารถที่เหนือไปจากความสามารถของมนุษย์ฝ่ายเนื ้อหนังของตน พระเจ้ าสามารถอวยพร สร้ างและเพิ่มเติมแก่พรสวรรค์ที่
เขามีอยู่ก่อนที่จะมาหาพระองค์ หรื อพระเจ้ าอาจจะประทานพรสวรรค์ใหม่ให้ แก่เขาได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ของประทานเหล่านี ้
เกิดขึ ้นได้ เพราะพระคุณของพระเจ้ า
สิ่งแรกในรายการนันคื
้ อ การเผยพระวจนะ ซึ่งหมายถึงการพูดตามการดลใจของพระเจ้ าหรื อการพูดภายใต้ การเจิมของ
้ ้ ไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นการพยากรณ์ถึงอนาคต แต่อาจหมายถึงการกล่าวข้ อความแก่ผ้ อู ื่นอย่าง
พระเจ้ าเพื่อให้ ผ้ อู ื่นจําเริ ญขึ ้น ทังนี
เหนือธรรมชาติในภาษาของผู้ฟัง (1โครินธ์ 14:29-31) แต่ในที่นี ้ ดูเหมือนว่ามีความหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับการเป็ นพยาน การประกาศ
้ ้ ที่กล่าว
หรื อการเทศนาที่ได้ รับการเจิม (ดูกิจการ 2:17; 1โคริ นธ์ 14:3; วิวรณ์ 19:10) ผู้เทศนาที่เป็ นสมาชิก [ไม่ใช่ผ้ รู ับใช้ ] รวมทังผู
ในการประชุมต่างๆ ในสถาบันต่างๆ เช่น เรื อนจํา และบ้ านพักคนชรา ก็เป็ นตัวอย่างที่ดีของการดําเนินการของของประทานนี ้
หากบุคคลหนึ่งมีของประทานนี ้ เขาควรจะใช้ ของประทานตามสัดส่วนความเชื่อของเขา นัน่ คือ ตามเท่าที่ความเชื่อของ
เขาจะทําให้ เขาสามารถ คํากล่าวนี ้อาจหมายถึง เขาควรจะเป็ นพยานหรื อเทศนาตามความเชื่อ (คําสัง่ สอนหรื อหลักความเชื่อ)
การปรนนิ บตั ิ หมายถึง การรับใช้ ผ้ อู ื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับใช้ ในคริ สตจักร บางคนได้ รับของประทานเป็ นพิเศษให้ มี
ลักษณะและความสามารถในการรับใช้ ในระดับหนึ่ง คํานี ้ในภาษากรี กคือ เดี ยคอเนี ย (diakonia) ซึ่งเป็ นคํากว้ างๆ ที่ครอบคลุม
การรับใช้ การทํางานหรื อการช่วยเหลือหลากหลายประเภท นอกจากนี ้ ยังหมายเฉพาะถึง งานของมัคนายก ผู้ช่วยงานและการ
จัดการในคริสตจักรท้ องถิ่นอีกด้ วย (ดูกิจการ 6:1-6; 1ทิโมธี 3:8-13)
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จากนัน้ มีของประทานในการสอน หรื อการสัง่ สอน ผู้สอนพระคัมภีร์ตามบ้ านและโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์วนั อาทิตย์เป็ น
ตัวอย่างของผู้ที่ใช้ ของประทานนี ้
การเตื อนสติ หมายถึงการหนุนนํ ้าใจหรื อปลอบใจ บางคนใช้ ของประทานนี ้โดยการเป็ นพยานในที่ประชุม แต่บางคนใช
ของประทานนี ้โดยการพบปะเป็ นการส่วนตัว เช่น การเป็ นเพื่อน การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายหรื อการ์ ดถึงกัน บรรดาอัครทูต
เรี ยก โยเซฟซึง่ รู้จกั กันดีในการใช้ ของประทานนี ้ว่า บารนาบัส แปลว่า “ลูกแห่งการหนุนนํ ้าใจ” (ดูกิจการ 4:36; 9:26-27)
ของประทานในการบริ จาค คือการแบ่งปั นพระพรในวัตถุสิ่งของให้ แก่คนอื่นๆ และแก่คริ สตจักร พระคัมภีร์ฉบับ KJV
กล่าวว่าจงให้ โดย “ไม่โอ้ อวด“ แต่ผ้ ูอธิ บายข้ อพระคัมภี ร์ส่วนใหญ่ เข้ าใจว่ารากคํากรี กนัน้ มีความหมายว่า “ใจกว้ างขวาง ไม่
เสียดาย” นอกจากนี ้ ยังหมายถึง “การมีใจเป็ นหนึ่ง ความห่วงใยที่จริ งใจ” บางคนได้ รับพระพรมากกว่าคนอื่นๆ มากเพื่อเป็ นทาง
และโอกาสในการให้ เพื่องานของพระเจ้ า พวกเขาไม่ควรจะถือว่าพระพรในวัตถุสิ่งของของตนเป็ นหมายสําคัญถึงความเหนือกว่า
แต่เป็ นของประทานจากพระเจ้ าเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือแผ่นดินของพระองค์ในวิธีพิเศษ พวกเขาไม่ควรจะเห็นแก่ตวั แต่
ควรมีใจกว้ างขวาง โดยตระหนักว่าในแผนการของพระเจ้ า พวกเขามีความสามารถและความรั บผิดชอบที่ ยิ่งใหญ่ ในการให้
มากกว่าคนอื่นๆ
การครอบครอง [การนํา] หรื อการปกครองในฉบับ KJV กล่าวถึงการชี ้นํา การแนะนํา และการมีอํานาจโน้ มน้ าวภายใน
้ ้ ปกครองหรื อผู้นําขึ ้นในคริ สตจักรของพระองค์
คริ สตจักร ผู้นําจะต้ องทําหน้ าที่ของตนอย่างเอาใจใส่และจริ งจัง พระเจ้ าทรงแต่งตังผู
เราจะต้ องยอมจํานนต่อผู้มีอํานาจที่เป็ นมนุษย์ในคริ สตจักร (ฮีบรู 13:17) ตราบเท่าที่ผ้ นู ําที่เป็ นมนุษย์นนใช้
ั ้ อํานาจของตนภายใต้
พระเจ้ าตามการชี ้นําของพระวจนะของพระองค์ คริ สตจักรจําเป็ นต้ องมีคนหลากหลายประเภทที่มีความสามารถในการเป็ นผู้นํา
และการบริหาร นอกจากผู้ที่เป็ นศิษยาภิบาลและผู้ที่มีตําแหน่งในการดูแลแล้ ว กลุม่ สมาชิกที่จะประสบความสําเร็จได้ จะต้ องมีผ้ นู ํา
ที่มีความสามารถในแผนกและกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ ผู้มีอิทธิพลในการชี ้นําความคิดเห็นของผู้อื่นและผู้ที่เป็ นแบบอย่างซึ่งอาจจะ
หรื ออาจจะไม่ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ก็ได้
การแสดงความเมตตา หมายถึง การมีความเมตตาและกรุ ณาต่อผู้อื่น อาจรวมถึงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ช่วยเหลือคน
ยากจน หญิงม่ายและเด็กกําพร้ า (ดูมทั ธิว 25:31-46; กาลาเทีย 2:10; ยากอบ 1:27; 2:15-17) ผู้ที่มีหน้ าที่นี ้ควรจะกระทําหน้ าที่
ของตนด้ วยความยินดี ไม่ใช่ด้วยความไม่เต็มใจ ทําอย่างเสียไม่ได้ หรื อทําเพื่อโอ้ อวด
___________________________________
คริ สเตียนที เ่ ป็ นผ้ใู หญ่ทกุ คนควรจะสามารถ
ทําหน้าที ใ่ นเจ็ดอย่างทีเ่ พิ่งจะกล่าวไปได้ในระดับหนึ่ง
___________________________________________
คริสเตียนที่เป็ นผู้ใหญ่ทกุ คนควรจะสามารถทําหน้ าที่ในเจ็ดอย่างที่เพิ่งจะกล่าวไปได้ ในระดับหนึง่ คริ สเตียนทุกคนจะต้ อง
เป็ นพยานที่ดีในการรับใช้ หนุนนํา้ ใจ ให้ และแสดงความเมตตา ทุกคนควรจะมีความสามารถบ้ างในการชี ้นําผู้ที่ไม่เชื่อให้ เข้ าใ
แผนการแห่งความรอด และนําคนที่เชื่อใหม่ในวิถีทางของพระเจ้ า อย่างไรก็ตาม ข้ อความนี ้แสดงให้ เราเห็นว่า คริ สเตียนแต่ละคนมี
ข้ อเด่นพิเศษที่พระเจ้ าทรงประทานให้ แม้ ว่าเราควรจะ “มีใจเตรี ยมพร้ อมสําหรับการดีทกุ อย่าง“ แต่เราจะต้ องสังเกตว่าจุดแข็งของ
เราคืออะไรและต้ องใช้ จดุ แข็งเหล่านันอย่
้ างมีประสิทธิภาพ
โดยสรุป คริ สเตียนแต่ละคนมีของประทาน บทบาทหรื อหน้ าที่เฉพาะในคริ สตจักร หรื ออาจจะมีหลายอย่าง ไม่ว่าพระเจ้ า
จะทรงให้ เขาทําอะไร เขาจะต้ องกระทําด้ วยสุดความสามารถของตนและด้ วยความถ่อมใจอยูเ่ สมอ
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“เหตุฉะนัน้ จึ งมี พระวจนะว่า ครั้นพระองค์เสด็จขึ้ นไปสู่ที่สูง พระองค์ ก็ทรงนําพวกเชลยไป และประทานของประทานแก่
มนุษย์…ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็ นอัครทตู บางคนเป็ นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็ นผู้เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ บาง
คนเป็ นศิ ษยาภิ บาลและอาจารย์ เพื ่อเตรี ยมธรรมิ กชนให้เป็ นคนที ่จะรับใช้ เพื ่อเสริ มสร้ างพระกายของพระคริ สต์ ให้จําเริ ญขึ้ น
จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็ นนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในความเชื อ่ และในความรู้ ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็
ผ้ใู หญ่เต็มที ่ คือเต็มถึงขนาดความไพบลย์
ู ของพระคริ สต์ เพือ่ เราจะไม่เป็ นเด็กอี กต่อไป ถกซั
ู ดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปาก
แห่งคํ าสัง่ สอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ ตามอุบายฉลาดอันเป็ นการล่อล่วง แต่ให้เรายึ ดความจริ งด้วยใจรัก เพื ่อจะ
จํ าเริ ญขึ้ นทุกอย่างสู่พระองค์ ผู้เป็ นศี รษะคื อพระคริ สต์ คื อเนื ่องจากพระองค์ นน้ั ร่ างกายทัง้ สิ้ นที ่ติดต่อสนิ ทและประสานกันโดย
ทุกๆ ข้อต่อทีท่ รงประทาน ได้จําเริ ญเติ บโตขึ้นด้วยความรัก เมื อ่ อวัยวะทุกอย่างทํางานตามความเหมาะสมแล้ว” (เอเฟซัส 4:8, 1116)
ข้ อความนี ้กล่าวถึงสิ่งที่มกั จะเรี ยกกันว่า การรับใช้ ห้าประการ การรับใช้ ห้าอย่างที่ระบุไว้ ไม่ใช่เพียงของประทานจากพระ
เจ้ าแก่บคุ คลภายในคริ สตจักร แต่เป็ นของประทานจากพระเจ้ า (ภาษากรี ก ดอมาทา (domata)) แก่คริ สตจักรโดยรวม ในขณะที่
โรม 12 กล่าวถึงความสามารถหรื อหน้ าที่ต่างๆ โดยใช้ ทงนามและกริ
ั้
ยาเพื่ออธิบายการดําเนินการของของประทานในการรับใช้
เอเฟซัส 4 กล่าวถึงตําแหน่งต่างๆ โดยใช้ คํานาม ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าของประทานในเอเฟซัส 4 เป็ นการรับใช้ ในและเพื่อคริ สตจักร
โดยรวมอย่างเป็ นทางการและชัดเจนกว่า เมื่อพระเยซูเสด็จขึ ้นสูส่ วรรค์ พระองค์ประทานของประทานให้ แก่คริ สตจักร นัน่ คือ ผู้รับ
ใช้ ข่าวประเสริฐ
_______________________________________
ผ้ทู ีด่ ํารงตําแหน่งเหล่านีถ้ ือเป็ นผ้นู ําในคริ สตจักร
ซึ่งมี หน้าทีเ่ ตรี ยมผู้อืน่ ให้พร้อม
_________________________
ข้ อความนี ้แสดงให้ เห็นว่า ผู้ที่ดํารงตําแหน่งเหล่านี ้ถือเป็ นผู้นําในคริ สตจักรซึ่งมีหน้ าที่เตรี ยมผู้อื่นให้ พร้ อม และด้ วยเหตุ
นัน้ จึงเป็ นการช่วยคริ สตจักรให้ ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตขึ ้นเป็ นผู้ใหญ่และมีความมัน่ คงในความจริ งตามคําสัง่ สอน ผู้ที่
ดํารงตําแหน่งเหล่านี ้จะต้ องเป็ นผู้เทศนาข่าวประเสริ ฐ ในคําศัพท์สมัยใหม่ เราเรี ยกพวกเขาว่า ผู้รับใช้ โดยใช้ ในความหมายพิเศษ
แม้ วา่ ในพระคัมภีร์ฉบับ KJV และ NKJV คําว่า ผ้รู บั ใช้ เป็ นคําทัว่ ไป ซึง่ หมายถึง คนรับใช้ หรื อผู้ทํางาน
คําว่า “บางคน” ปรากฏอยู่ 4 ครัง้ ในข้ อที่ 11 โดยขยายคําว่า “อัครทูต” “ผู้เผยพระวจนะ” “ผู้เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ” และ
ขยายคําว่า “ศิษยาภิบาลและอาจารย์” ในหน่วยเดียว ความหมายคือว่า บุคคลเดียวทําหน้ าที่ทงศิ
ั ้ ษยาภิบาลและอาจารย์ แน่นอน
ว่า แม้ ว่าศิษยาภิบาลจะต้ อง “ทําหน้ าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐ” (2ทิโมธี 4:5) แต่งานรับใช้ ที่สําคัญของเขาคือการสอน เขา
จะต้ อง “เหมาะที่จะเป็ นครู” [สามารถสอนได้ ] (1ทิโมธี 3:2; 2ทิโมธี 2:34) ผู้รับใช้ บางคนได้ รับการเรี ยกและมีความสามารถในการ
สอนเป็ นพิเศษกว่าคนอื่น แต่ศิษยาภิบาลทุกคนจะต้ องสามารถเป็ นครูได้
อัครทูต (ภาษากรี ก อาพอสทอล็อส (apostolos)) มีความหมายตามตัวอักษรว่า ผู้ที่ได้ รับการส่งออกไปเพื่อทํางาน ส่ง
ข่าว เป็ นทูต เป็ นผู้รับมอบหมาย แม้ ว่าไม่มีผ้ ูใดสามารถแทนที่ อัครทูตสิบสองคนของพระเมษโปดก (วิวรณ์ 21:14) ผู้ซึ่งเป็ น
ประจักษ์ พยานของพระคริ สต์ได้ แต่ก็มีคนอื่นๆ ที่ดํารงตําแหน่งอัครทูตโดยการรับใช้ เป็ นมิชชันนารี บกุ เบิกและผู้นําของผู้รับใช้ คน
อื่นๆ
ตัวอย่างเช่น คริ สตจักรที่อนั ทิโอกส่งเปาโลและบารนาบัสไปเป็ นมิชชันนารี บกุ เบิก และพวกเขาเป็ นที่ร้ ู จกั กันว่าเป็ นอัคร
ทูต แม้ ว่าทังสองจะไม่
้
ได้ อยู่ในกลุม่ สิบสองคนนัน้ (ดูกิจการ 13:2-4; 14:14; 1โคริ นธ์ 9:2) ในทํานองเดียวกัน ยากอบ น้ องชายของ
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พระเยซูก็เป็ นอัครทูต (กาลาเทีย 1:19) แม้ ว่าเขาจะไม่ได้ เป็ นหนึ่งในอัครทูตสิบสองคน แต่เขาก็เป็ นผู้นําคริ สตจักรในเยรู ซาเล็ม (ดู
กิจการ 15:13; 21:18) อันโดรนิคสั และยูนีอสั ก็เป็ นอัครทูตเช่นกัน (โรม 16:7)
ผู้เผยพระวจนะ (พยากรณ์) คือผู้ที่แจ้ งข้ อความหรื อคําชี ้นําพิเศษจากพระเจ้ า (ดูกิจการ 11:27; 15:32; 21:10) แม้ ว่า
หลายๆ คนในคริ สตจักรอาจจะเผยพระวจนะเป็ นครัง้ คราว แต่ตําแหน่งผู้เผยพระวจนะเป็ นของผู้ที่พระเจ้ าทรงใช้ เพื่อเผยพระวจนะ
อยู่อย่างสมํ่าเสมอในการรับใช้ ของเขา ผู้เทศนาทุกคนควรจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าและเทศนาภายใต้ การเจิมของพร
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่ผ้ เู ผยพระวจนะได้ รับการเรี ยกและมีความสามารถเป็ นพิเศษในการประกาศนํ ้าพระทัย พระประสงค์และพร
ดํารัสเฉพาะของพระเจ้ าแก่ธรรมิกชนของพระองค์ เขามักจะแจ้ งถึงข้ อความที่เกี่ยวข้ องกับแผนการของพระเจ้ าสําหรับอนาคต หรื อ
ความจําเป็ นของคริ สตจักรเพื่อดําเนินการตามแผนการของพระองค์
_______________________________
เราควรจะรู้ จกั สนับสนุนและเชือ่ ฟั ง
ผู้รบั ใช้ทีเ่ ป็ นอัครทตและผ้
ู
ูเผยพระวจนะ
ในท่ามกลางพวกเรา
_________________
จากตัวอย่างในหนังสือกิจการ จะเห็นว่าตําแหน่งอัครทูตและผู้เผยพระวจนะมีไว้ เพื่อคริ สตจักรตลอดเวลา ในเวลาหลาย
ศตวรรษ อัครทูตและผู้เผยพระวจนะปลอมได้ เกิดขึ ้นมากมาย พวกเขาอ้ างตนเป็ นอัครทูตและผู้เผยพระวจนะเพื่ออ้ างอํานาจเป็ น
ใหญ่ในคริ สตจักร (1ยอห์น 4:1; วิวรณ์ 2:2) อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์เท่านันเป็
้ นหลักฐานเดียวที่แสดงทางแห่งความรอดและการ
ใช้ ชีวิตคริ สเตียน และผู้ที่ประกาศข่าวประเสริ ฐอื่น ก็จะถูกแช่งสาป (กาลาเทีย 1:8-9; 2ทิโมธี 3:15-17) ดังนัน้ จึงไม่ควรอ้ างว่าตน
เป็ นอัครทูตหรื อผู้เผยพระวจนะ หรื อคนอื่นๆ ไม่ควรจะสนับสนุนให้ เขาเป็ นเช่นนัน้ แม้ กระนัน้ เราควรจะรู้ จกั หนุนนํ ้าใจและเชื่อฟั
ผู้รับใช้ ที่เป็ นอัครทูตและผู้เผยพระวจนะในท่ามกลางพวกเรา
ผู้เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ มีความหมายตามตัวอักษรว่า ผู้เทศนาข่าวประเสริ ฐ เขาประกาศข่าวดีเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ไม่มี
ความรอด (ดูกิจการ 21:8; 2ทิโมธี 4:5) คําศัพท์นี ้ตามพระคัมภีร์ไม่ได้ มีข้อจํากัดเหมือนการใช้ ในปั จจุบนั ซึ่งหมายถึงผู้เทศนาที่
เดินทางไปยังที่ตา่ งๆ และจัดให้ มีการประชุมพิเศษเท่านัน้ แต่หมายถึงผู้รับใช้ ที่สามารถนําคนบาปมาหาพระเจ้ าได้ ไม่ว่าจะนํามาที
ละคน หรื อโดยการเทศนาต่อคนจํานวนมาก
ศิ ษยาภิ บาล (ความหมายตามตัวอักษรคือ “ผู้เลีย้ งแกะ”) คือผู้ที่นําและดูแลธรรมิกชนของพระเจ้ า พระคัมภีร์ยังได้
กล่าวถึงเขาว่าเป็ นผู้ปกครองดูแล (ความหมายตามตัวอักษรคือ “ผู้ดแู ล”) และผู้อาวุโส (ดูกิจการ 14:23; 20:17, 28; 1ทิโมธี 3:1-7;
ทิตสั 1:5-9)
1เปโตร 5:1-4 อธิ บายเกี่ยวกับหน้ าที่ของศิษยาภิบาลในการนํา ดูแลและสัง่ สอนผู้ที่เชื่อภายใต้ การดูแลของเขา “เหตุ
้
ในฐานะที่ข้าพเจ้ าก็เป็ นผู้ใหญ่คนหนึ่ง และเป็ นพยานถึงความทุกข์
ฉะนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านทังหลาย
ทรมานของพระคริ สต์ และมีส่วนที่จะรับศักดิ์ศรี อนั จะมาปรากฏภายหลัง จงเลี ้ยงฝูงแกะของพระเจ้ าที่อยู่ในความดูแลของท่าน
ไม่ใช่ด้วยความฝื นใจแต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้ มาโดยทุจริ ต แต่ด้วยใจเลื่อมใส และไม่ใช่เหมือน
เป็ นเจ้ านายที่ข่มขี่ผ้ ทู ี่อยูใ่ ต้ อํานาจ แต่เป็ นแบบอย่างแก่ฝงู แกะนัน้ และเมื่อพระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทังหลายจะ
้
รับศักดิศ์ รี เป็ นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้ เลย”
พระคัมภีร์ใหม่มกั จะกล่าวถึงผู้อาวุโสในรู ปพหูพจน์ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า คริ สตจักรในแต่ละเมืองมีผ้ นู ําเป็ นคณะผู้ดแู ล ทัง้
้ ศิษยาภิบาลหรื อหัวหน้ าผู้อาวุโส (ดูวิวรณ์ 2-3 ที่ซงึ่ พระ
พระคัมภีร์ ประวัติศาสตร์ และสามัญสํานึกชี ้ให้ เห็นว่า คริ สตจักรเหล่านันมี
เยซูทรงเขียนถึง “ทูตสวรรค์” ซึ่งมีความความหมายตามตัวอักษรว่า “ผู้สื่อสาร” ของคริ สตจักรทังเจ็
้ ดแห่งในเอเชีย ไมเนอร์ ) ใน
ปั จจุบนั ผู้อาวุโสของคริ สตจักรในเมืองหนึ่งหมายถึง ศิษยาภิบาลและคณะผู้ดูแลของคริ สตจักรท้ องถิ่น หรื อศิษยาภิบาลของที่
ประชุมหลายๆ แห่งในเมืองหนึง่ ซึง่ ร่วมทํางานเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การเดียวกัน
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อาจารย์ คือผู้ที่สงั่ สอนพระวจนะของพระเจ้ า (ดูกิจการ 13:1) ดังที่เราได้ เห็นแล้ ว ในข้ อความนี ้ ผู้ดแู ลคริ สตจักรท้ องถิ่นมี
หน้ าที่ในการเทศนาและการสอน แม้ วา่ คนจํานวนมากในคริสตจักรอาจจะมีของประทานในการสอนและสามารถสอนได้ ในสถานที่
ต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี เช่น ในชันเรี
้ ยนโรงเรี ยนพระคัมภีร์วนั อาทิตย์ และในการสอนพระคัมภีร์ตามบ้ าน แต่ตําแหน่งของศิษยาภิบาล
และอาจารย์มีอํานาจเหนือคนเหล่านัน้ ศิษยาภิบาลและอาจารย์คือผู้เทศนาและผู้สอนพระวจนะคนสําคัญ พระเจ้ าไม่ได้ เพียง
ประทานของประทานในการสอนให้ แก่เขา แต่พระองค์ทรงประทานเขาให้ แก่คริสตจักรเพื่อเป็ นอาจารย์และผู้ดแู ล
ข้ อ 12 อธิ บายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ าทรงประทานอัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ ศิษยาภิบาล
และอาจารย์ให้ แก่คริ สตจักร [ในภาษาอังกฤษ] เครื่ องหมายจุลภาค (,) ในข้ อนี ้ในฉบับ KJV อาจทําให้ บางคนแปลความหมายว่า
ผู้รับใช้ เหล่านี ้มีหน้ าที่แบ่งออกเป็ นสามอย่างด้ วยกัน แต่พระคัมภีร์ต้นฉบับไม่มีเครื่ องหมายนี ้อยู่ ผู้แปลได้ เพิ่มเครื่ องหมายนี ้เข้ าไป
เพื่อช่วยในการอ่านและการเข้ าใจ ในกรณีนี ้ เมื่อศึกษาข้ อความภาษากรี กและการแปลฉบับอื่นๆ จะเห็นชัดเจนว่า มีวตั ถุประสงค์
ั้
ดังนี ้
หนึง่ ข้ อแต่มีขนตอนสามประการ
1. พระเจ้ าทรงประทานตําแหน่งผู้รับใช้ ต่างๆ แก่คริ สตจักรเพื่อ “ทําให้ ...เป็ นคนดีรอบคอบ” (KJV) หรื อ “เตรี ยม”
(NKJV) ผู้ที่เชื่อ
ั้
2. ธรรมิกชนมีความพร้ อมเพื่อที่จะสามารถ “รับใช้ ” ในที่นี ้ “การรับใช้ ” หมายถึง “การปรนนิบตั ิ” หรื อหน้ าที่ทงหมดใน
คริ สตจักร ผู้ที่เชื่อทุกคนควรจะมีการรับใช้ ไม่จําเป็ นว่าต้ องรับใช้ ในการเทศนาต่อคนทังหลาย
้
แต่เป็ นการรับใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในกายของพระคริ สต์ อัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ ศิษยาภิบาลและอาจารย์มีหน้ าที่ช่วยเหลือธรรมิกชนแต่ละ
คนให้ ค้นพบการรับใช้ ของตนและฝึ กเขาเพื่อทําหน้ าที่ภายในพระกายอย่างเหมาะสม
3. เมื่อสมาชิกแต่ละคนทําหน้ าที่ของตนอย่างถูกต้ องเหมาะสม กายทัง้ หมดจะจําเริ ญหรื อเติบโตขึน้ เป้าหมายคื อ
เพื่อให้ เป็ นผู้ที่สมบูรณ์ในพระคริ สต์ เราเริ่ มต้ นจาก “ความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกัน ซึง่ พระวิญญาณทรงประทานนั ้นด้ วยสันติภาพเป็
พันธนะ” (เอเฟซัส 4:3) และดําเนินต่อไปใน “ความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถงึ พระบุตรของพระเจ้ า จนกว่
เราจะโตเป็ นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:13)
ตามเอเฟซัส 4:14-16 กายผู้ที่เชื่อในท้ องถิ่นแต่ละแห่งควรจะพยายามเพื่อให้ มีลกั ษณะพิเศษในการเติบโตขึ ้น อันได้ แก่
1. การเป็ นผู้ที่มนั่ คงในความเชื่อเพื่อที่จะไม่หนั เหไปตามคําสัง่ สอนที่ผิดและผู้นําที่ผิด
2. การกล่าวความจริ งด้ วยความรัก พวกเขาต้ องเรี ยนรู้ ที่จะรับใช้ กนั และกัน และรับใช้ ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อด้ วยความจริ งใจและ
เมตตา รวมทังให้
้ ความสําคัญและแสดงออกซึง่ ความจริงและความรัก
3. การยอมจํานนต่อการนําของพระเยซูคริ สต์ในทุกสิง่ และพึง่ พาในการที่พระองค์จะทรงจัดหาทุกสิง่ ให้
4. ทุกคนเรี ยนรู้ที่จะแบ่งปั นส่วนของตนเพื่องานของคริ สตจักร เพื่อที่พระกายจะสามารถเติบโตและจําเริ ญขึ ้นในความ
รัก

บทสรุ ป
ของประทานในการรั บ ใช้ ใ นโรม 12 เป็ นตัว อย่า งแสดงให้ เห็ น วิ ธี ที่ พ ระเจ้ า ทรงให้ ส มาชิ ก แต่ล ะคนของคริ สตจัก รมี
ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งหรื อมากกว่าเพื่อทํางานในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ ของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้รับใช้ ใน
เอเฟซัส 4 เป็ นสิ่งที่พระเจ้ าประทานให้ แก่คริ สตจักรท้ องถิ่นและทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรี ยมสมาชิกให้ ทํางานที่ได้ รับ
มอบหมาย
นอกจากนี ้ พระเจ้ ายังประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเหนื อธรรมชาติตาม 1โคริ นธ์ 12 อันเป็ นหมายสําคัญ
อัศจรรย์เพื่อเป็ นพยานถึงงานของคริสตจักร และให้ อํานาจอย่างอัศจรรย์เพื่อให้ งานของคริ สตจักรดําเนินต่อไป ตอนนี ้ เราจะศึกษา
ของประทานในการเปิ ดเผย การให้ ฤทธิ์เดชและการพูด
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บทที่สอง
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติ
“ดกู่ อนพีน่ อ้ งทัง้ หลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื ่องของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณนัน้ ...ของประทานนัน้ มี ต่างๆ กัน
แต่มีพระวิ ญญาณองค์ เดี ยวกัน งานรับใช้มีต่างๆ กัน แต่มีองค์ พระผู้เป็ นเจ้าองค์ เดี ยวกัน กิ จกรรมมี ต่างๆ กัน แต่มีพระเจ้าองค์
เดียวกันเป็ นต้นเหตุแห่งกิ จกรรมนัน้ ๆ ในทุกคน การสําแดงของพระวิ ญญาณนัน้ มี แก่ทกุ คนเพือ่ ประโยชน์ร่วมกัน พระเจ้าทรงโปรด
ประทานโดยทางพระวิ ญญาณ ให้คนหนึ่งมี ถอ้ ยคําประกอบด้วยสติ ปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมี ถอ้ ยคําอันประกอบด้วยความรู้ แต่
เป็ นพระวิ ญญาณองค์เดี ยวกัน และให้อีกคนหนึ่งมี ความเชื ่อ แต่เป็ นพระวิ ญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมี ความสามารถ
รักษาคนป่ วยได้ แต่เป็ นพระวิ ญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งทําการอิ ทธิ ฤทธิ์ ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้ และ
ให้อีกคนหนึ่งรู้จกั สังเกตวิ ญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพดภาษาแปลกๆ
และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานัน้ ๆ ได้ สิ่ งสารพัดเหล่านี ้
ู
พระวิ ญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์” (1โคริ นธ์ 12:1, 4-11)
1โคริ นธ์ 12 กล่าวถึง “ของประทาน” ว่าเป็ นสิ่งอัศจรรย์ที่ทรงประทานให้ ซึ่งดําเนินการโดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ ขอให้ เรามาศึกษาลักษณะของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติเหล่านี ้กัน

ที่มาของของประทาน
ก่อนอื่น เราจะต้ องเข้ าใจว่าผู้ที่ก่อให้ เกิดของประทานเหล่านี ้คือพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระวิญญาณคือพระเจ้ าพระองค์
เอง ผู้ทรงมีลกั ษณะฝ่ ายวิญญาณและพระราชกิจฝ่ ายวิญญาณเฉพาะของพระองค์ (ดูปฐมกาล 1:1-2; ยอห์น 4:24) ในข้ อความนี ้
พระวิญญาณคือพระเจ้ าผู้ทรงกระทําการในชีวิตของมนุษย์
1โคริ นธ์ 12:4-7 แสดงให้ เห็นชัดเจนว่าพระเจ้ าทรงเป็ นต้ นเหตุของของประทานเหล่านี ้ แม้ ว่าของประทานจะแตกต่างกัน
ไปและมีงานรับใช้ ที่หลากหลาย แต่พระเจ้ าเที่ยงแท้ พระองค์เดียวทรงเป็ นผู้เริ่ มต้ นของประทานเหล่านี ้ทังหมด
้
พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ที่
ประทานของประทานและพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ที่กระทําการนัน้

ลักษณะเหนือธรรมชาติของของประทาน
ของประทานเหล่านี ้เป็ นสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างแน่นอน ข้ อความนี ้อธิบายว่าของประทานเป็ น “พระราชกิจ” ของพระเจ้ า
และเป็ น “การสําแดงของพระวิญญาณ” การสําแดงคือการเปิ ดเผยหรื อการแสดง กริ ยา “สําแดง” หมายถึง เปิ ดเผยหรื อแสดงออก
อย่างชัดเจน
ดังนัน้ เป็ นการไม่ถกู ต้ องที่จะกล่าวว่าของประทานเหล่านี ้เป็ นความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์เหมือนเช่นที่บางคน
ที่ไม่เชื่อในการอัศจรรย์ในทุกวันนี ้กล่าวกัน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอธิบายว่าถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญาคือการมีความสามารถ
ในการตัดสินใจและให้ คําปรึ กษาที่ดี ของประทานในการรักษาคนป่ วยได้ คือความสามารถในการเป็ นหมอหรื อนางพยาบาลที่ดี
และของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ หมายถึงความสามารถในการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศได้ ดี แต่หากเป็ นตามการอธิบาย
เช่นนัน้ ผู้ที่ไม่เคยรู้สกึ พระวิญญาณของพระเจ้ ามาก่อนและไม่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างแน่นอนก็จะสามารถใช้ ของประทาน
เหล่านี ้ได้ ดีพอๆ กับผู้ที่เชื่อ
โดยทัว่ ไป ความสามารถและพรสวรรค์ทกุ อย่างมาจากพระเจ้ า พระองค์ทรงสร้ างมนุษย์ในพระฉายของพระองค์ให้ เป็ นผู้
มีชีวิตทางวิญญาณ จิตใจและสติปัญญา โดยมีคุณสมบัติทุกอย่างในทางวิญญาณ จิตใจ และสติปัญญา แต่ข้อความนี ไ้ ม่ได้
กล่าวถึงเพียงของประทานทัว่ ไปอันมาจากพระคุณของพระเจ้ า (ตามที่เราอาจเชื่อถือในเรื่ องของประทานในการรับใช้ ในโรม 12)
แต่ 1โครินธ์ 12 เน้ นสิง่ ที่เหนือธรรมชาติโดยอธิบายว่าของประทานเหล่านี ้เป็ น “ฝ่ ายพระวิญญาณ”
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ฮีบรู 2:3-4 เน้ นลักษณะที่เหนือธรรมชาติของ “ของประทานจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” ดังนัน้ “ถ้ าเราละเลยความรอดอัน
ยิ่งใหญ่แล้ ว เราจะรอดพ้ นไปอย่างไรได้ ความรอดนันได้
้ เริ่ มขึ ้น โดยการประกาศขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเอง และบรรดาผู้ที่ได้ ยิน
้ ้พระเจ้ าก็ทรงเป็ นพยานด้ วย โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ และโดย
พระองค์ ก็ได้ รับรองแก่เราว่าเป็ นความจริ ง ทังนี
การอิทธิฤทธิ์ตา่ งๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ซงึ่ ทรงประทานตามนํ ้าพระทัยของพระองค์”
ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ เป็ นตัวอย่างที่ดี 1โครินธ์ 14 เผยให้ เห็นชัดเจนว่า ของประทานนันไม่
้ ใช่ของประทาน
ในการเรี ยนรู้ภาษา แต่เป็ นของประทานในการพูดภาษาที่ผ้ พู ดู หรื อผู้ฟังไม่เข้ าใจได้ อย่างน่าอัศจรรย์

ทรงประทานให้ ตามนํา้ พระทัยของพระเจ้ า
ในการรู้อย่างแน่ชดั และใช้ อย่างถูกต้ อง เราจะต้ องเข้ าใจที่มาและลักษณะอันเหนือธรรมชาติของของประทานเหล่านี ้ก่อน
ตัวอย่างเช่น คณะคาริ สเมติกกลุม่ หนึ่งโฆษณาว่า คณะได้ เปิ ดโรงเรี ยนสอนการเผยพระวจนะ โดยสัญญาว่าจะสอนนักเรี ยนทุกคน
ให้ ร้ ูวิธีการเผยพระวจนะและสัญญาอีกว่า นักเรี ยนทุกคนจะได้ รับการเผยพระวจนะเกี่ยวกับตนเองก่อนที่จะจบการสัมมนา
อย่างไรก็ตาม หากของประทานดําเนินการตามงานรับใช้ ของพระเจ้ า แล้ วมนุษย์จะรับประกันได้ อย่างไรว่าใครจะใช้ ของ
ประทานอย่างหนึง่ อย่างใดและจะใช้ ของประทานนันเมื
้ ่อไร เราจะต้ องเรี ยนรู้เกี่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณและเรี ยนรู้ที่จะ
ยอมจํานนต่อพระวิญญาณของพระเจ้ า เพื่อที่เราจะพร้ อมให้ พระเจ้ าทรงใช้ เรา อย่างไรก็ตาม เป็ นการอวดดีที่จะกล่าวว่ามนุษย์
สามารถให้ ของประทานดังกล่าวแก่คนอื่นหรื อใช้ ของประทานนันได้
้ ตามใจชอบ เราไม่สามารถสอนคนอื่นให้ เผยพระวจนะหรื อทํา
การอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ได้ เราสามารถสอนผู้อื่นให้ เป็ นผู้ที่พร้ อมเพื่อที่พระวิญญาณของพระเจ้ าจะทํางานผ่านทางพวกเขาได้ แต่เรา
จะต้ องตระหนักเสมอว่าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ประทานและทรงให้ มีความสามารถในการใช้ ของประทานตามพระประสงค์อนั สูงสุดของ
พระองค์ (ดู 1โครินธ์ 12:11; ฮีบรู 2:4)
__________________________
ของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณ
เกิ ดจากพระทัยและฤทธิ์ เดชของพระเจ้า
_________________________________
เราสามารถอธิษฐานกับผู้อื่นและให้ กําลังใจพวกเขาว่าพระเจ้ าจะทรงสดับฟั งและตอบคําอธิษฐาน เราสามารถอธิษฐาน
เพื่อขอการทรงนําจากพระเจ้ า และแบ่งปั นสิ่งที่พระเจ้ าทรงสําแดงให้ แก่เรากับบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม ในการกระทําเช่นนัน้ เรา
จะต้ องระวังที่จะให้ ความสนใจอยูท่ ี่พระเจ้ าและนํ ้าพระทัยของพระองค์
บทที่ 4 แสดงให้ เห็นว่า เราเป็ นช่องทางที่พระวิญญาณทรงใช้ และพระองค์ทรงคาดหวังให้ เราใช้ ของประทานตามพระ
วจนะของพระองค์ เราจะต้ องควบคุมตนเองมิฉะนันเราจะใช้
้
ของประทานอย่างไม่ถกู ต้ อง (ดู 1โคริ นธ์ 14:32) ความต้ องการของเรา
มีความสําคัญอย่างมากในการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ แต่เราจะต้ องจําไว้ เสมอว่า ของประทานเหล่านันเกิ
้ ดจากพระทัย
และฤทธิ์เดชของพระเจ้ า

_________________________________
สิ่ งสําคัญที ส่ ดุ ไม่ใช่ความต้องการของเรา
แต่เป็ นนํ้าพระทัยของพระเจ้า
________________________
สิ่งสําคัญที่สดุ ไม่ใช่ความต้ องการของเรา แต่เป็ นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนอื่น เราจะต้ องอธิษฐา
ตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า ตัวอย่างเช่น หากมีคนเจ็บป่ วย นํ ้าพระทัยของพระเจ้ าคือ เราจะต้ องอธิษฐานเผื่อเขา เพราะพระคัมภีร์สั
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เราให้ ทําเช่นนัน้ (ดูยากอบ 5:14) อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองว่าการรักษาคนป่ วยจะเกิดขึ ้นตามวิธีและเวลาที่บคุ คลอาจจะ
ต้ องการ นอกจากว่าเราจะได้ ยินจากพระเจ้ าเป็ นพิเศษ สิ่งที่เราสามารถสัญญาได้ ตามพระวจนะของพระเจ้ าคือ พระเจ้ าจะสดับฟั ง
คําอธิษฐานของเรา และพระเจ้ าจะทรงช่วยเรา เราจะต้ องอธิษฐานและเชื่อว่าพระเจ้ าจะทรงรักษาคนป่ วย แต่เราไม่สามารถออก
คําสัง่ วิธีที่พระเจ้ าจะทรงเลือกที่จะกระทําได้
หลายครัง้ พระเจ้ าทรงตอบคําอธิษฐานด้ วยการอิทธิฤทธิ์ในทันที แต่ในครัง้ อื่นๆ พระองค์ไม่ทรงกระทําเช่นนัน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นอย่างไร พระเจ้ าทรงเป็ นผู้กระทําการ หากพระองค์ไม่ได้ ช่วยบุคคลให้ รอดจากการทดลองของเขาในทันที พระองค์จะทรง
ประทานพระคุณอย่างเพียงพอเพื่อให้ อดทนได้ (ดู 1โคริ นธ์ 10:13; 2โคริ นธ์ 12:8-10) ในทังสองตั
้
วอย่าง พระเจ้ าทรงตอบสนองใน
ทางบวกต่อคําอธิษฐาน แม้ วา่ พระองค์จะไม่กระทําตามคําเรี ยกร้ องบางอย่าง แต่พระองค์จะทรงประทานพระคุณและกําลังเพื่อทํา
ตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
โดยสรุ ป เราไม่ควรจะให้ ความสนใจกับการกระทําที่โดดเด่นของเรา แต่สนใจการเป็ นภาชนะและช่องทางที่พระเจ้ าจะ
ทรงใช้ ตามพระประสงค์ในแต่ละสถานการณ์ เราไม่จําเป็ นต้ องเข้ าใจเหตุผลสําหรับคําตอบของพระเจ้ า แต่เราจะต้ องอธิษฐาน มี
ความเชื่อ และดําเนินชีวิตต่อไปจนกว่าจะได้ รับชัยชนะ
เนื่องจากของประทานฝ่ ายพระวิญญาณมาจากพระเจ้ า เราควรจะให้ ความสนใจสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํา ไม่ใช่สิ่งที่
มนุษย์กระทํา ปั ญหาจะเกิดขึ ้นเมื่อมีการให้ ความสําคัญกับ “การรับใช้ ของคนๆ หนึ่ง” หรื อการใช้ ของประทานบางอย่าง ในทํานอง
อว่าของประทานเช่น การรักษาคนป่ วยได้ การเผยพระวจนะหรื อถ้ อยคําประกอบด้ วย
เดียวกัน ปั ญหาจะเกิดขึ ้นเมื่อคนทังหลายถื
้
ความรู้ ว่ามีประโยชน์อยู่แค่นนั ้ หรื อถือเป็ นวิถีทางในการยกชื่อเสียงของผู้เทศนา แทนที่จะชี ้ให้ เห็นพระประสงค์ของพระเจ้ าในการ
ดําเนินการของประทานเหล่านัน้ ตัวอย่างเช่น ของประทานในการรักษาคนป่ วยได้ มักจะมีประโยชน์ในการสร้ างความเชื่อและ
ก่อให้ เกิดการฟื น้ ฟูซงึ่ นําคนจํานวนมากมาสูค่ วามรอด (ตัวอย่าง ดูกิจการ 3:1-11; 4:4) แต่หากที่ประชุมหรื อผู้รับใช้ ให้ ความสําคัญ
กับการรักษาคนป่ วยได้ โดยไม่ใส่ใจข้ อความเกี่ยวกับความรอด พระประสงค์ของพระเจ้ าที่ทรงประทานให้ มีการรักษาคนป่ วยได้ ก็ไม่
สําเร็จสมบูรณ์

ทรงประทานให้ เพื่อเวลาที่จาํ เป็ นเป็ นพิเศษ
พระเจ้ าทรงประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณตาม 1โคริ นธ์ 12 สําหรับเวลาที่มีความจําเป็ นเป็ นพิเศษหรื อในยาม
วิกฤต ในคริ สตจักร ของประทานเหนือธรรมชาติควรจะเป็ นสิ่งปกติ ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ เป็ นสิ่งที่มีการคาดหวัง ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีการ
คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ของประทานเหล่านัน้ ไม่ได้ กระทําการอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้ าเป็ นเช่นนัน้ เราก็จะไม่ถือว่าเป็ นสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น ในหนังสือพระกิตติคณ
ุ และกิจการ ฝูงชนได้ รับการรักษาและคนจํานวนมากได้ รับการชุบให้ ฟืน้ ขึ ้นจากความ
ตาย อย่างไรก็ตาม สมาชิกของคริสตจักรยุคแรกทุกคนเสียชีวิตไปในที่สดุ โดยที่ไม่ได้ ฟืน้ ขึ ้นมาอีก และคาดว่า คนส่วนใหญ่เสียชีวิต
ลงเพราะความป่ วยไข้ หรื อเชื ้อโรคบางอย่างที่ไม่ได้ รับการรักษา ของประทานในการรักษาคนป่ วยและการทําการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ
เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นมาก แต่ไม่ได้ เกิดขึ ้นในทุกสถานการณ์
___________________________________________________
ของประทานเหนือธรรมชาติ ควรจะเป็ นสิ่ งปกติ ไม่ใช่สิ่งผิ ดปกติ
เป็ นสิ่ งทีม่ ี การคาดหวัง ไม่ใช่สิ่งที ไ่ ม่มีการคาดหวัง
อย่างไรก็ตาม ของประทานเหล่านีไ้ ม่ได้กระทําการอยู่ตลอดเวลา
____________________________________________________
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พระเยซูเสด็จผ่านชายง่อยที่ประตูงามหลายครัง้ อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ไม่ทรงรักษาเขาในเวลานัน้ แต่ชายคนนันได้
้ รับการ
รักษาเมื่อเขาพบกับเปโตรและยอห์นในกิจการ 3 แม้ วา่ พระเจ้ าทรงให้ โดรคัสฟื น้ จากความตายในกิจการ 9 แต่พระองค์ไม่ได้ ให้ อคั ร
ทูตยากอบผู้ถกู ประหารในกิจการ 12 ฟื น้ ขึ ้นจากความตาย
อีกตัวอย่างหนึง่ “ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา” คือ “ถ้ อยคํา” หรื อส่วนของสติปัญญาของพระเจ้ า ของประทานนี ้ไม่ได้
ดําเนินการในชีวิตของบุคคลตลอดยี่สิบสี่ชวั่ โมงต่อวัน แต่เป็ นการเปิ ดเผยพิเศษสําหรับเวลาเฉพาะ ไม่มีคนใดสามารถรู้ พระทัย
าได้ ตลอดเวลา แต่ในเวลาที่มีความจําเป็ นเป็ นพิเศษ บางครัง้ พระองค์ทรงประทานส่วนของสติปัญญาอันเหนือ
ทังหมดของพระเจ้
้
ธรรมชาติของพระองค์ให้ แก่บคุ คล
1โครินธ์ 14 ให้ แนวทางเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆ โดยสอนว่าในการประชุมกัน ให้ มีเพียงสองหรื อสามคนเท่านันที
้ ่ จะ
้ ่จะเผยพระวจนะในการประชุมครัง้ หนึ่ง
พูดภาษาแปลกๆ ต่อที่ประชุมได้ ในทํานองเดียวกัน ควรจะมีเพียงสองหรื อสามคนเท่านันที
เราควรจะคาดหวังให้ มีการพูดที่เหนือธรรมชาติเหล่านี ใ้ นการประชุมนมัสการของเรา แต่เราไม่ควรจะประหลาดใจด้ วยเรื่ องนี ้
อย่างไรก็ตาม พระเจ้ าไม่ทรงให้ มีการใช้ ของประทานตลอดเวลาในการประชุมครัง้ หนึ่งหรื อให้ ของประทานนันควบคุ
้
มการประชุม
ของประทานเป็ นของประทานพิเศษในเวลาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

ชีวิตฝ่ ายธรรมชาติ ชีวิตฝ่ ายวิญญาณและ
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
ในขณะที่ เ ราศึก ษาลัก ษณะที่ เ หนื อ ธรรมชาติ ข องของประทานเหล่า นี ้ เราจะต้ อ งแยกแยะของประทานเหล่า นี จ้ าก
คุณสมบัติของมนุษย์ตามธรรมชาติที่อาจตรงกับของประทานในบางอย่าง และจะต้ องแยกแยะจากหลักการทางฝ่ ายวิญญาณที่
ดําเนินการในชีวิตประจําวันของคริ สเตียนทุกคนด้ วย ตัวอย่างเช่น เราสามารถแยกแยะสติปัญญาออกเป็ นสามระดับ ระดับแรก
มนุษย์สามารถมีสติปัญญาในทางธรรมชาติได้ แม้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้ า (ดูลกู า 16:8; 1โครินธ์ 2:4-6) ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ าอาจ
เป็ นคนฉลาดในการวางแผนอาชีพของตน และอาชญากรสามารถเตรี ยมตัวอย่างฉลาดในการกระทําที่เป็ นบาป แน่นอนว่า ในทาง
ฝ่ ายวิญญาณแล้ ว คนดังกล่าวไม่ฉลาด แต่เป็ นคนโง่เขลา
ระดับที่สองคือสติปัญญาฝ่ ายวิญญาณ ซึ่งผู้ที่เชื่อทุกคนมีอยู่บ้างและเป็ นสิ่งที่ชีน้ ําความประพฤติทกุ อย่างของผู้ที่เชื่อ
พระเจ้ าทรงประทานสติปัญญาให้ แก่ทกุ คนที่ชอบธรรม ทุกคนที่แสวงหา (ดูสภุ าษิ ต 2:6-7; ยากอบ 1:5) แม้ ว่าสติปัญญาทางฝ่ าย
วิญญาณซึ่งเป็ นการชี น้ ํ าประจํ า วันในการใช้ ชีวิตคริ สเตียนนัน้ เป็ นของประทานจากพระเจ้ า แต่ก็ไม่ใช่ของประทานฝ่ ายพระ
วิญญาณเหนือธรรมชาติตามที่กล่าวถึงใน 1โคริ นธ์ 12 ทังนี
้ ้ เพราะในข้ อพระคัมภีร์ดงั กล่าวได้ กล่าวถึงการสําแดงหรื อการให้
อํานาจเป็ นพิเศษที่พระเจ้ าทรงประทานให้ แก่บคุ คลแต่ละคนในเวลาหนึง่ เวลาใด ไม่ใช่แก่ทกุ คนตลอดเวลา
ระดับที่สามคือ “ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา” ซึ่งเป็ นสิ่งตรงข้ ามกับสติปัญญาทางธรรมชาติในชีวิตมนุษย์ หรื อ
สติปั ญญาฝ่ ายวิญญาณในชี วิตคริ สเตี ยน ถ้ อ ยคําประกอบด้ วยสติปัญญาเป็ นของประทานเหนื อธรรมชาติ อันเป็ นส่วนของ
สติปัญญาของพระเจ้ าในสถานการณ์เฉพาะ
ในทํานองเดียวกัน เราสามารถแบ่งระดับความรู้ ออกเป็ นสามระดับ ได้ แก่ ความรู้ ทางโลกหรื อความรู้ ของมนุษย์ ความรู้
ทางฝ่ ายวิญญาณ และ “ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้”
ตัวอย่างเพิ่มเติม ในชีวิตประจําวันของมนุษย์มีความเชื่ออยู่ คนบาปมีความเชื่อในตนเอง คนอื่นๆ วัตถุสิ่งของ ธรรมเนียม
หรื อพระเทียม แต่สิ่งที่เขาจําเป็ นที่จะต้ องเชื่อและไว้ วางใจคือพระเจ้ าเที่ยงแท้ เพื่อให้ ได้ รับความรอด (ดู 1โคริ นธ์ 2:5; ฮีบรู 11:6)
พระคัมภีร์ยังกล่าวถึงความเชื่อ (ภาษากรี ก พิ สทิ ส (pistis)) ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ “ผลของพระวิญญาณ” (กาลาเทีย 5:22) ใน
ความหมายนี ้ ความเชื่อคือ ความไว้ วางใจ ความเชื่อถือ ความจงรักภักดีและ “ความสัตย์ซื่อ” (NKJV) ในชีวิตประจําวัน ที่พระ
วิญญาณของพระเจ้ าทรงก่อให้ เกิดขึ ้นในผู้ที่เชื่อและเป็ นลักษณะของคริ สเตียนที่เป็ นผู้ใหญ่แล้ วทุกคน แต่ 1โคริ นธ์ 12 กล่าวถึง
“ของประทานในการมีความเชื่อ” พิเศษที่ไม่ใช่คริ สเตียนทุกคนจะได้ รับ พระวิญญาณทรงเป็ นแหล่งของ “ผล” และ “ของประทาน”
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แต่ “ผล” หมายถึงคุณสมบัติที่ก่อขึน้ อย่างปกติในการเติบโตของคริ สเตียน เหมือนเช่นต้ นแอปเปิ ลให้ ผลแอปเปิ ลตามธรรมชาติ
ส่วน “ของประทาน” หมายถึงการแทรกโดยตรงจากภายนอก ไม่ใช่ภายในตัวของคริ สเตียนเอง เหมือนเช่นบุคคลได้ รับของขวัญ
จากเพื่อน
เราอาจจะไม่สามารถแยกระดับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่างออกเป็ นสามระดับ แต่ตวั อย่างเหล่านี ้แสดงให้
เห็นว่าเราจะต้ องเข้ าใจว่าของประทานใน 1โครินธ์ 12 เป็ นสิง่ เหนือธรรมชาติและเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ แม้ ว่าของประทานเหล่านี ้
อาจมีความคล้ ายคลึงกับสิ่งอื่นๆ ในชีวิตทางธรรมชาติ ชีวิตฝ่ ายวิญญาณหรื อทังสองอย่
้
าง แต่ข้อความนี ้อธิบายไว้ ชดั เจนเกี่ยวกับ
การสําแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้ าที่พระองค์ไม่ได้ ประทานแก่ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อและพระองค์ไม่ได้ ประทานให้ แก่ผ้ ทู ี่เชื่อทุกคน อย่างน้ อยก็ไม่
ทรงประทานของประทานอย่างเดียวกันในวิถีทางเดียวกันให้ แก่ทกุ คน
ความแตกต่างนี ้จะปรากฏชัดเจนเมื่อเรากล่าวถึงของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ และการเผยพระวจนะ คริ สเตียน
ทุกคนควรจะเผยพระวจนะในลักษณะการเป็ นพยานหรื อการเตือนสติโดยได้ รับการเจิม และควรจะพูดภาษาแปลกๆ ในการ
อธิษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพัง แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเผยพระวจนะ พูดภาษาแปลกๆ หรื อแปลภาษาแปลกๆ ตามที่พระเจ้ าทรง
บันดาลใจโดยตรงต่อหน้ าที่ประชุมในเวลาหนึ่งเวลาใด เปาโลเขียนว่า “ข้ าพเจ้ าใคร่ ให้ ท่านทัง้ หลาย พูดภาษาแปลกๆ ได้ แต่
ยิ่งกว่านันอี
้ ก ข้ าพเจ้ าปรารถนาจะให้ ทา่ นทังหลายเผยพระวจนะได้
้
...เหตุฉะนันพี
้ ่น้องทังหลาย
้
จงตังใจปรารถนาการเผยพระวจนะ
้
ที่เขาพูดภาษาแปลกๆ ก็อย่าห้ ามเลย” อย่างไรก็ตาม เขาได้ กล่าวอีกว่า “ของประทานนันมี
้ ต่างๆ กัน...พระเจ้ าทรงโปรดประทาน
โดยทางพระวิญญาณ ให้ คนหนึ่งมีถ้อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา...และให้ อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้ ...และให้ อีกคนหนึ่งพูด
ภาษาแปลกๆ และให้ อีกคนหนึ่งแปลภาษานันๆ
้ ได้ ” (1โคริ นธ์ 12:4, 8, 10) จากนัน้ เขาถามคําถามโดยหวังจะให้ ตอบว่าไม่ ว่า
“ทุกคนเป็ นผู้เผยพระวจนะหรื อ...ทุกคนพูดภาษาแปลกๆ หรื อ ทุกคนแปลได้ หรื อ” (1โครินธ์ 12:29-30)

ของประทานประเภทต่ างๆ
เหมือนเช่นโรม 12 รายการของประทานใน 1โคริ นธ์ 12 ไม่ใช่ของประทานทุกอย่าง พระคัมภีร์ไม่ได้ กล่าวว่า พระราชกิจ
อันอัศจรรย์ทกุ อย่างที่พระเจ้ าทรงกระทําในชีวิตของเราจะต้ องอยู่ในประเภทใดๆ ประเภทหนึ่งในเก้ าประเภทใน 1โคริ นธ์ 12:8-10
บทนี ้กล่าวถึงของประทานต่างๆ เพื่อแสดงวิธีที่พระเจ้ าทรงกระทําการอย่างเหนือธรรมชาติในวิถีทางที่แตกต่างกัน โดยใช้ สมาชิก
หลายๆ คนในพระกาย
นอกจากนี ้ ดูเ หมื อ นว่า การใช้ ข องประทานอาจมี ก ารคาบเกี่ ย วกัน ตัว อย่า งเช่ น หากพระเจ้ า ทรงประทานถ้ อ ยคํ า
ประกอบด้ วยความรู้แก่บคุ คลหนึง่ และบุคคลนันเปิ
้ ดเผยให้ ผ้ อู ื่นทราบ เราอาจถือว่าการพูดของเขาเป็ นการเผยพระวจนะ หากพระ
้ ความเชื่อของ
เจ้ าทรงประทานความเชื่อในเวลาวิกฤตให้ แก่บุคคลคนหนึ่ง เราอาจเห็นการทําการอิทธิ ฤทธิ์ต่างๆ เมื่อบุคคลนันใช้
เขา
_______________________________________
สิ่ งสําคัญคือการเป็ นผู้ทีไ่ ว พร้อม และยอมจํ านน
ต่อการเคลือ่ นไหวของพระวิ ญญาณของพระเจ้า
_______________________________________
ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงไม่จําเป็ นต้ องพยายามอย่างมากเพื่อตัดสินว่าของประทานฝ่ ายพระวิญญาณใดในเก้ าประการที่กําลัง
ดําเนินการอยู่ หรื อต้ องห่วงมากเกินไปเกี่ยวกับความแตกต่างเพียงเล็กน้ อยที่ผ้ สู อนอาจนําเสนอในการตัดสินเช่นกัน สิ่งสําคัญ
ไม่ใช่การแบ่งแยกสิง่ ที่พระเจ้ าทรงกระทํา แต่เราจะต้ องผู้ที่ไว พร้ อมและยอมจํานนต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้ า
ไม่ว่าเราจะแยกแยะว่าของประทานเป็ น “ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา” หรื อ “ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้ ” ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญ
ที่สดุ ตราบใดที่เราอนุญาตให้ พระเจ้ าทรงกระทําการผ่านเราอย่างเหนือธรรมชาติเพื่อตอบสนองความจําเป็ นในสถานการณ์หนึง่
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แม้ ว่าจะไม่จําเป็ นที่จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระเจ้ าไว้ ทกุ อย่าง แต่เราจําเป็ นต้ องเข้ าใจ
หลักการที่พระเจ้ าทรงกระทําการอย่างถูกต้ อง ทังนี
้ ้ เราจะต้ องถือว่าพระคัมภีร์เป็ นหลักฐานในเรื่ องนี ้ เหมือนเช่นเรื่ องอื่นๆ ในชีวิตค
ริ สเตียน (ดู 2ทิโมธี 3:15-17) เราควรจะระวังเมื่อบางคนให้ ความสําคัญอย่างมากเกี่ยวกับการสําแดงอย่างเหนือธรรมชาติของสิ่งที่
ไม่ได้ เป็ นตามพระคัมภีร์หรื อเมื่อบางคนสนับสนุนเทคนิคบางอย่างที่พระคัมภีร์ไม่ได้ สอนอย่างแน่นอน เราไม่สามารถถือว่าสิ่ง
เหล่านี ้ปกติหรื อส่งเสริมให้ ทกุ คนเชื่อตาม ไม่ใช่วา่ สถานการณ์เฉพาะทุกสถานการณ์จะตรงกับพระคัมภีร์ แต่หลักการที่พระเจ้ าทรง
กระทําการจะเหมือนเดิมเสมอ การศึกษาพระคัมภีร์เผยให้ เห็นลักษณะการทําการของพระองค์ รวมทัง้ การสําแดงประเภทต่างๆ ที่
คริสตจักรของพระองค์จะต้ องคาดหวังและแสวงหา
โดยสรุ ป แม้ ว่าเราจะไม่สามารถแยกการสําแดงอันเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณออกเป็ นประเภทที่ตายตัว แต่เรา
จะต้ องศึกษาเกี่ยวกับของประทานและมีความเข้ าใจเรื่ องของประทานเหล่านี ้อย่างถูกต้ องตามพระคัมภีร์ เมื่อเรามีความรู้ในหัวข้ อ
นี ้มากขึ ้น เราจะสามารถเข้ าใจและตอบสนองต่อการนําของพระเจ้ าในเรื่ องนี ้ได้ ง่ายขึ ้น และเปิ ดรับการเปิ ดเผยของพระวิญญาณได้
ทุกอย่าง
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บทที่สาม
วัตถุประสงค์ ของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
“แต่องค์ผูช้ ่วยคือพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ซึ่งพระบิ ดาจะทรงใช้มาในนามของเรานัน้ จะทรงสอนท่านทัง้ หลายทุกสิ่ ง และจะ
ให้ท่านระลึ กถึ งทุกสิ่ งที ่เราได้กล่ าวไว้แก่ ท่านแล้ว...แต่เมื ่อองค์ พระผู้ช่วยที ่เราจะใช้มาจากพระบิ ดาหาท่ านทัง้ หลาย คื อพระ
วิ ญญาณแห่งความจริ งผู้ทรงมาจากพระบิ ดานัน้ ได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ ก็จะทรงเป็ นพยานให้แก่ เรา...เมื ่อพระองค์ นนั้ เสด็จ
มาแล้ว พระองค์จะทรงกระทําให้โลกรู้ แจ้งในเรื ่องความผิ ด ความชอบธรรม และการพิพากษา...เมื ่อพระวิ ญญาณแห่งความจริ งจะ
เสด็จมาแล้ว พระองค์ จะนํ าท่านทัง้ หลายไปสู่ความจริ งทัง้ มวล เพราะพระองค์ จะไม่ ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์ จะตรัสสิ่ งที ่
พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทัง้ หลายรู้ ถึงสิ่ งเหล่านัน้ ที จ่ ะเกิ ดขึ้น พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกี ยรติ เพราะว่า
พระองค์จะทรงเอาสิ่ งทีเ่ ป็ นของเรามาสําแดงแก่ท่านทัง้ หลาย” (ยอห์น 14:26; 15:26; 16:8, 13-14)
“การสําแดงของพระวิ ญญาณนัน้ มี แก่ทกุ คนเพือ่ ประโยชน์ร่วมกัน” (1โคริ นธ์ 12:7)
“ฝ่ ายผู้ทีเ่ ผยพระวจนะนัน้ พดกั
ู บมนุษย์ทําให้เขาเจริ ญขึ้น เป็ นทีห่ นุนจิ ตชใจ
ู ” (1โคริ นธ์ 14:3)

วัตถุประสงค์ สูงสุด
พระเยซูทรงสอนว่า หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ ้นสู่สวรรค์แล้ ว พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเสด็จมาอยู่ในใจของผู้ที่เชื่อ (ดูลกู า
24:49; ยอห์น 7:37-39; 14:16-18; 16:7; กิจการ 1:4-5) พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์คือ “องค์พระผู้ช่วย” หรื อ “ผู้ปลอบโยน” (KJV) ใน
ภาษากรี ก คํานี ้คือ พาราเคลท็อส (parakletos) ซึง่ มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ผู้ที่ได้ รับการเรี ยกออกมาเพื่อช่วยเหลือ” นัน่ คือ
ผู้ช่วย ผู้ปลอบโยน หรื อผู้สนับสนุน
ตามยอห์น 14-16 พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงสอนเหล่าสาวกและชี ้นําเขาไปสูค่ วามจริ งทังปวง
้
โดยให้ เขาได้ ระลึกและ
เข้ าใจคําสอนของพระเยซู พระวิญญาณที่อยูใ่ นพวกเขาจะไม่ใช่แหล่งอํานาจใหม่ แต่จะช่วยให้ มีความเข้ าใจอันมาจากพระทัยของ
พระเจ้ า
___________________________________________
วัตถุประสงค์สงู สุดของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
คือเพื่อให้ เกียรติแก่พระเยซูคริ สต์เจ้ า
______________________________
เหนือสิ่งอื่นใด พระวิญญาณทรงเป็ นพยานของพระเยซูและถวายเกียรติแด่พระเยซู พระวิญญาณทรงยืนยันว่าพระเยซู
คริ สต์ทรงเป็ นผู้ใดและพระราชกิจของพระองค์คืออะไร ทรงประกาศความจริ งเกี่ยวกับการทรงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์และการไถ่บาป
ทรงแสดงให้ เห็นฤทธิ์เดชของข่าวประเสริ ฐในการช่วยให้ รอดพ้ นจากความผิดบาปและเปลี่ยนแปลงชีวิต ทรงหนุนใจให้ นมัสการ
พระเยซูคริ สต์ผ้ ทู รงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า และทรงชี ้นําผู้ที่เชื่อสู่อนาคตโดยเตรี ยมพวกเขาเพื่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพื่อ
คริสตจักรของพระองค์
ยอห์น 14-16 อธิบายเกี่ยวกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในคริ สตจักรทุกวันนี ้ซึ่งแม้ ไม่ใช่เพียงแค่ของประทาน
้ รวมอยู่ในพระราชกิจด้ วย ดังนัน้ เราสามารถสรุ ปได้ ว่า วัตถุประสงค์สูงสุดของ
เก้ าอย่างใน 1โคริ นธ์ 12 แต่ของประทานเหล่านันก็
ของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณคือเพือ่ ให้เกี รยติ แก่พระเยซคริ
ู สต์เจ้า
วัตถุประสงค์นี ้เป็ นหลักที่เราสามารถใช้ เพื่อสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นมาจากพระเจ้ าหรื อไม่ “ไม่มีผ้ ใู ดซึง่ พูดโดยพระวิญญาณ
ของพระเจ้ าจะพูดว่า ‘ขอให้ พระเยซูถูกแช่ง’ และไม่มีผ้ ใู ดอาจพูดว่า ‘พระเยซูเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า’ นอกจากผู้ที่พูดโดยพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์” (1โคริ นธ์ 12:3)
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วัตถุประสงค์ ต่อมา
ก่อ นที่ จ ะกล่าวถึง ของประทานฝ่ ายพระวิญ ญาณเก้ าอย่า ง 1โคริ น ธ์ 12 กล่าวว่า ของประทานนัน้ ทรงสํ า แดงแก่คน
ทังหลายเพื
้
่อประโยชน์ของคริสตจักรทังหมด
้
“การสําแดงของพระวิญญาณนันมี
้ แก่ทกุ คนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน” (ข้ อ 7)
หลังจากกล่าวถึงของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเก้ าอย่างแล้ ว 1โคริ นธ์ 12 อธิ บายว่าคริ สตจักรเป็ นพระกายของพระ
คริ สต์ ร่ างกายมีอวัยวะหลายส่วน และแต่ละส่วนมีหน้ าที่แตกต่างกัน แต่อวัยวะทังหมดจะต้
้
องทํางานร่ วมกันเพื่อประโยชน์ของ
ร่างกายทังหมด
้
“ถึงกายนันเป็
้ นกายเดียว ก็ยงั มีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะเหล่านันแม้
้ จะมีหลายส่วนก็ยงั เป็ นกายเดียวกันฉัน
ใด พระคริ สต์ก็ทรงเป็ นฉันนัน...และตาจะว่
้
าแก่มือว่า ‘ข้ าพเจ้ าไม่ต้องการเจ้ า’ ก็ไม่ได้ หรื อศีรษะจะว่าแก่เท้ าว่า ‘ข้ าพเจ้ าไม่ต้องการ
เจ้ า’ ก็ไม่ได้ ที่จริ งอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็ขาดเสียไม่ได้ ...เพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้ ว ก็ไม่จําเป็ นที่จะต้ องตกแต่งอีก แต่พระ
เจ้ าได้ ทรงให้ อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกัน ทรงให้ อวัยวะที่ตํ่าต้ อยเป็ นที่นบั ถือมากขึ ้น เพื่อไม่ให้ มีการแก่งแย่งกันในร่างกาย แต
ให้ อวัยวะทุกส่วนพะวงซึง่ กันและกัน” (1โครินธ์ 12:12, 21-22, 24-25)
จากคําอธิบายนี ้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า พระเจ้ าไม่ทรงประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเพื่อประโยชน์ของ
้
บุคคลเป็ นใหญ่ แต่เพื่อประโยชน์ของทังร่้ างกาย แม้ ว่าของประทานจะเป็ นพรแก่บคุ คลนันๆ
้ แต่สิ่งสําคัญคือว่า บุคคลนันสามารถ
ให้ อะไรแก่คริ สตจักรได้ นอกจากนี ้ พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ให้ ของประทานทํางานเพียงอย่างเดียว แต่ดําเนินการร่ วมกันเพื่อให้
ได้ ผลตามพระประสงค์
_____________________________________________
พระเจ้ าไม่ทรงประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลเป็ นใหญ่
แต่เพื่อประโยชน์ของทังร่้ างกาย
__________________________
เปาโลอธิบายเกี่ยวกับการใช้ ของประทานในการพูดอย่างถูกต้ องไว้ ว่า “ฝ่ ายผู้ที่เผยพระวจนะนัน้ พูดกับมนุษย์ทําให้ เขา
เจริ ญขึ ้น เป็ นที่หนุนจิตชูใจ” (1โคริ นธ์ 14:3) แม้ ว่าข้ อพระคัมภีร์จะหมายเฉพาะถึงของประทานในการเผยพระวจนะ แต่หลักการก็
คือ ในการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณนัน้ จะต้ องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะมีแก่ผ้ อู ื่น
หลักการนี ้ครอบคลุมไปถึงการคํานึงถึงทังผู
้ ้ ที่ไม่เชื่อและผู้ที่เชื่อ คริสตจักรกําลังยื่นไปหาคนบาปและเปลี่ยนแปลงพวกเขา
ให้ เป็ นธรรมิกชน ดังนัน้ ในการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ เราจะต้ องคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ที่จะเป็ นผู้ที่เชื่อในอนาคต
ตัวอย่างเช่น การพูดภาษาแปลกๆ เป็ นหมายสําคัญแก่คนที่ไม่เชื่อ แต่การเผยพระวจนะช่วยให้ ผ้ ทู ี่เริ่ มเชื่อมีความเชื่อมัน่ เพราะการ
สําแดงอันอัศจรรย์ที่เขาได้ เห็น (ดู 1โครินธ์ 14:22-25) เราจะต้ องระลึกว่า พระราชกิจส่วนหนึง่ ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์คือ “กระทํา
ให้ โลกรู้แจ้ งในเรื่ องความผิด ความชอบธรรม และการพิพากษา” (ยอห์น 16:8)
__________________________________________
วัตถุประสงค์ตอ่ มาของของประทานเหนือธรรมชาติ
คือเพื่อทําให้ คริ สตจักรจําเริญหรื อเติบโตขึ ้น
___________________________________
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเป็ นพยานให้ แก่และสนับสนุนการเทศนาข่าวประเสริ ฐ “พวกสาวกเหล่านัน้ จึงออกไป
เทศนาสัง่ สอนทุกแห่งทุกตําบล และพระเป็ นเจ้ าทรงร่ วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคําสอนของเขา โดยหมายสําคัญที่ประกอบ
นัน”
้ (มาระโก 16:20) “ดังนันถ้
้ าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้ ว เราจะรอดพ้ นไปอย่างไรได้ ความรอดนันได้
้ เริ่ มขึ ้น โดยการ
ประกาศขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเอง และบรรดาผู้ที่ได้ ยินพระองค์ ก็ได้ รับรองแก่เราว่าเป็ นความจริ ง” (ฮีบรู 2:3) ในหนังสือกิจการ
ของประทานเหนือธรรมชาติทําให้ คนใหม่ๆ จํานวนมากมายสนใจในพระเจ้ า (ดูตวั อย่าง กิจการ 3:11; 4:4, 33; 5:1-16)
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ดังนัน้ นอกจากวัตถุประสงค์สงู สุดในการให้ เกียรติแก่พระเยซูว่าทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแล้ ว วัตถุประสงค์ ต่อมาของ
้
ของประทานเหนื อธรรมชาติ คือเพือ่ ทําให้คริ สตจักรจํ าเริ ญหรื อเติ บโตขึ้ น ในการทําให้ คริ สตจักรเติบโตขึ ้น ของประทานเหล่านันให้
เกียรติแก่พระคริ สต์ เพราะคริ สตจักรเป็ นพระกายของพระคริ สต์บนโลก กระบวนการเติบโตนี ้เกิดขึน้ ทังโดยการเพิ
้
่ มผู้ที่เชื ่อใหม่
และเสริ มความแข็งแกร่ งให้แก่ผูท้ ีเ่ ชือ่ อยู่แล้ว

ไม่ ใช่ วัตถุประสงค์
จากการอภิปรายนี แ้ ละการศึกษาพระคัมภี ร์ใหม่ทัง้ หมด เราสามารถสรุ ปได้ ว่าของประทานเหนื อธรรมชาติไ ม่ ไ ด้มี
วัตถุประสงค์อะไรบ้ าง
____________________________________________
กระบวนการเติ บโตนีเ้ กิ ดขึ้นทัง้ โดยการเพิ่มผู้ทีเ่ ชื อ่ ใหม่
และเสริ มความแข็งแกร่ งให้แก่ผูท้ ีเ่ ชือ่ อยู่แล้ว
_____________________________________
ของประทานเหนื อธรรมชาติ ไม่ได้แทนที ่พระวจนะของพระเจ้าที ่ได้เขี ยนไว้ ของประทานไม่ได้ มีอํานาจเหนือพระคัมภีร์
ของประทานไม่อาจเปลี่ยนข้ อความในพระคัมภีร์ได้ พระคัมภีร์เป็ นหลักฐานของเราที่แสดงคําสัง่ เรื่ องความรอดและการใช้ ชีวิตคริ ส
เตียน พระคัมภีร์เป็ นสิง่ ที่จําเป็ นและเพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว “พระคัมภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ซึง่ สามารถสอนท่านให้ ถึงความ
รอดได้ โดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่า
กล่าว การปรับปรุ งแก้ ไขคนให้ ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้ าจะพรักพร้ อมที่จะกระทําการดีทกุ อย่าง” (2ทิโมธี
3:15-17)
พระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ าที่อยู่เป็ นนิตย์นิรันดร์ พระองค์ทรงตรัสแก่คนทังหลายในทุ
้
กแห่งหน พระเจ้ าจะไม่
ตรัสสิง่ หนึง่ สิง่ ใดกับบุคคลหนึง่ อันเป็ นสิง่ ที่ตรงข้ ามกับพระวจนะที่เขียนไว้ อันเป็ นสิง่ ซึง่ พระองค์ตรัสแก่ทกุ คน พระองค์ทรงประทาน
พระคัมภีร์ให้ ไว้ เพื่อการชี ้นําในคําสัง่ สอน และพระองค์จะไม่ทรงทําลายแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เองโดยประทานของ
ประทานที่จะทําลายอํานาจของพระคัมภีร์
ดังนัน้ เห็นได้ ชัดว่า วัตถุประสงค์ของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณไม่ใช่เพื่อสอนคําสัง่ สอน หน้ าที่ของของประทาน
ไม่ใช่เพื่อเปิ ดเผยเกี่ยวกับแผนการแห่งความรอดหรื อหลักการในการใช้ ชีวิตคริสเตียน แม้ วา่ ของประทานเหล่านันอาจสนั
้
บสนุนสิ่งที่
พระคัมภีร์สอนไว้ ได้
เราจึงควรจะระวังเมื่อมีผ้ พู ยายามใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเพื่อเป็ นอํานาจในการกําหนดคําสัง่ สอนหรื อชีน้ ํา
วิธีการดํารงชีวิตของบุคคลหนึ่ง ตามยอห์น 16:13 พระวิญญาณที่ได้ ปรากฏ หรื อพระวิญญาณภายในผู้ที่เชื่อนัน้ ไม่ทรงประทาน
อํานาจให้ ผ้ เู ชื่อทําอะไรก็ได้ ตามใจชอบ แต่ทําให้ เขาเข้ าใจสิง่ ที่พระเจ้ าได้ ทรงเปิ ดเผยแล้ ว และสิง่ ที่พระเยซูทรงสอนบนโลก
_______________________________________
วัตถุประสงค์ของของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณ
ไม่ใช่เพือ่ สอนคําสัง่ สอน
____________________
ยกตัวอย่างเช่น 1โคริ นธ์ 14:29 กล่าวว่า “ฝ่ ายพวกผู้เผยพระวจนะนันให้
้ พดู สองคนหรื อสามคน และให้ คนอื่นวินิจฉัย
ข้ อความที่เขาพูดนัน”
้ ผู้ที่ฟังจะต้ องวินิจฉัยการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณนัน้ ซึง่ หมายความว่า พวกเขาจะต้ องมีมาตรฐาน
ในการที่จะวินิจฉัย มาตรฐานที่เชื่อถือได้ นี ้คือข่าวประเสริ ฐที่บรรดาอัครทูตได้ เทศนา “แม้ แต่เราเองหรื อทูตสวรรค์ ถ้ าประกาศข่าว
ประเสริ ฐอื่นแก่ท่าน ซึง่ ขัดกับข่าวประเสริ ฐที่เราได้ ประกาศแก่ท่านไปแล้ วนัน้ ก็จะต้ องถูกแช่งสาป” (กาลาเทีย 1:8) และเราทราบ
ข่าวประเสริ ฐนี ้ได้ จากพระวจนะที่เขียนไว้
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ตัวอย่างเช่น คณะมอร์ มอน (Mormon) อ้ างว่า ทูตสวรรค์ชื่อ โมโรนี (Moroni) ปรากฏแก่ โจเซฟ สมิธ (Joseph Smith)
และนําคัมภีร์มอร์ มอน (Book of Mormon) มาให้ แก่เขา แต่ตามกาลาเทีย แม้ ว่าทูตสวรรค์ปรากฏแก่สมิธ เขาก็ไม่มีอํานาจในการ
ประกาศคําสัง่ สอนอื่นนอกไปจากสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ บนั ทึกไว้ ไม่มีหนังสือใดที่จะมีอํานาจเท่าเทียมหรื อคล้ ายคลึงกับอํานาจของ
พระคัมภีร์ (ศึกษาเพิ่มเติมจาก God’s Infallible Word โดยเดวิด เบอร์ นาร์ ด)
คณะมอร์ มอนยังได้ กล่าวอีกว่า พระบิดาและพระบุตรปรากฏแก่โจเซฟ สมิธในนิมิตเป็ นบุคคลที่มองเห็นได้ สองบุคคล
อย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์เมื่ออัครทูตฟี ลิปทูลขอให้ สําแดงพระบิดา พระเยซูตรัสตอบว่า วิธีที่จะเห็นพระบิดาได้ คือให้ มองดูที่พระ
เยซู (ยอห์น 14:9-11) เพราะพระเยซูทรงเป็ นการสําแดงพระบิดาในเนื ้อหนังที่มองเห็นได้ (โคโลสี 1:15, 19; 2:9; 1ทิโมธี 3:16) ไม่มี
อิทธิฤทธิ์ นิมติ หรื อประสบการณ์เหนือธรรมชาติอื่นใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงของพระคัมภีร์ได้
ของประทานเหนือธรรมชาติ ไม่ได้แทนที ผ่ ูน้ ําทางฝ่ ายวิ ญญาณในคริ สตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของประทานไม่ได้ เข้ ามา
แทนที่อํานาจของศิษยาภิบาล ตามที่ได้ กล่าวถึงในบทที่ 1 แล้ วว่า พระเจ้ าทรงประทานการรับใช้ ห้าประการแก่คริ สตจักรเพื่อเตรี ยม
ธรรมิกชน และพระองค์ทรงประทานศิษยาภิบาลเพื่อนํา เลี ้ยงดูและดูแลฝูงแกะ พระเจ้ าจะไม่ทรงทําลายผู้นําที่พระองค์ทรงแต่งตัง้
ไว้ ด้วยการให้ ผ้ อู ื่นท้ าทายอํานาจของศิษยาภิบาล
พระเจ้ าไม่ทรงเป็ นผู้ก่อให้ เกิดการวุ่นวาย แต่ทรงเป็ นพระเจ้ าแห่งสันติสขุ (1โคริ นธ์ 14:33) ถ้ ามีผ้ กู ล่าวว่า “พระเจ้ าตรัส
ดังนี ้ว่า เรากล่าวโทษศิษยาภิบาล” แสดงว่าผู้พดู นันก่
้ อให้ เกิดการวุ่นวาย เพราะพระเจ้ าจะทรงขัดแย้ งหลักการในเรื่ องอํานาจของ
พระองค์เอง พระองค์ไม่ทรงประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในวิถีทางที่ก่อให้ เกิดความวุ่นวาย การแตกแยกหรื อการไม่เชื่อ
ฟั ง
หากศิษยาภิบาลมีสิ่งที่ต้องแก้ ไข พระเจ้ าสามารถตรัสกับเขาได้ โดยตรง พระเจ้ าทรงสามารถใช้ บุคคลที่มีทศั นคติและ
เจตนาที่ถูกต้ องเพื่อพูดคุยกับเขาในเรื่ องดังกล่าวเป็ นการส่วนตัวได้ เราอาจแจ้ งปั ญหาที่ร้ายแรงให้ ผ้ ูนําทางฝ่ ายวิญญาณที่มี
อํานาจให้ จดั การกับปั ญหาตามแบบพระคัมภีร์เพื่อช่วยเหลือทังศิ
้ ษยาภิบาลและคริสตจักร
_____________________________________________
คริ สเตี ยนแต่ละคนจะต้องเรี ยนรู้ ทีจ่ ะดําเนิ นในความเชือ่
เพือ่ จะเติ บโตในสติ ปัญญาและความรู้ ทางฝ่ ายวิ ญญาณ
และเกิ ดความเข้าใจในนํ้าพระทัยของพระเจ้า
____________________________________
ของประทานเหนื อธรรมชาติ ไม่ได้แทนที ่การทรงนํ าในชี วิตประจํ าวันจากพระเจ้าซึ่ งเราได้รับจากการอธิ ษฐานและการ
ยอมจํ านนใจ จิ ตใจและความต้องการของเราต่อพระองค์ คริ สเตียนแต่ละคนจะต้ องเรี ยนรู้ ที่จะดําเนินในความเชื่อ เพื่อเติบโตใน
สติปัญญาและความรู้ ทางฝ่ ายวิญญาณ และเกิดความเข้ าใจในพระทัยของพระเจ้ า (ดูโคโลสี 1:9-11; 4:12) ประสบการณ์เหนือ
ธรรมชาติไม่ได้ เป็ นทางลัดไปสูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่ทางฝ่ ายวิญญาณ เราไม่ควรจะคาดหวังให้ ของประทานเหนือธรรมชาติเป็ นวิธีหลัก
ในการตัดสินว่านํ ้าพระทัยของพระเจ้ าสําหรับชีวิตของเราหรื อชีวิตของคนอื่นเป็ นอย่างไร โดยไม่สนใจการอธิษฐาน พระวจนะขอ
พระเจ้ าและผู้ให้ คําปรึกษาทางฝ่ ายวิญญาณ
ของประทานเหนือธรรมชาติสามารถช่วยเปิ ดจิตใจและใจของเราออกต่อนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า และสามารถช่วยยืนยันนํ
พระทัยของพระเจ้ าได้ ดังนัน้ พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยแก่ผ้ นู ําของคริ สตจักรในอันทิโอกให้ ทราบเกี่ยวกับการทรงเรี ยกบารนาบัสและ
้
สกับเซาโลไว้ สําหรับ
เปาโลเป็ นมิชชันนารี โดยทางของประทานของพระวิญญาณ “พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้ ตรัสสัง่ ว่า ‘จงตังบารนาบั
การซึง่ เราเรี ยกให้ เขาทํานัน’้ “ เห็นได้ ชดั ว่า พระเจ้ าทรงเรี ยกชายสองคนนี ้เพื่อทํางานนี ้อยู่แล้ ว การพูดทางฝ่ ายวิญญาณยืนยันนํ ้
พระทัยของพระเจ้ าในพวกเขาและเปิ ดเผยนํ ้าพระทัยของพระองค์ตอ่ คริสตจักร เพื่อที่คริสตจักรจะให้ การสนับสนุนด้ วยการอธิษฐา
และทางการเงิน
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เราจะต้ องแสวงหานํา้ พระทัยของพระเจ้ าสําหรับชีวิตของเราด้ วยการอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อ ศึกษาพระคัมภีร์ เข้ าร่ว
ประชุม ชี ้นําและให้ คําปรึ กษาทางฝ่ ายวิญญาณ และคํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจของเราอย่างมีเหตุผลและสมจริ ง
้
้ แต่ไม่ได้ แทนที่กระบวนการนี ้ ดังนัน้ เราจะต้ องระวังผู้ที่ประกาศว่า
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอาจเป็ นส่วนหนึ่งของขันตอนนี
“พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า คุณจะต้ องแต่งงานกับคนนี ้คนนัน”
้ หรื อแย่ยิ่งกว่านัน้ พูดว่า “คุณจะต้ องหย่าจากคู่ของคุณและแต่งงานกับคน
นี ้คนนัน”
้ คํากล่าวทังสองนั
้
นแสดงให้
้
เห็นความเข้ าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้ าทรงกระทําการ และขัดแย้ งกับพระคัมภีร์ เมื่อพระ
เจ้ าทรงนําประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงใส่ใจลักษณะและความต้ องการของบุคคลคนนัน้ พระองค์ไม่ทรงบีบบังคับหรื อขู่เข็ญ
นอกจากนี ้ เมื่อมนุษย์แสวงหาพระองค์อย่างแท้ จริ ง พระองค์จะทรงตอบคําอธิษฐานของพวกเขาและทรงนําเขาในหลายวิถีทาง
เพื่อที่เขาจะเข้ าใจนํ ้าพระทัยของพระองค์ และมีสนั ติสขุ และเชื่อมัน่ ในนํ ้าพระทัยนัน้ แม้ วา่ บางครัง้ พระเจ้ าจะทรงตรัสกับเราทางผ่
เหตุการณ์ และการพูดอันอัศจรรย์จากคนอื่นๆ แต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ กบั พระองค์ เราจะพบว่าวิถีทางเหล่านี ้ดําเนินการร่ วมกัน
และส่งเสริ มกันและกัน ซึง่ ยืนยันสิง่ ที่พระเจ้ าทรงตรัสกับใจของเราโดยตรง

บทสรุ ป
พระเจ้ าทรงประทานของประทานเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณเพือ่ ยกพระเยซคริ
ู สต์ เพือ่ นําผู้ทีไ่ ม่เชื ่อมาหาพระองค์
และเพื ่อเสริ มความแข็ งแกร่ งและหนุนใจผู้ที่เชื ่อ ของประทานเหล่านีท้ ําให้ พระกายของพระคริ สต์ซึ่งคือคริ สตจักรของพระองค์
จําเริ ญขึ ้น (เติบโตขึ ้น) พระเจ้ าไม่ได้ ประทานของประทานแก่บคุ คลเพื่อเป็ นวิถีทางในการสอนคําสัง่ สอน แทนการรับใช้ ห้าประการ
หรื อสัง่ นํ ้าพระทัยของพระองค์สําหรับชีวิตของผู้อื่น
____________________________________
ผ้ทู ีพ่ ยายามใช้ของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณ
นอกไปจากวัตถุประสงค์ตามพระคัมภี ร์เป็ นผู้ทีท่ ําไม่ถูกต้อง
________________________________________________
ผู้ที่พยายามใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณนอกไปจากวัตถุประสงค์ตามพระคัมภีร์เป็ นผู้ที่ทําไม่ถกู ต้ อง ผู้ที่อ้างอํานาจ
พิเศษเพราะของประทานฝ่ ายพระวิญญาณก็เช่นกัน ของประทานอาจเป็ นจริง แต่มีการเข้ าใจผิดและใช้ ผิด หรื อการสําแดงอาจเป็ น
การแสแสร้ งเพราะเนื ้อหนังหรื อผีมาร บางคนที่พยายามใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอย่างไม่ถกู ต้ องอาจเป็ นเพียงผู้โง่เขลา
แต่บางคนนันอยู
้ ่ทางฝ่ ายเนื ้อหนังหรื อเป็ นฝ่ ายผีมาร บางคนอาจพยายามควบคุมเพราะความต้ องการทางเนื ้อหนัง บางคนอาจ
หลอกลวงหรื อมุง่ ร้ าย
ในกรณีดงั นี ้ ไม่จําเป็ นว่าต้ องอธิบายสาเหตุหรื อเจตนาแอบแฝงในการสําแดงนัน้ เราสามารถแยกแยะได้ ว่า การสําแดง
นันไม่
้ ได้ เป็ นไปตามพระวจนะของพระเจ้ าและไม่ยอมปฏิบตั ิตาม เราสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายในการสําแดงเท็จและการะใช้ อย่าง
ไม่ถกู ต้ องโดยการให้ ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ เราจะปลอดภัยเมื่อตระหนักว่าพระ
เจ้ าไม่ได้ ประทานของประทานเพื่อเป็ นแหล่งอํานาจใหม่ในชีวิตของเรา แต่เพื่อให้ เราจําเริญขึ ้น เพื่อตักเตือน และปลอบโยนเรา
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บทที่ส่ ี
การใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
ตามที่ได้ กล่าวถึงแล้ วในบทที่ 3 การใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณจะต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการประทานให้
ของพระเจ้ า นอกจากนี ้ ในการใช้ ของประทานนัน้ ยังต้ องคํานึงถึงสิง่ อื่นๆ อีกด้ วย

ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณมีไว้ เพื่อใคร
“เรี ยนคริ สตจักรของพระเจ้าที เ่ มื องโคริ นธ์ ผู้ได้รับการทรงชําระให้บริ สทุ ธิ์ ในพระเยซคริ
ู สต์ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงเรี ยกให้เป็ น
ธรรมิ กชนด้วยกันกับคนทัง้ ปวงในทุกตําบลที อ่ อกพระนามพระเยซคริ
ู สต์องค์พระผู้เป็ นเจ้าของเราและของเขา...เพราะท่านทัง้ หลาย
พรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างในพระองค์ คื อพร้ อมด้วยวาจาและความรู้ ทุกอย่าง ด้วยว่าพยานเรื ่องพระคริ สต์ นนั้ เป็ นที ่รับรอง
แน่นอนในพวกท่านแล้ว ท่านทัง้ หลายจึ งมิ ได้ขาดของประทานเลย ในขณะที ท่ ่านรอคอยการปรากฏของพระเยซคริ
ู สตเจ้าของเรา”
(1โคริ นธ์ 1:2, 5-7)
ประการแรก เราจะต้ องเข้ าใจว่าของประทานฝ่ ายพระวิญญาณนันมี
้ ไว้ เพื่อใคร พระเจ้ าทรงประทานของประทานให้ แก่
คริ สตจักรท้ องถิ่นทุกแห่งจนกว่าองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ าจะเสด็จกลับมาเพื่อเจ้ าสาวของพระองค์
ตาม 1โครินธ์ 1:2 เปาโลเขียนจดหมายนี ้ไม่ใช่แก่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ที่เมืองโคริ นธ์ เท่านัน้ แต่ยงั ถึง “คนทังปวงใน
้
ทุกตําบลที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราและของเขา” ซึง่ หมายถึงกายผู้ที่เชื่อท้ องถิ่นทุกแห่งไม่ว่าในสถานที่
หรื อเวลาใด นอกจากนี ้ ข้ อ 7 ยังยืนยันว่า ผู้อ่านจะต้ องมีของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่างจนกว่าการเสด็จมาครัง้ ที่สอง
้ นประโยชน์แก่ที่ประชุมคริ สเตียนทุกแห่งตังแต่
้ เวลา
ดังนัน้ จึงเห็นได้ ชดั ว่า ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณใน 1โคริ นธ์ 12-14 นันเป็
ของอัครทูตจนถึงปลายยุคปั จจุบนั
บางคน เช่น ชาวโปรเตสแตนต์ทวั่ ไป เชื่อว่าของประทานเหนือธรรมชาติจบสิ ้นลงในเวลาของอัครทูตหรื อหลังจากนันไม่
้
นาน นักปฏิรูปมาร์ ติน ลูเธอร์ และจอห์น คาลวิน มีความคิดเห็นเช่นนัน้ คนอื่นๆ เช่น ชาวโรมันคาทอลิก เชื่อว่าการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ
ยังคงเกิดขึ ้น แต่ไม่คาดหวังว่าการอิทธิฤทธิ์เหล่านันจะเกิ
้
ดขึ ้นในคริ สตจักรท้ องถิ่นโดยทัว่ ไป
แม้ แต่คณะคาริ สมาติกทัว่ ไปก็ไม่คาดหวังว่าคริ สตจักรทังหมดจะมี
้
ประสบการณ์ในของประทานเหล่านี ้ ตัวอย่างเช่น ใน
การประชุมคาริสมาติกระหว่างประเทศในปี 1991 ที่ไบรทัน (Brighton) ประเทศอังกฤษ บาทหลวงโรมันคาทอลิกคนหนึ่งได้ โต้ เถียง
นพวกคาริ สมาติก (เพราะเชื่อเรื่ องของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ) แม้ ว่าคริ สตจักรท้ องถิ่น
ว่า คริ สตจักรโรมันคาทอลิกทังหมดเป็
้
และสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเลย เขาให้ เหตุผลดังนีว้ ่า บางคนในคริ สตจักรพูด
ภาษาแปลกๆ และใช้ ของประทานเหนือธรรมชาติอย่างอื่น คริ สตจักรรวมกันเป็ นกายเดียว ดังนัน้ คริ สตจักรโรมันคาทอลิกจึงเป็ น
คาริสมาติก เขาถือว่าการที่มีเพียงบางคนใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณนันเป็
้ นสิง่ น่าพอใจและเป็ นแบบอย่างที่ดี
อย่างไรก็ดี 1โคริ นธ์แสดงให้ เห็นว่า กายของผู้ที่เชื่อท้ องถิ่นทุกแห่งประกอบด้ วยพระวิญญาณและมีประสบการณ์ในการ
ใช้ ของประทานเหนือธรรมชาติ วัตถุประสงค์ตามพระคัมภีร์และความจําเป็ นที่จะต้ องมีของประทานฝ่ ายพระวิญญาณไม่ได้ สิ ้นสุด
ลงในยุคของอัครทูต และเราไม่สามารถจํากัดวัตถุประสงค์และความจําเป็ นให้ อยู่แค่ในบางสถานที่เท่านัน้ แม้ ว่าคริ สตจักรจะเป็ น
หนึ่งเดียว แต่คริ สตจักรท้ องถิ่นแต่ละแห่งควรจะแสวงหาและคาดหวังให้ มีการดําเนินการของของประทานเหนือธรรมชาติตราบ
เท่าที่คริสตจักรอยูบ่ นโลกนี ้
เมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จกลับมาเพื่อคริ สตจักรของพระองค์ จะไม่จําเป็ นต้ องมีของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอีกต่อไป
เราจะไม่จําเป็ นต้ องมีการอิทธิ ฤทธิ์ และความสามารถในการรักษาคนป่ วยเพราะเมื่อฟื น้ ขึน้ มา เราจะมีกายที่มีสง่าราศีและเป็ น
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อมตะ เราจะไม่จําเป็ นต้ องมีถ้อยคําประกอบด้ วยสติปัญญาและถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้เพราะในชัว่ นิรันดร์ เราจะมีสติปัญญา
และความรู้ของพระเจ้ าอย่างเต็มบริบรู ณ์ อย่างไรก็ตาม เราจําเป็ นต้ องมีของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอยูจ่ นกว่าจะถึงเวลานัน้
____________________________
ทุกคนที ป่ ระกอบด้วยพระวิ ญญาณ
สามารถใช้ของประทานใดๆ ได้
__________________________
ทุกคนที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณสามารถใช้ ของประทานใดๆ ได้ เนื่องจากของประทานมาจากพระวิญญาณ ไม่ใช่ว่า
ทุกคนจะได้ ใช้ ของประทานทุกอย่าง เพราะพระวิญญาณ “ประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์” (1โคริ นธ์ 12:11) แต่ที่
ประชุมทุกแห่งจําเป็ นต้ องใช้ ของประทานเหล่านัน้ ตัวอย่างเช่น ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเผยพระวจนะหรื อพูดภาษาแปลกๆ แก่ที่ประชุม
ได้ แต่ผ้ ทู ี่ประกอบด้ วยพระวิญญาณทุกคนมีศกั ยภาพที่จะทําเช่นนันได้
้ (ดู 1โคริ นธ์ 14:31) แต่ละบุคคลควรจะเปิ ดรับการสําแดงที่
พระเจ้ าทรงเลือก

การแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
“แต่ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาของประทานอันใหญ่ ยิ่งกว่านัน้ ...ขวนขวายของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณ” (1โคริ นธ์
12:31; 14:1)
เราควรจะขวนขวายและแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิ ญ ญาณทุกอย่า ง แม้ ว่า 1โคริ น ธ์ 12:31 จะกล่า วถึง “ของ
ประทานอันใหญ่ยิ่งกว่านัน”
้ แต่ก็ไม่ได้ ระบุว่าเป็ นของประทานอันใด บางคนอาจคิดว่าของประทานบางอย่างในเก้ าอย่างดีกว่า
อย่างอื่นๆ จึงเป็ นที่น่าขวนขวาย แต่พระเจ้ าจะทรงแสดงรายการของประทานเก้ าอย่างและให้ เราแสวงหาเพียงสองสามอย่าง
เท่านันหรื
้ อ พระวิญญาณจะทรงประทานของประทานบางอย่างที่ไม่น่าขวนขวายหรื อ ในการกล่าวว่าของประทานอย่างหนึ่งดีกว่า
อีกอย่างหนึง่ นันมี
้ อยูท่ ี่เดียว นัน่ คือ 1โครินธ์ 14 ได้ กล่าวว่า ในการประชุมกัน การเผยพระวจนะดีกว่าการพูดภาษาแปลกๆ อย่างไร
ก็ตาม ข้ อพระคัมภีร์ดงั กล่าวได้ เน้ นประโยชน์ของการพูดภาษาแปลกๆ ในการอธิษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพัง และกล่าวว่า ใน
การประชุมกัน การพูดภาษาแปลกๆ ที่มีการแปลจะมีความเทียบเท่ากับการเผยพระวจนะ
้ อาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ของประทานที่ดีที่สดุ คือของประทานที่
ด้ วยเหตุนี ้ ของประทาน “อันใหญ่ยิ่งกว่านัน”
เหมาะสมและจําเป็ นที่สดุ ในเวลานัน้ ดังนัน้ การแสวงหาของประทานที่ดีที่สดุ คือ การแสวงหาของประทานใดก็ตามที่สําคัญต่อ
คริ สตจักรของเราที่สดุ ในเวลานัน้ และอธิษฐานเพื่อที่พระเจ้ าจะทรงประทานของประทานตามความรู้ อนั เลิศของพระองค์สําหรับ
ปั ญหาของเรา
__________________________________________________
คริ สเตียนควรจะไวต่อการทรงนําของพระวิ ญญาณของพระเจ้า
เพือ่ ทีจ่ ะพร้อมต่อการสําแดงที พ่ ระเจ้าทรงเลือก
______________________________________
คริ สเตียนควรจะไวต่อการทรงนําของพระวิญญาณของพระเจ้ า เพื่อที่จะพร้ อมต่อการสําแดงที่พระเจ้ าทรงเลือก พวกเขา
ไม่ควรจะจํากัดความคิดของตนตามสิ่งที่เขาเคยประสบหรื อพบเห็นมาในอดีต แต่คริ สเตียนแต่ละคนควรจะเปิ ดรับ “ของประทาน
อันใหญ่ยิ่งกว่านัน”
้ ในเวลานันๆ
้
ตัวอย่างเช่น หากการนมัสการร่ วมกันไปถึงจุดหยุดชัว่ คราวเพราะพระวิญญาณพยายามจะตรัสกับที่ประชุมในวิถีทางที่
พิเศษ สมาชิกแต่ละคนควรจะยอมจํานนตนเองต่อพระเจ้ า โดยตระหนักว่า แม้ ว่าพระเจ้ าจะไม่ทรงใช้ ทกุ คนในเวลานัน้ แต่พระองค์
ทรงประสงค์ที่จะใช้ บางคน หากบุคคลหนึ่งกล่าวแก่คริ สตจักรเป็ นภาษาแปลกๆ ทุกคนควรจะอธิษฐานให้ มีการแปล โดยคาดหวัง
ว่าพระเจ้ าอาจจะใช้ ตน
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ในระหว่างการให้ คําปรึกษา ศิษยาภิบาลอาจถึงทางตันที่ดเู หมือนไม่มีทางออก เขาควรจะอธิษฐานและมีความเชื่อว่าจะ
ได้ รับถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญาหรื อถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้ บางทีอาจมีปัญหาร้ ายแรงหรื อความวุ่นวายเกิดขึน้ ในที่
ประชุม แต่สาเหตุนนไม่
ั ้ ชดั เจน ศิษยาภิบาลควรจะแสวงหาพระเจ้ าเพื่อการสังเกตวิญญาณต่างๆ
เมื่อความจําเป็ นเกิดขึ ้นและเมื่อพระเจ้ าทรงดลใจ เราสามารถเชื่อและอธิษฐานเพื่อขอของประทานอย่างหนึ่งอย่างใด
เมื่อเรายอมจํานนต่อพระวิญญาณ พระเจ้ าจะทรงทําการผ่านเราตามที่พระองค์ทรงเห็นสมควร หากพระองค์ทรงเลือกที่จะไม่
กระทําการอันอัศจรรย์ในเวลานัน้ เราจะใช้ ชีวิตต่อไปในความเชื่อ โดยตระหนักว่าพระเจ้ าทรงทราบสิ่งที่เราไม่ร้ ู และทรงวางแผน
เกินกว่าที่เราจะเข้ าใจได้ ด้ วยความรู้อนั เลิศของพระองค์เกี่ยวกับสถานการณ์นนๆ
ั ้ พระองค์อาจจะทรงเลือกที่จะไม่กระทําตามที่เรา
คาดหวังเพราะทัศนคติหรื อสถานการณ์ที่เราไม่สามารถเห็นได้ พระองค์อาจทรงใช้ คนอื่น หรื อพระองค์อาจกระทําการในวิถีทางอื่น
เลยก็ได้ ในบางกรณี การขาดความเชื่อหรื อการไม่ยอมจํานนของเราอาจเป็ นอุปสรรคต่อพระราชกิจของพระองค์ และเราจะต้ อง
เรี ยนรู้ที่จะตอบสนองให้ ดีขึ ้นในอนาคต

ของประทานไม่ ใช่ หมายสําคัญของ
การเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณ
“ท่านชนชาติ อิสราเอลทัง้ หลาย ไฉนท่านพากันประหลาดใจด้วยเรื ่องของคนนี ้ เขม้นดเราทํ
ู าไมเล่า อย่างกับว่าเราทําให้
คนนีเ้ ดิ นได้โดยฤทธิ์ หรื อความชอบธรรมของเราเอง” (กิ จการ 3:12)
แม้ ว่าเราจะต้ องแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณและเรี ยนรู้ ที่จะเปิ ดชีวิตของเราต่อของประทานเหล่านัน้ เรา
จะต้ องตระหนักว่าการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นหมายสําคัญของการเติบโตทางฝ่ ายวิญ ญาณ
แนวความคิดนี ้ทําให้ หลายคนประหลาดใจ เพราะเขาสันนิษฐานอย่างผิดๆ ว่า หากพระเจ้ าทรงใช้ คนๆ หนึ่งในวิธีอนั อัศจรรย์แล้ ว
บุคคลนันจะต้
้ องเป็ นผู้ที่อยูท่ างฝ่ ายวิญญาณเป็ นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเป็ นของประทานอย่างแท้ จริ ง นัน่ คือ พระเจ้ าทรงประทานให้ เปล่าๆ ด้ วย
พระคุณของพระองค์ ดังที่ได้ เห็นไปแล้ ว ภาษากรี กของคําว่า “ของประทาน” ใน 1โคริ นธ์ 12 คือ ฆาริ สมา (charisma) ซึ่งมีความ
้ ใช่สงิ่ ที่บคุ คลได้ ซื ้อมาหรื อหามาได้
เกี่ยวข้ องใกล้ ชิดกับ ฆาริ ส (charis) ซึง่ หมายถึง “พระคุณ” ตามนิยามแล้ ว ของประทานนันไม่
ลักษณะของของขวัญเผยเกี่ยวกับผู้รับเพียงเล็กน้ อยหรื อไม่เลย แต่แสดงให้ ทราบอย่างมากเกี่ยวกับผู้ให้ หากของขวัญมี
ราคาแพงและดีเลิศ ผู้รับอาจจะเป็ นคนรํ่ ารวยหรื อยากจน สมควรได้ รับหรื อไม่สมควรได้ รับ มีตระกูลหรื อไม่ก็ได้ สิง่ ที่เราเรี ยนรู้ จา
ของขวัญเช่นนี ้คือว่า ผู้ให้ มีสงิ่ ที่จะให้ อย่างมากมาย มีใจกว้ างขวางและมีความสนใจในผู้รับเป็ นอย่างมาก

____________________________________________
การสําแดงทีย่ ิ่ งใหญ่ของของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณ
ควรจะทําให้เราระลึกว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ เดชและทรงพระคุณมากเพียงใด
___________________________________________________________
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ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณก็เป็ นเช่นนัน้ การสําแดงที่ยิ่งใหญ่ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณควรจะทําให้ เราระลึกว่า
พระเจ้ าทรงฤทธิ์เดชและทรงพระคุณมาเพียงใด เราไม่ควรจะให้ ความสนใจในบุคคลผู้ที่ได้ รับของประทาน โดยสรุปว่าเขาเป็ นผู้เผย
พระวจนะที่ยิ่งใหญ่หรื อเป็ นผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณมากที่สดุ ในคริ สตจักร แน่นอนว่า การดําเนินการแสดงให้ เห็นว่า เขามีความเชื่อใน
ของประทานนันและได้
้
เรี ยนรู้ ที่จะยอมจํานนต่อพระวิญญาณของพระเจ้ า เราสามารถถือว่าความไวของเขาในเรื่ องนันเป็
้ นสิ่งที่ดี
แต่เขาอาจหรื ออาจจะไม่มีความเชื่อและการยอมจํานนในระดับเดียวกันในด้ านอื่นๆ ในชีวิตของเขา
ตามที่พระเยซูตรัสไว้ บางคนจะมีความเชื่อในการเผยพระวจนะ ไล่ผีออกและกระทําการอัศจรรย์ในพระนามของพระองค์
แต่เพราะความไม่เชื่อฟั งนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า พวกเขาจะไม่ได้ เข้ าในแผ่นดินสวรรค์ (ดูมทั ธิว 7:21-27) ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ที่บาง
คนจะได้ รับและใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ แต่เชื่อคําสัง่ สอนที่ผิดหรื อทําการอันเป็ นความผิดบาป
ในกิจการ 3 ฝูงชนห้ อมล้ อมเปโตรและยอห์นหลังจากที่เขาได้ รักษาชายง่อยให้ หาย เปโตรตักเตือนเขาไม่ให้ คิดว่าการ
อิทธิฤทธิ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นเพราะฤทธิ์เดชหรื อความบริสทุ ธิ์ของอัครทูตเอง แต่นําคนทังหลายไปสู
้
พ่ ระเยซู อีกนัยหนึง่ คือ การอิทธิฤทธิ์ไม่ได้
แสดงให้ เห็นว่าเปโตรและยอห์นอยูฝ่ ่ ายวิญญาณมากกว่าคนอื่นๆ พวกเขาอธิษฐานในพระนามของพระเยซู มีความเชื่อในพระองค์
และพระองค์ทรงกระทําพระราชกิจนัน้
ในการแสดงออกซึ่งการนมัสการก็เช่นเดียวกัน หากบางคนร้ องเพลงในพระวิญญาณหรื อนอนราบลงกับพื ้นเพราะฤทธิ์
เดชของพระเจ้ า ไม่ได้ เป็ นการบ่งบอกสถานะทางฝ่ ายวิญญาณของเขา ผู้ที่อยู่ในทางฝ่ ายวิญญาณมากที่สดุ มักจะนมัสการอย่าง
เป็ นอิสระที่สดุ ในทางกลับกัน บางครัง้ ผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังมากที่สดุ นมัสการอย่างเป็ นอิสระเช่นเดียวกัน โดยได้ รับความรู้ สึกที่ดี
ความสนใจจากคนอื่นๆ หรื อทังสองอย่
้
าง บางครัง้ คนประพฤติดีบ้างไม่ดีบ้างได้ รับการอวยพรอย่างมากในการนมัสการ บางทีพระ
เจ้ าทรงอวยพรแก่เขาเป็ นอย่างมากเพราะนัน่ คือสิง่ ที่เขาจําเป็ นต้ องมีเพื่อคงอยูใ่ นคริสตจักร หรื อเพราะจะต้ องมีวิธีการพิเศษเพื่อให้
เขาเข้ าใกล้ ชิดกับพระองค์ ในกรณีนนั ้ ให้ เราทราบว่าพระเจ้ าทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาอันยิ่งใหญ่นกั
โดยสรุ ป เมื่อเห็นการสําแดงของพระวิญญาณ เราตระหนักว่าบุคคลได้ ยอมจํานนต่อพระเจ้ าในจุดนี ้ เขาได้ เรี ยนรู้ ที่จะไว
ต่อพระวิญญาณ ยอมจํานนต่อนํ ้าพระทัยของพระองค์ ละทิ ้งการขัดขืน ดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้ าและมีความเชื่อว่าพระเจ้
จะทรงอวยพรเขา ลักษณะเหล่านี ้เป็ นสิง่ น่าชื่นชม และเมื่อนํามาใช้ กบั ทุกด้ านในชีวิต จะก่อให้ เกิดการเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณ
อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถสรุปเกี่ยวกับชีวิตหรื อคําสัง่ สอนของบุคคลได้ มากไปกว่านี ้ เขาอาจจะมีความเป็ นผู้ใหญ่ทาง
ฝ่ ายวิญญาณหรื อไม่มี ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณหรื อการสําแดงไม่ใช่หมายสําคัญของการเป็ นผู้ใหญ่ทางฝ่ ายวิญญาณ และ
ไม่ใช่การรับรองบุคคลในทุกด้ าน ของประทานเพียงแต่แสดงให้ เห็นว่าพระเจ้ าทรงยิ่งใหญ่เพียงใด

_____________________________________
ของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณหรื อการสําแดง
ไม่ใช่หมายสําคัญของการเป็ นผู้ใหญ่ทางฝ่ ายวิ ญญาณ
แต่เพียงแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่ งใหญ่เพียงใด
_________________________________________
เมื่อเข้ าใจหลักการนี แ้ ล้ ว จะทําให้ การใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณดียิ่งขึน้ เมื่อคนทัง้ หลายหยุดคิดว่าตนเองไร้
ความสามารถและขาดคุณสมบัติ และหันมาสนใจพระคุณและฤทธิ์ เดชของพระเจ้ าแทน เขาก็จะมี ความเชื่ อว่าจะได้ รับของ
้
เพราะมีผ้ ู
ประทานฝ่ ายพระวิญญาณได้ โดยง่ายยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ บางทีพระเจ้ าทรงจํากัดหรื อยับยังของประทานในบางสถานการณ์
ที่จะเข้ าใจเกี่ยวกับของประทานอย่างไม่ถกู ต้ องหรื อทําให้ ของประทานมีความสําคัญเกินจริ ง เนื่องจากพระวิญญาณทรงยกพระ
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เยซูอยู่เสมอ พระวิญญาณจะทรงมีเสรี ภาพและการสําแดงที่ดียิ่งขึ ้นเมื่อคนทังหลายไม่
้
ปล่อยให้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
ก่อให้ เกิดความหยิ่งยโส บูชาคนเก่ง หรื อยอมรับคําสัง่ สอนหรื อวิถีชีวิตที่ไม่ถกู ต้ อง

การยอมจํานนต่ อพระวิญญาณ
“โดยความเชือ่ ในพระนามของพระองค์ พระนามนัน้ จึ งได้กระทําให้คนนีซ้ ึ่ งท่านทัง้ หลายเห็นและรู้ จกั มี กําลังขึ้น คื อความ
เชือ่ ซึ่งเป็ นไปโดยพระองค์ ได้กระทําให้คนนีห้ ายเป็ นปกติ ต่อหน้าท่านทัง้ หลาย” (กิ จการ 3:16)
“อย่าดับพระวิ ญญาณ” (1เธสะโลนิ กา 5:19)
ดังที่เปโตรได้ อธิบายไว้ เกี่ยวกับการรักษาชายง่อย กุญแจสูก่ ารใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณคือ ความเชื อ่ ในพระเยซู
คริ สต์ ในความหมายที่บริ บรู ณ์ ความเชื่อหมายถึงความไว้ วางใจในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าและการพึง่ พาในพระองค์ แทนที่จะพึง่ พาใน
ความสามารถของตนเอง เราจะต้ องพึง่ พาความสามารถของพระเจ้ า แทนที่จะโอ้ อวดในคุณสมบัติหรื อความสําเร็จของตนเอง เรา
จะต้ องโอ้ อวดเกี่ยวกับการตาย การฝั งและการฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริ สต์ แทนที่จะสร้ างกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและยุ่งยาก
เพื่อให้ ประสบความสําเร็ จทางฝ่ ายวิญญาณ เราจะต้ องรับเอาชัยชนะที่พระเยซูคริ สต์ได้ ทรงชนะแล้ วเพื่อเรา แทนที่จะไว้ วางใจใน
ภูมิหลัง ความรู้หรื อประสบการณ์ของเรา เราจะต้ องพึง่ พาในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ซึง่ คือพระวิญญาณขององค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงฟื น้ ขึ ้นมา แทนที่จะดับพระวิญญาณ เราจะต้ องยอมจํานนต่อพระวิญญาณ
_______________________________________
ความถ่อมใจเป็ นสิ่ งสําคัญในการใช้ของประทาน
และความสามารถฝ่ ายพระวิ ญญาณทุกอย่าง
_____________________________________
การพึ่งพาพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จะต้ องมีการถ่อมใจ ใจที ่ชอกชํ้ าและการยอมจํ านน การถ่อมใจเป็ นสิ่งสําคัญในการใช้
ของประทานและความสามารถฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่าง (ดูโรม 12:3-6) “อันที่จริ งให้ ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบตั ิต่อ
กันและกัน ด้ วยว่า พระเจ้ าทรงเป็ นปฏิปักษ์ กบั คนเหล่านันที
้ ่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสําแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้ อมถ่อม
ตน เหตุฉะนัน้ ท่านทังหลายจงถ่
้
อมใจลงภายใต้ พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ของพระเจ้ า” (1เปโตร 5:5-6) “พระเจ้ าทรงอยู่ใกล้ ผ้ ทู ี่จิตใจฟก
ด้ วยเหตุนี ้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้ า
ชํ ้า [ชอกชํ ้า] และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสํานึกผิด” (สดุดี 34:18) “พี่น้องทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าจึงวิงวอนท่านทังหลายให้
้
ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิตอันบริ สทุ ธิ์และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า
ซึง่ เป็ นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทังหลาย”
้
(โรม 12:1)
การถ่อมใจ ใจที่ชอกชํ ้าและการยอมจํานนเป็ นสิง่ สําคัญในทุกด้ านในชีวิตคริสเตียน แต่ลกั ษณะเหล่านี ้สําคัญเป็ นพิเศษใ
การอนุญาตให้ พระวิญญาณของพระเจ้ ากระทําการผ่านทางเรา เราไม่ควรจะถือว่าตนเองดีอยู่ตลอดเวลาหรื อถือว่าตนเองไม่ดีอยู่
ตลอดเวลา แต่เราจะต้ องไม่คํานึงถึงตนเองมากจนเกินไป เราจําเป็ นต้ องมีความหิวกระหายในสิ่งต่างๆ ของพระเจ้ าและมีความรัก
แผ่นดินของพระเจ้ าอย่างจริ งใจ เราจะต้ องกลับใจจากความผิดบาปและดํารงชีวิตอยู่ในความบริ สทุ ธิ์ โดยขอให้ พระเจ้ าเปิ ดเผย
และนําสิ่งที่ไม่บริ สทุ ธิ์ซึ่งซ่อนอยู่ในชีวิตของเราออกไป เราควรจะตรวจสอบและชําระเจตนาของเราอย่างสมํ่าเสมอ เราควรจะสร้ า
นิสยั การอธิษฐานและพร้ อมที่จะอธิษฐานอยู่เสมอ วินยั ในตนเองและการเอาชนะตนเองควรจะเป็ นหลักแนวทางในชีวิตของเรา
และการอดอาหารเป็ นสิง่ สําคัญในเรื่ องนี ้
เราไม่สามารถหาความชอบจากพระเจ้ าได้ ด้วยความพยายามทางฝ่ ายวิญญาณ แต่ทศั นคติและวินยั เหล่านี ้จะช่วยลด
อํานาจชักจูงของทางโลกและเพิ่มการควบคุมให้ อยู่ในทางของพระเจ้ าได้ เมื่อเราทิ ้งความปรารถนาของตนและตัณหาทางเนื ้อหนัง
แล้ ว เราจะเป็ นผู้ที่ไวและเปิ ดรับสิง่ ต่างๆ ของพระเจ้ ามากยิ่งขึ ้น
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การดําเนินในความเชื่อและยอมจํานนต่อพระวิญญาณเป็ นสิ่งที่เราเรี ยนรู้ ทีละเล็กทีละน้ อย เราเติบโตในพระคุณและ
ความรู้ (2เปโตร 3:18) การอนุญาตให้ พระเจ้ ากระทําการผ่านเรานันไม่
้ ยาก แต่จะต้ องมีการปรับเปลี่ยนทางสติปัญญา อารมณ์
และวิญญาณ เราจะต้ องละทิ ้งความกลัวและความสงสัย และอนุญาตให้ พระวิญญาณไหลผ่านทางเรา
ในการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และพูดภาษาต่างๆ ก็มีหลักการเดียวกัน ของประทานในการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มา
จากพระคุณผ่านทางความเชื่อ และหลังจากคนทัง้ หลายได้ รับพระวิญญาณ พวกเขาจะทราบว่าการได้ รับนัน้ ง่ายดายเพียงใด
อย่างไรก็ตาม บางคนอธิษฐานหลายครัง้ และหลายชัว่ โมงกว่าจะได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่ไม่ใช่เพราะการรับ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นเรื่ องยาก แต่เพราะเขาจะต้ องกลับใจใหม่อย่างแท้ จริ ง เรี ยนรู้ ที่จะทิ ้งความผิด ความกลัวและความสงสัย
ไป ยอมรับของประทานด้ วยความเชื่อที่มีอยู่ และยอมจํานนจิตใจและกายของตนต่อการควบคุมของพระเจ้ า
้
ธีหนึ่งวิธีใด พวกเขามักจะกังวล ลังเลหรื อกลัว กลัวในสิ่งที่ไม่ร้ ู กลัวที่จะถูกปฏิเสธ
เมื่อพระเจ้ าทรงเริ่ มใช่คนทังหลายในวิ
กลัวที่จะกระทําไม่เหมาะสม เมื่อพวกเขาเอาชนะความรู้ สกึ เหล่านี ้ได้ และกระทําการด้ วยความเชื่อ พระวิญญาณจะทรงไหลผ่าน
ทางพวกเขาอย่างเป็ นอิสระ พวกเขามักจะต้ องได้ รับการยืนยันหรื อการหนุนนํ ้าใจเล็กน้ อยเพื่อยอมจํานนอย่างแท้ จริง
_______________________________________
เมื อ่ พวกเขากระทําการในความเชื อ่ พระวิ ญญาณ
จะทรงไหลอย่างเป็ นอิ สระผ่านทางพวกเขา
___________________________________
ในช่วงที่ข้าพเจ้ าแต่งงานและทํางานรับใช้ ใหม่ๆ ข้ าพเจ้ ากําลังนําการประชุมอยู่เมื่อมีคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ ขึ ้นในที่
ประชุม ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ ว่าพระเจ้ าจะทรงให้ การแปลแก่ภรรยาของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึงเดินไปที่ภรรยาแล้ ววางมือบนเธอ ในทันใดนัน้
เธอเริ่ มแปลความนัน้ เธอได้ ร้ ู สึกพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวอยู่ในเธอ แต่ประสบการณ์ นีเ้ ป็ นสิ่งที่ใหม่ และเธอจึงลังเลที่ จะ
ตอบสนอง การกระทําของข้ าพเจ้ า [การวางมือ] ให้ การยืนยันแก่เธอ
ในการประชุมอีกครัง้ หนึ่ง เหตุการณ์ ที่คล้ ายกันได้ เกิดขึน้ ในขณะที่พระเจ้ าทรงเคลื่อนไหวในวิถีทางพิเศษ ผู้นําการ
้
อบนไหล่ของ
ประชุมเดินมาที่ผ้ รู ับใช้ หนุ่มคนหนึ่ง เพราะตระหนักว่าพระเจ้ าทรงประสงค์ที่จะตรัสผ่านผู้รับใช้ หนุ่มคนนันและวางมื
เขา ในทันใดนัน้ ชายหนุ่มเริ่มเผยพระวจนะ
เมื่อข้ าพเจ้ าและภรรยาเริ่ มตังคริ
้ สตจักรแห่งหนึ่งในเมืองออสติน รัฐเทกซัส เราเริ่ มการประชุมกันในบ้ านของเรา ไม่นาน
หลังจากนัน้ เราสามารถแบ่งใช้ อาคารร่วมกับคริ สตจักรอีกแห่งหนึ่งสัปดาห์ละสองครัง้ แต่เรายังคงให้ มีการประชุมอธิษฐานที่บ้าน
ของเรา เมื่อครัง้ ที่เรายังมีจํานวนคนน้ อยอยู่ ข้ าพเจ้ าเริ่ มสอนเกี่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ และบอกสมาชิกว่าพระเจ้ า
ทรงประสงค์ที่จะให้ ของประทานเหล่านี ้ดําเนินการในกลุม่ ของเรา ในการประชุมอธิษฐานครัง้ หนึ่ง เมื่อพระเจ้ าทรงเคลื่อนไหวอย่าง
มาก ข้ าพเจ้ าตระหนักว่าพระเจ้ าทรงประสงค์ที่จะตรัสผ่านทางคุณย่า/ยายของภรรยาของข้ าพเจ้ า แม้ ว่าท่านจะมีอายุเจ็ดสิบกว่า
แล้ วและเติบโตมาในครอบครัวเพ็นเทคอสต์ แต่พระเจ้ าไม่ทรงใช้ ทา่ นในทางนี ้มาก่อน และท่านลังเลที่จะยอมจํานน
ภายหลัง ข้ าพเจ้ าบอกท่านว่า “ย่า/ยายครับ ย่า/ยายเคยอยูใ่ นคริสตจักรที่มีคนแยะที่ร้ ูวา่ จะตอบสนองต่อพระเจ้ ายังไง แต่
ตอนนี ้ ย่า /ยายอยู่ใ นคริ สตจัก รใหม่ที่ คนส่ว นใหญ่ ยัง ไม่มีป ระสบการณ์ ม ากนัก เราจํ า เป็ นต้ อ งมี คนเหมื อ นย่า /ยายที่ ร้ ู ว่า จะ
ตอบสนองต่อพระเจ้ าอย่างไร คราวหน้ าเวลาย่า/ยายรู้ สกึ เหมือนคืนนี ้ ก็อนุญาตให้ พระเจ้ าตรัสผ่านย่า/ยายนะครับ” ไม่นานหลัง
จากนัน้ ในการประชุมอธิษฐานอีกครัง้ หนึง่ ท่านยอมจํานน พูดภาษาแปลกๆ แก่ที่กลุม่ และมีการแปลตามมา
บุคคลอาจจะใช้ ของประทานอย่างหนึง่ อย่างใดเพียงครัง้ เดียว แต่โดยทัว่ ไป จะใช้ ของประทานเดียวกันซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก เมื่อเ
เอาชนะความลังเลในครัง้ แรกได้ ก้ าวออกมาด้ วยความเชื่อและยอมจํานนต่อพระเจ้ า ก็เป็ นการง่ายยิ่งขึ ้นที่พระเจ้ าจะทรงใช้ พวก
เขาอีกครัง้ ในวิถีทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรจะปล่อยให้ ตนเองหรื อคริ สตจักรยืดถือในสิ่งนัน้ หากพระเจ้ าทรงใช้ เราใน
วิถีทางอย่างหนึง่ อย่างใดมาก่อน เราไม่ควรจะนึกเอาโดยอัตโนมัติวา่ พระองค์จะทรงใช้ เราแทนที่จะใช้ คนอื่นในครัง้ ต่อไป ในทํานอง
เดียวกัน หากพระเจ้ าทรงใช้ สมาชิกคริ สตจักรอีกคนหนึ่งในวิถีทางอย่างหนึ่งอย่างใดบ่อยครัง้ เราไม่ควรจะนึกเอาว่าเขาเป็ นผู้เดียว

29

ที่พระเจ้ าทรงประสงค์ที่จะใช้ ในทางนัน้ ในแต่ละครัง้ ที่พระเจ้ าทรงเคลื่อนไหว และในแต่ละครัง้ ที่ความจําเป็ นเกิดขึ ้น เราทุกคนควร
จะแสวงหาพระเจ้ าและไวต่อนํ ้าพระทัยของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์ในเวลานัน้

การใช้ ของประทานด้ วยความรัก
“แม้ข้าพเจ้าพดภาษาแปลกๆ
ได้ เป็ นภาษามนุษย์ ก็ดี เป็ นภาษาทตสวรรค์
ก็ดี แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็ นเหมื อนฆ้อง
ู
ู
หรื อฉาบที ก่ ําลังส่งเสี ยง แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้ และเข้าใจในความลํ้ าลึกทัง้ ปวงและมี ความรู้ ทงั้ สิ้ น และมี ความเชื อ่ มากยิ่
ที ่สุดพอจะยกภเขาไปได้
แต่ไม่ มีความรัก ข้าพเจ้าก็ ไม่ มีค่าอะไรเลย...จงมุ่งหาความรัก และขวนขวายของประทานฝ่ ายพระ
ู
วิ ญญาณด้วยความจริ งใจ เฉพาะอย่างยิ่ งการเผยพระวจนะ” (1โคริ นธ์ 13:1-2; 14:1)
สิ่งสําคัญที่สดุ เกี่ยวกับการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณคือ เราจะต้ องใช้ ของประทานด้ วยความรัก ในระหว่างการ
กล่าวถึงของประทานเหนือธรรมชาติใน 1โคริ นธ์ 12-14 บทที่ 13 ทังบทมี
้
เนื ้อหาเกี่ยวกับความรัก ซึง่ เป็ นข้ อความที่ดีที่สดุ ข้ อความ
หนึ่งของพระคัมภีร์ มักจะมีผ้ นู ําไปกล่าวอ้ างในการสอนเกี่ยวกับความรักโดยทัว่ ไปและเป็ นการถูกต้ อง ถึงกระนัน้ เราไม่ควรจะลืม
ว่า ข้ อความนี ้ใช้ อย่างเหมาะสมที่สดุ ในเนื ้อหาเกี่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
____________________________________________
ของประทานต่างๆ ไม่มีค่าอันใดหากไม่ใช้ดว้ ยความรัก
____________________________________________
บทนีก้ ล่าวไว้ ชัดเจนว่า ของประทานต่างๆ ไม่มีค่าอันใดหากไม่ใช้ ด้วยความรัก นํา้ พระทัยของพระเจ้ าไม่ใช่เพื่อให้ คนๆ
หนึง่ พยายามใช้ ของประทานอย่างแข็งกร้ าว เพื่อทําลาย ประณาม ควบคุม ข่มขู่หรื อทําให้ แตกแยก
การสําแดงเช่นนันไม่
้ ถกู ต้ องอย่างแน่นอน หรื ออย่างน้ อยเป็ นการใช้ สิ่งที่พระเจ้ าทรงพยายามทําให้ สําเร็ จนันให้
้ เกิดผล
ร้ าย วิธีที่เหมาะสมวิธีเดียวในการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณคือใช้ ด้วยใจที่มีความรักต่อพระเจ้ า และความรักต่อกันและกัน
(ดูบทที่ 6 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรัก)
ต่อไปนี ้เป็ นตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นการละเมิดหลักการแห่งความรัก ในคริ สตจักรแห่งหนึ่งที่กําลังมีความขัดแย้ งกัน มีคน
หนึ่งได้ กล่าวต่อหน้ าคนทังหลายว่
้
า บุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่สบายใจจะพยายามฆ่าสมาชิกในครอบครัวของศิษยาภิบาล อีกกรณีหนึ่ง
ศิษยาภิบาลทราบมาว่าครอบครัวหนึ่งในคริ สตจักรของเขาคิดจะทําสิ่งที่เขาไม่เห็นด้ วย เขาจึงบอกกับคนเหล่านันว่
้ า พระเจ้ าได้
ตรัสกับเขาเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ และพูดเป็ นนัยว่าหากพวกเขากระทําสิง่ ที่ขดั กับความต้ องการของตน ความตายจะเกิดขึ ้นในครอบครัว
ในตัวอย่างที่สาม สมาชิกคริ สตจักรแห่งหนึ่งเริ่ มเผยพระวจนะเกี่ยวกับความหายนะของคนอื่นๆ ในคริ สตจักร โดยบอกคนหนึ่งที่มี
สุขภาพไม่แข็งแรงว่า เขาจะเสียชีวิตในไม่ช้า แต่ไม่ให้ เหตุผลที่มีประโยชน์วา่ ทําไมพระเจ้ าจึงเปิ ดเผยข้ อมูลเช่นนัน้
ในแต่ละกรณี เป็ นการอ้ างว่ามีการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการทําให้ จําเริ ญขึน้
ตักเตือนและปลอบโยน และไม่ใช่การแสดงออกซึ่งความรักต่อผู้อื่น แม้ ว่าคํากล่าวบางคําจะมีความจริ งอยู่ แต่ไม่ได้ กล่าวด้ วย
ความเคารพและรักต่อทุกคนที่เกี่ยวข้ องเพื่อช่วยเหลือหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์ การกระทําเช่นนี ้มีแต่จะทําลายบุคคลทังหลายหรื
้
อที่
ประชุม

ของประทานอย่ ูในการควบคุมของผ้ ูรับ
“วิ ญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนัน้ ย่อมอยู่ ในบังคับพวกผู้เผยพระวจนะ เพราะว่ าพระเจ้าไม่ ใช่พระเจ้าแห่งการ
วุ่นวาย แต่ทรงเป็ นพระเจ้าแห่งสันติ สขุ ตามที ่ปฏิ บตั ิ กนั อยู่ในคริ สตจักรแห่งธรรมิ กชนนัน้ ...แต่จงปฏิ บตั ิ ทุกสิ่ งตามระเบี ยบวิ นยั
เถิ ด” (1โคริ นธ์ 14:32-33, 40)
______________________________________________
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ของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณอยู่ในการควบคุมของผู้ใช้
______________________________________________
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอยู่ในการควบคุมของผู้ใช้ เมื่อพระเจ้ าทรงประทานของประทาน พระองค์ไม่ทรงควบคุม
ความต้ องการของมนุษย์ เราจะยังมีทางเลือกที่จะใช้ ของประทานของพระเจ้ าได้ อย่างถูกต้ องหรื อไม่ถูกต้ อง และพระองค์ทรง
้ วิต สุขภาพ การเป็ นเจ้ าของวัตถุสิ่งของ
คาดหวังให้ เราใช้ อย่างถูกต้ อง หลักการนี ้เป็ นจริ งในพระพรทุกอย่างของพระเจ้ า รวมทังชี
ต่างๆ การเงิน พรสวรรค์ ความสามารถ การรับใช้ ตําแหน่งในการเป็ นผู้นําและของประทานเหนือธรรมชาติ
้ เพียง
บางคนทึกทักเอาว่า เพราะของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเป็ นสิ่งเหนือธรรมชาติ ผู้รับจึงควบคุมของประทานนันได้
เล็กน้ อยหรื อไม่ได้ เลย พวกเขาคิดว่าพระเจ้ าทรงบังคับผู้รับจนพวกเขาเกือบจะหมดสติ เหมือนตกอยู่ในภวังค์หรื อสภาพเหมือน
หุ่นยนต์ แต่พระเจ้ าไม่ทรงบังคับมนุษย์ และการตัดสินใจของเขา เพราะพระองค์ ทรงสร้ างเราในพระฉายของพระองค์ ให้ เป็ น
สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญา มีเหตุผลและจิตใจโดยมีอํานาจในการตัดสินใจ ในการสําแดงทุกอย่าง ผู้รับจะต้ องยอมจํานนต่อพระเจ้ า
แต่พระเจ้ ายังคงอนุญาตให้ พวกเขาควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง ด้ วยเสรี ภาพในการเลือกนีเ้ อง ผู้รับจึงอาจใช้ ของประทานอย่างไม่
ถูกต้ องหรื อใช้ โดยก่อให้ เกิดผลร้ าย
ตัวอย่างจากพระคัมภีร์เก่า พระเจ้ าทรงประทานฤทธิ์เดชแก่โมเสสเพื่อที่จะนํานํ ้าออกมาจากก้ อนหินเพื่อชาวอิสราเอล ใ
ครัง้ หนึง่ พระเจ้ าตรัสให้ โมเสสพูดกับก้ อนหิน แต่โมเสสตีก้อนหินด้ วยความโกรธในความไม่เชื่อฟั งของอิสราเอล เพราะโมเสสไม่เชื่อ
ฟั งพระเจ้ าในเรื่ องนี ้ พระองค์จงึ ไม่ให้ เขาเข้ าสูแ่ ผ่นดินแห่งพันธสัญญา (ดูกนั ดารวิถี 20:7-12)
เพราะอาจมีการใช้ ที่ไม่ถกู ต้ อง 1โคริ นธ์ 14:32 จึงกล่าวว่า “วิญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนัน้ ย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้
เผยพระวจนะ” มนุษย์ไม่สามารถควบคุมและสัง่ พระวิญญาณของพระเจ้ าได้ แต่พระวิญญาณทรงกระทําการผ่านทางวิญญาณ
ของมนุษย์ และมนุษย์บงั คับวิญญาณของตนเอง พระเจ้ ายังคงมีอํานาจสูงสุดเหนือในการประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
แต่พระองค์ทรงให้ มนุษย์มีเสรี ภาพที่ยิ่งใหญ่ในการใช้ แม้ ว่าเราไม่สามารถกําหนดได้ ว่าใครจะได้ รับของประทานอะไร และไม่ควร
พยายามบังคับของประทานบางอย่างให้ ดําเนินการตามเวลา สถานที่และแบบที่เราต้ องการ เรามีหน้ าที่ใช้ ของประทานตามที่พระ
เจ้ าทรงประสงค์ เพื่อสง่าราศีของพระองค์ เพื่อให้ กายเจริญขึ ้น และใช้ ด้วยความรักแก่ทกุ คนที่เกี่ยวข้ อง
___________________________________________
เรามี หน้าที ใ่ ช้ของประทานตามที พ่ ระเจ้าทรงประสงค์
___________________________________________
การพูดภาษาต่างๆ [และแปลกๆ] เป็ นตัวอย่างที่ดี การพูดภาษาต่างๆ [และแปลกๆ] เกิดขึ ้นตามที่วิญญาณทรงโปรดให้
พูด (กิจการ 2:4) ไม่ใช่ด้วยการเรี ยนรู้ ของมนุษย์หรื อการเลียนแบบเสียง เมื่อคนๆ หนึ่งได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เขาจะพูดภาษา
ต่างๆ อันเป็ นหมายสําคัญ และในกรณีส่วนใหญ่ เขาจะคงพูดภาษาแปลกๆ บ้ างในชีวิตการอธิษฐานหรื อนมัสการส่วนตัวของเขา
เมื่อเขาเติบโตขึน้ ในพระเจ้ า เขาสามารถเรี ยนรู้ ที่จะยอมจํ านนต่อพระเจ้ าและอธิ ษฐานอย่างจริ งใจเพื่อที่จะพูดภาษาแปลกๆ
บ่อยครัง้ แม้ การพูดยังคงมาจากพระเจ้ า บุคคลนันอาจก่
้
อให้ เกิดสภาพซึง่ นําไปสูพ่ ดู ภาษาแปลกๆ ได้ [ยอมจํานนต่อพระเจ้ าและ
อธิษฐานอย่างจริงใจ] ดังนัน้ เขามีหน้ าที่ใช้ ของประทานนี ้อย่างเหมาะสม
ในกรณีของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่ได้ พดู ภาษาแปลกๆ ทุกครัง้ ที่อธิษฐาน แต่เมื่ออธิษฐานเผื่อผู้อื่นอย่างจดจ่อ ข้ าพเจ้ าเริ่ ม
พูดภาษาแปลกๆ บ่อยครัง้ โดยไม่ได้ คิดมาก่อน เกือบจะทุกที่ทกุ เวลา ข้ าพเจ้ าสามารถอธิษฐานได้ อย่างแท้ จริ งจนกว่าจะพูดภาษา
แปลกๆ และอธิษฐานได้ ดงั เท่าที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ในสภาพปกติทวั่ ไป คงจะไม่เหมาะสมที่ข้าพเจ้ าจะคุกเข่าลงที่ทางเดินใน
ตลาด กลางทางหลวง หรื อในชันเรี
้ ยนโรงเรี ยนรัฐบาล และอธิษฐานจนกว่าจะพูดภาษาแปลกๆ ออกมาเสียงดัง หากข้ าพเจ้ าทํา
เช่นนัน้ พระวิญญาณไม่ใช่เนือ้ หนังหรื อผีมาร จะทรงอนุญาตให้ ข้าพเจ้ าพูดภาษาแปลกๆ แต่เวลาและสถานที่นนั ้ ไม่เหมาะสม
แทนที่จะเป็ นการให้ เกียรติแก่พระเจ้ า ดึงดูดความสนใจของคนบาปไปยังพระองค์และทําให้ ธรรมิกชนเติบโตขึ ้น การใช้ ดงั กล่าวเป็ น
การขัดขวาง น่ารํ าคาญใจและไม่น่าพอใจ
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บางคนกล่าวว่า พระเจ้ าจะไม่ปล่อยให้ มีการใช้ ของประทานอย่างไม่ถกู ต้ อง บางคนกล่าวว่า การใช้ ให้ เกิดผลร้ ายเป็ น
หลักฐานว่าการสําแดงของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่างเป็ นสิ่งไม่จริ ง และบางคนอ้ างการใช้ ให้ เกิดผลร้ ายเพื่อสนับสนุนว่า
เราไม่ควรแสวงหาการสําแดงเหนือธรรมชาติใดๆ แต่การแก้ การใช้ อย่างไม่ถกู ต้ องและใช้ ให้ เกิดผลร้ ายไม่ใช่การเลิกใช้ แต่เป็ นการ
ใช้ อย่างถูกต้ อง นอกจากนี ้ คนดังกล่าวเพียงแต่ไม่เข้ าใจวิธีการดําเนินการของพระเจ้ าเท่านัน้ พระองค์ทรงตอบสนองต่อความเชื่อ
ในทุกที่ พระองค์ทรงกระทําตามพระวจนะของพระองค์แก่ทกุ คนที่วิงวอน และเมื่อพระองค์ทรงให้ ของประทานแล้ ว พระองค์ทรงให้
อํานาจและหน้ าที่ในการใช้ ของประทานนันด้
้ วย
พระเยซูทรงสอนว่า “อย่าให้ ของประเสริ ฐแก่สนุ ขั อย่าโยนไข่มกุ ให้ แก่สกุ ร” (มัทธิว 7:6) ซึง่ ทรงหมายความว่า การใช้ พระ
พรที่บริ สทุ ธิ์และของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในบางครัง้ ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ ไม่เหมาะสมหรื อก่อให้ เกิดความเสียหาย เปาโล
เขี ยนถึงชนชาติอิสราเอลว่า “เพราะว่าพระเจ้ ามิได้ ทรงกลับพระทัย ในการที่ได้ ทรงให้ ของประทานและทรงเลือกสรรไว้ ” (โรม
11:29) แม้ ว่าชาติอิสราเอลจะไม่สามารถดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้ าได้ แต่พระเจ้ าทรงกระทําการในท่ามกลางพวกเขา
เพื่อนําเขากลับมาสูแ่ ผนการของพระองค์อีกครัง้
ดังนัน้ บุคคลหนึ่งอาจมีความเชื่อที่จะได้ รับการอิทธิฤทธิ์จากพระเจ้ า แต่จากนัน้ ใช้ อย่างไม่ถกู ต้ องเพื่อสร้ างชื่อเสียงให้
ตนเอง สนับสนุนคําสัง่ สอนที่ผิด แสวงหาชื่อเสียงทางโลก หรื อให้ ได้ ประโยชน์ทางวัตถุสิ่งของ ตัวอย่างคือ การรักษานาอามานให้
หายโรคเรื อ้ นด้ วยการรับใช้ ของเอลีชา เอลีชาไม่ยอมรับเงินของนาอามาน แต่เกหะซี คนใช้ ของเอลีชารับเงินและเสื ้อผ้ าจากนาอา
มานในภายหลัง ด้ วยเหตุนนจึ
ั ้ งได้ รับการพิพากษาจากพระเจ้ า (ดู 2พงศ์กษัตริย์ 5)
_________________________________
พระประสงค์ของพระเจ้าในการประทาน
การอิ ทธิ ฤทธิ์ เป็ นสิ่ งที ด่ ีเสมอ
_______________________
เราจะต้ องไม่โทษพระเจ้ าเมื่อมีการใช้ ให้ เกิดผลร้ ายและเกิดความวุ่นวาย พระประสงค์ของพระเจ้ าในการประทานการ
อิทธิ ฤทธิ์ เป็ นสิ่งที่ดีเสมอ ในทุกกรณี พระองค์ทรงกระทําการด้ วยพระคุณ ตอบสนองต่อความเชื่ อ ดําเนินตามพระวจนะของ
พระองค์และตอบสนองต่อความจําเป็ นที่แท้ จริ ง เรามีหน้ าที่ใช้ ของประทานเหล่านี ้ตามการชีน้ ําที่พระองค์ทรงประทานให้ และ
จะต้ องพิจารณาว่าการสําแดงทังหลายนั
้
นมาจากพระเจ้
้
าหรื อไม่ และหากมาจากพระเจ้ า มีการใช้ อย่างถูกต้ องหรื อไม่ (ดู 1โคริ นธ์
14:29, 37; 1ยอห์น 4:1) คริสเตียนที่เป็ นผู้ใหญ่สามารถสังเกตการเคลื่อนไหวที่แท้ จริ งของพระเจ้ าได้ พวกเขาจะยอมรับการสําแดง
ที่แท้ จริ ง โดยไม่ยอมรับการแปลหรื อการใช้ ที่ไม่ถกู ต้ อง ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะยอมรับการรักษาของพระเจ้ า แต่ปฏิเสธการอ้ าง
อํานาจที่นอกไปจากพระคัมภีร์ของบุคคลที่อธิษฐานเพื่อการรักษา
การสําแดงบางอย่างมาจากเนื ้อหนัง ผีมารหรื อการแสแสร้ ง แต่บางครัง้ อาจมีการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอย่าง
ไม่ถกู ต้ อง ตัวอย่างเช่น สมมติวา่ พระเจ้ าทรงประทานถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้แก่ศิษยาภิบาลเกี่ยวกับความผิดบาปที่ร้ายแรงใน
คริ สตจักรที่เขาเป็ นผู้นําอยู่ พระประสงค์ของพระเจ้ าคือเพื่อปกป้องศิษยาภิบาลและคริ สตจักร และนําผู้ที่กระทําบาปกลับคืนมา
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ ต่างๆ การใช้ ที่ดีที่สดุ อาจเป็ นการที่ศิษยาภิบาลให้ คําปรึกษาผู้ที่กระทําผิดเป็ นการส่วนตัว ดําเนินการ
เป็ นความลับเพื่อให้ เกิดความเสียหายน้ อยที่สดุ เตือนบุคคลอื่นที่ได้ รับผลกระทบโดยเป็ นการส่วนตัว หรื อเพียงแต่อธิษฐานและ
ระวังเพื่อเวลาภายหน้ า อย่างไรก็ตาม ถ้ าศิษยาภิบาลประกาศความผิดบาปที่เป็ นความลับนีต้ ่อที่ประชุมทังหมด
้
เขาอาจจะใช้
ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้ อย่างผิดๆ เพราะการกระทําของเขามีแนวโน้ มเป็ นอันตรายต่อทุกคนที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ทําให้ พระ
ประสงค์ของพระเจ้ าสําเร็จ
บางคนกล่าวว่า เมื่อเขารู้ สกึ พระวิญญาณ เขาควรจะลงมือกระทําโดยไม่หยุดยังและแนวทางใดๆ
้
จะดับพระวิญญาณ
ในทางตรงกันข้ าม เปาโลเขียนไว้ ด้วยการดลใจจากพระเจ้ าว่า “ถ้ าผู้ใดถือว่าตนเป็ นผู้เผยพระวจนะหรื ออยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ควร
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ยอมรับว่า ข้ อความซึ่งข้ าพเจ้ าเขียนมาถึงท่านนัน้ เป็ นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า แต่ถ้าผู้ใดไม่รับรู้ ข้อความนี ้ ผู้นนก็
ั ้ ไม่ได้
รับการรับรู้” (1โครินธ์ 14:37-38)
ผู้ที่ อยู่ฝ่ายวิ ญญาณอย่างแท้ จริ งจะทราบความจํ าเป็ นของแนวทางตามพระคัมภี ร์ ไม่ใ ช่เพราะเขาไม่ไว้ วางใจพระ
วิญญาณ แต่เพราะเขาไม่ไว้ วางใจเนือ้ หนัง แทนที่จะพึ่งพาความรู้ สึกของตนเพียงอย่างเดียว พวกเขาจะต้ องได้ รับการชีน้ ําโดย
หลักการและคําสัง่ จากพระวจนะของพระเจ้ า โดยตระหนักว่า พระวิญญาณผู้ทรงเคลื่อนไหวบนพวกเขาได้ กําหนดการชี ้นําที่เป็ น
สากลเพื่อควบคุมของประทานของพระองค์ไว้ แล้ ว ในการคิดเป็ นอย่างอื่นนัน้ ถือเป็ นการโง่เขลา
เราสามารถสรุ ปการศึกษาของเราได้ ด้วยคําเตือนต่อไปนี ้ “แต่จงปฏิบตั ิทกุ สิ่งตามระเบียบวินยั เถิด” (1โคริ นธ์ 14:30) ใน
การใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่าง เราควรจะสนับสนุนความเป็ นหนึ่งของคริ สตจักรและผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณ ในการ
ประชุมนมัสการทุกครัง้ เราควรจะแสวงหาประโยชน์สงู สุดของทุกคนที่อยูใ่ นการประชุม ทังผู
้ ้ ที่เชื่อและไม่เชื่อ
_______________________________
แต่จงปฏิ บตั ิ ทกุ สิ่ งตามระเบี ยบวิ นยั เถิ ด
_______________________________
สมมติวา่ คนๆ หนึง่ พูดภาษาแปลกๆ เสียงดัง ขึ ้นมาในที่ประชุม โดยทัว่ ไป ศิษยาภิบาลหรื อผู้นํานมัสการจะหยุดเพื่อให้ มี
การพูดภาษาแปลกๆ และการแปล แต่หากว่าผู้นํายังคงดําเนินการประชุมต่อไปหรื อจงใจเปลี่ยนไปสู่การประชุมในส่วนอื่นๆ ที่
ประชุมควรจะติดตามในทิศทางนัน้ พวกเขาจะไม่ดบั พระวิญญาณ พวกเขาจะทําทุกสิง่ ตามระเบียบวินยั
สถานการณ์ นี ้มีคําอธิบายที่เป็ นไปได้ หลายประการ แต่ไม่สําคัญว่าคําอธิบายใดถูกต้ อง คริ สตจักรยังต้ องติดตามผู้นํา
ทางฝ่ ายวิญญาณ เพราะพระเจ้ าทรงให้ เขามีหน้ าที่นําการประชุมทังหมด
้
ประการแรก บุคคลที่พดู ภาษาแปลกๆ อาจจะได้ รับพระ
พรส่วนตัว งานของพระวิญญาณนันอาจจะมี
้
เพื่อเขาเพียงลําพัง อย่างไรก็ตาม ผู้นําทราบการนําของพระเจ้ าสําหรับที่ประชุมและ
ปฏิบตั ิตามนัน้
ประการที่สอง บุคคลอาจกระทําเช่นนันด้
้ วยความรู้ที่ไม่ถกู ต้ อง ความกระตือรื อร้ นเกินไป เนื ้อหนัง หรื อด้ วยอํานาจชักจูง
ของผีมาร ในกรณีดงั กล่าว ผู้นํามีหน้ าที่ปกป้องที่ประชุมและทุกคนมีหน้ าที่ร่วมมือกับผู้นํา
ประการที่สาม เป็ นไปได้ ที่ผ้ นู ําพลาดการนําของพระวิญญาณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าว จะเป็ นการร้ ายมากกว่า
การดีหากพยายามผลักดันการประชุมให้ ตรงข้ ามกับผู้นํา ผลคือความวุน่ วายและการแตกแยก
มีแนวโน้ มว่า ผู้ที่เป็ นผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณจะทําการตัดสินใจที่ถกู ต้ อง แต่แม้ จะไม่เป็ นเช่นนัน้ วิธีที่ดีที่สดุ ในสถานการณ์
เช่นนี ้คือร่วมมือและส่งเสริ มความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน พระเจ้ าสามารถทําให้ พระประสงค์ของพระองค์บรรลุอย่างง่ายดายในวิธี
หนึ่งหรื อเคลื่อนไหวในผู้นําในเวลาอื่น และข้ อผิดพลาดชั่วขณะไม่จําเป็ นต้ องก่อให้ เกิดอันตรายไปตลอด อย่างไรก็ตาม ความ
เสียหายที่เกิดจากการประพฤติที่ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่อยูใ่ นระเบียบมักจะเป็ นสิง่ ที่อยูต่ ลอดไป
โดยสรุ ป ที่ประชุมแต่ละแห่งและคริ สเตียนแต่ละคนควรจะแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอย่างแท้ จริ ง ในเวลา
เดียวกัน เราทุกคนจะต้ องเรี ยนรู้ที่จะใช้ ของประทานตามหลักการของพระคัมภีร์ นัน่ คือ ด้ วยความรัก ในระเบียบและวินยั ของพระ
เจ้ า
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บทที่ห้า
1โครินธ์ 12:ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
ในกายของพระคริสต์
จากพระคัมภีร์ทงเล่
ั ้ ม 1โคริ นธ์ 12-14 กล่าวถึงของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในรายละเอียดมากที่สดุ 1โคริ นธ์ 12:1-11
แนะนําและแยกแยะของประทานเหล่านี ้ ส่วน 1โคริ นธ์ 12:12-31 กล่าวถึงว่าคริ สตจักรทําหน้ าที่เป็ นกายของพระคริ สต์โดยมี
สมาชิกแต่ละคนใช้ ของประทานต่างๆ 1โคริ นธ์ 13 สอนว่าความรักเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ ในการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
จากนัน้ 1โคริ นธ์ 14 ให้ แนวทางเกี่ยวกับของประทานในการพูด อันได้ แก่ การเผยพระวจนะ การพูดภาษาแปลกๆ และการ
แปลภาษาแปลกๆ ก่อนที่จะศึกษาเกี่ยวกับของประทานเหนือธรรมชาติแต่ละอย่าง รวมทังของประทานในการพู
้
ดนัน้ ควรจะศึกษา
1โคริ นธ์ 12-13 ซึง่ เป็ นพื ้นฐานของการศึกษาเพิ่มเติมก่อน

บทนําส่ ูของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
(1โครินธ์ 12:1-11)
“ดกู่ อนพีน่ อ้ งทัง้ หลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื ่องของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณนัน้ ท่านรู้ แล้วว่า แต่ก่อนท่านยัง
เป็ นคนต่างศาสนาอยู่นนั้ ท่านถกชั
่งพดไม่
ู กนําให้หลงไปนับถือรปเคารพซึ
ู
ู ได้ ไม่ว่าท่านถกนํ
ู าไปอย่างไร” (ข้อ 1-2)
คริ สตจักรเมืองโคริ นธ์เคยเป็ นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ เชื่อพระเจ้ า เมื่อเขามาหาพระเยซูคริ สต์ เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระราช
กิจของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และถูกนําให้ หลงผิดไปในเรื่ องทางฝ่ ายวิญญาณด้ วยการนมัสการรู ปเคารพของพวกเขา ดังนัน้ อัคร
ทูตเปาโลผู้ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ ารู้สกึ ว่าจําเป็ นที่จะต้ องสอนพวกเขาเกี่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
ผู้ที่เชื่อชาวโครินธ์ได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ ว (ดู 1โคริ นธ์
1:13; 6:11; 12:13) แต่ความเชื่อใหม่และการบังเกิดใหม่ทางฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาไม่ได้ ทําให้ มีความรู้เกี่ยวกับเรื่ องทางฝ่ าย
วิญญาณที่สมบูรณ์ในทันที พวกเขาต้ องได้ รับการสัง่ สอนและชี ้นําในเรื่ องนี ้ เหมือนเช่นคริสเตียนในปั จจุบนั
“เหตุฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึ งบอกท่านทัง้ หลายให้ทราบว่า ไม่มีผูใ้ ดซึ่ งพดโดยพระวิ
ญญาณของพระเจ้าจะพดว่
ู
ู า ‘ขอให้พระเยซู
ถกแช่
ญญาณบริ สทุ ธิ์ ” (ข้อ 3)
ู ง’ และไม่มีผูใ้ ดอาจพดว่
ู า ‘พระเยซเป็
ู นองค์พระผ้เู ป็ นเจ้า’ นอกจากผู้ทีพ่ ดโดยพระวิ
ู
เพราะขาดความรู้ และประสบการณ์ ทางฝ่ ายวิญญาณ ชาวเมืองโคริ นธ์ จึงอาจเจอกับการสําแดงที่ไม่จริ ง ดังนัน้ การ
ทดสอบง่ายๆ จะช่วยเขาสังเกตได้ ว่าการสําแดงใดจริ งหรื อไม่ นัน่ คือ หากคนๆ หนึ่งแช่งสาปพระเยซูคริ สต์ เขาไม่ได้ เป็ นของพระ
เจ้ า หากวิญญาณหนึ่งไม่ได้ ยกพระเยซูคริ สต์ ไม่สําคัญว่าการนันจะอั
้ ศจรรย์ น่าประทับใจหรื อน่าหลงใหลเพียงใด วิญญาณนันไม่
้
ได้ มาจากพระเจ้ า เพราะในที่สดุ แล้ ว วัตถุประสงค์ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์คือเพื่อให้ เกียรติแก่พระเยซู (ยอห์น 16:14)
การทดสอบนี ้คล้ ายคลึงกับการทดสองที่บนั ทึกไว้ ในพระคัมภีร์เก่า แต่ได้ ยอมรับเพิ่มเติมว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ า
ซึ่งปรากฏเป็ นเนือ้ หนัง พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าและพระเจ้ าของเรา (ดูยอห์น 20:28; 1ทิโมธี 3:16) พระเจ้ าตรัสแก่
ประชากรของพระองค์ให้ ปฏิเสธคนชอบฝั นหรื อผู้ทําการอิทธิฤทธิ์ที่พยายามนําพวกเขาให้ นมัสการพระอื่น และให้ ปฏิเสธผู้เผยพระ
วจนะที่กล่าวในนามของพระอื่น (เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1-3; 18:20)
พระวิญญาณจะไม่ทรงนําคนหนึ่งให้ แช่งสาปหรื อดูหมิ่นพระเยซู และไม่มีใครจะกล่าวได้ อย่างแท้ จริ งว่า พระเยซูทรงเป็ น
พระเจ้ า นอกจากผู้ที่พดู ด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เมื่อใดก็ตามที่คนๆ หนึ่งเข้ าใจอย่างแท้ จริ งว่าพระเยซูทรงเป็ นใคร และเมื่อใดก็
ตามที่คนๆ หนึง่ ยอมจํานนชีวิตของตนต่อพระเยซู เราควรจะยอมรับว่าเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
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การทดสอบไม่จําเป็ นต้ องมีถ้อยคําตามนันโดยเฉพาะเพราะวั
้
ตถุประสงค์ของการทดสอบคือ เพื่อตัดสินว่าสิ่งหนึ่งไม่ได้มา
จากพระเจ้ า แต่เป็ นเพียงบทพิสจู น์เท่านัน้ ไม่ได้ หมายความว่า ทุกคนที่ยอมรับพระเยซูด้วยคําพูดจะประกอบด้ วยพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ ใช้ ชีวิตที่ชอบธรรมหรื อได้ รับความรอด และไม่ได้ หมายความว่า การกระทําหรื อการประกาศทุกอย่างของคนดังกล่าวเป็ น
พระราชกิจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ทังนี
้ ้ มักจะมีช่องว่างระหว่างการอ้ างและความเป็ นจริ ง การรับรู้ทางจิตใจและความเชื่อที่ช่วย
ให้ รอด การยอมรับด้ วยปากและการเชื่อฟั ง (ดูมทั ธิว 7:21-27; ลูกา 13:24-30; ยอห์น 2:23-25; 12:42-43; ยากอบ 2:19-20)
ส่วนที่สองของข้ อ 3 กล่าวว่าพระคุณของพระเจ้ าซึง่ ปรากฏแก่ทกุ คน เป็ นสิง่ ที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจและประสบการณ์ทาง
ฝ่ ายวิญญาณที่แท้ จริ งทังหมด
้
(ดูทิตสั 2:11; 3:4-7) พระเจ้ าเป็ นผู้ทรงนําบุคคลคนหนึ่งสูก่ ารยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็ นองค์พระผู้
เป็ นเจ้ า เมื่อเปโตรยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์ (พระเมสสิยาห์) พระบุตรของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (พระเจ้ าปรากฏ
เป็ นเนื ้อหนัง) พระเยซูทรงตรัสว่า “มนุษย์มิได้ แจ้ งความนี ้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสววรค์ทรงแจ้ งให้ ทราบ” (มัทธิว
16:16-17) ที่สําคัญที่สดุ ไม่มีใครสามารถเข้ าใจได้ อย่างแท้ จริ งว่าพระเยซูคริ สต์คือใคร รวมทังการที
้
่พระองค์ทรงสภาพพระเจ้ าและ
มนุษย์อย่างบริ บูรณ์ หากผู้นนไม่
ั ้ ได้ รับความเข้ าใจจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ข้ อพระคัมภีร์หลายข้ อประกาศความจริ งนี ้ แต่พระ
วิญญาณของพระเจ้ าจะต้ องประทานความเข้ าใจแก่ใจของเรา เพียงแค่สติปัญญา การศึกษา ปรัชญาและธรรมเนียมของมนุษย์นนั ้
ไม่พอที่จะทําให้ เข้ าใจได้ (ดูโคโลสี 2:8-9)
นอกจากนี ้ ในการยอมรับอย่างแท้ จริ งว่าพระเยซูทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า เราจะต้ องให้ พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ น
เจ้ าแห่งชีวิตของเราอย่างแท้ จริ ง (ดูลกู า 6:46) วิธีเดียวที่เราจะทําให้ พระเยซูเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งชีวิตของเราได้ ทกุ วันนันคื
้ อ
โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงช่วยให้ เราสามารถหันจากความบาป เริ่ มต้ นชีวิตใหม่ เป็ นพยานทัง้
ในคําพูดและการกระทําในชีวิตที่เปลี่ยนไป ก่อให้ เกิดผลของพระวิญญาณ และดําเนินอยู่ในความบริ สทุ ธิ์ (ดูกิจการ 1:8; โรม 8:13;
กาลาเทีย 5:22-23)
_____________________________
เราควรจะแสวงหาพระราชกิ จพิเศษ
ของพระเจ้าในชีวิตของเราเอง
________________________
“ของประทานนัน้ มี ต่างๆ กัน แต่มีพระวิ ญญาณองค์ เดี ยวกัน งานรับใช้มีต่างๆ กัน แต่มีองค์ พระผู้เป็ นเจ้าองค์ เดี ยว
กิ จกรรมมี ต่างๆ กัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็ นต้นเหตุแห่งกิ จกรรมนัน้ ๆ ในทุกคน” (ข้อ 4-6)
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงกระทําการในหลายวิถีทาง โดยทรงให้ ของประทาน การรับใช้ และกิจกรรมต่างๆ แก่บคุ คลทังหลาย
้
แต่มีพระวิญญาณเดียวที่ทรงประทานสิ่งเหล่านี ้ทังหมด
้
เราทุกคนควรจะแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ แต่เราทุกคนไม่
ควรจะคาดหวังว่าพระเจ้ าจะทรงใช้ เราในวิถีทางเดียวกัน เราไม่ควรจะอิจฉาผู้อื่น หรื อพยายามเลียนแบบพวกเขา แต่เราควรจะ
แสวงหาพระราชกิจพิเศษของพระเจ้ าในชีวิตของเราเอง
นอกจากนี ้ เราไม่ควรจะตัดสินฝ่ ายวิญญาณของคนทังหลายจากประเภทของของประทานที
้
่เขาใช้ แม้ ว่าของประทาน
บางอย่างเด่นชัดหรื อมองเห็นได้ ชดั กว่าของประทานอื่นๆ แต่พระเจ้ าองค์เดียวเป็ นผู้กระทําการในสมาชิกทุกคนของคริ สตจักร
ข้ อความนี ้ใช้ ตําแหน่งสามอย่างของพระเจ้ าเพื่อแสดงความแตกต่างของความหมาย แต่ใจความสําคัญคือ การเป็ นหนึ่ง
ของพระเจ้ า และการเป็ นหนึง่ ของพระราชกิจของพระองค์ในคริ สตจักร ตําแหน่ง “พระเจ้ า” มีการใช้ มากที่สดุ โดยหมายถึงลักษณะ
และพระราชกิจทังหมดของพระเจ้
้
า ตําแหน่ง “องค์พระผู้เป็ นเจ้ า” หมายถึง “เจ้ านาย ผู้ปกครอง” และเน้ นอํานาจในการตัดสินใจ
และอํานาจในการบริ หารของพระเจ้ า ตําแหน่ง “พระวิญญาณ” หมายถึง พระเจ้ าองค์เดียวผู้ทรงกระทําการอันเหนือธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของเราและในชีวิตของบุคคลทังหลาย
้
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ใช่ผ้ ทู ี่แยกออกจากพระเจ้ า แต่ทรงเป็ น
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“พระวิญญาณของพระเจ้ า” “พระวิญญาณแห่งพระเยซูคริ สต์” และ “พระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่าน” (ดูมทั ธิว 10:20; ฟี ลิปปี
1:19; โรม 8:9)
“การสําแดงของพระวิ ญญาณนัน้ มี แก่ทกุ คนเพือ่ ประโยชน์ร่วมกัน พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิ ญญาณ ให้คน
หนึ่งมี ถ้อยคําประกอบด้วยสติ ปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมี ถ้อยคําอันประกอบด้วยความรู้ แต่เป็ นพระวิ ญญาณองค์เดี ยวกัน และ
ให้อีกคนหนึ่ งมี ความเชื ่อ แต่ เป็ นพระวิ ญญาณองค์ เดี ยวกัน และให้อี กคนหนึ่ ง มี ความสามารถรักษาคนป่ วยได้ แต่ เป็ นพระ
วิ ญญาณองค์เดี ยวกัน และให้อีกคนหนึ่งทํ าการอิ ทธิ ฤทธิ์ ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้ และให้อีกคนหนึ่งรู้ จกั สังเกต
วิ ญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่ งพดภาษาแปลกๆ
และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานัน้ ๆ ได้ สิ่ งสารพัดเหล่านี ้ พระวิ ญญาณองค์
ู
เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์” (ข้อ 7-11)
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในบทที่ 2 พระเจ้ าทรงเป็ นที่มาของของประทานทังหลาย
้
และพระองค์ทรงประทานตามนํ ้าพระทัยขอ
พระองค์ คําสัง่ สอนหรื อการปฏิบตั ิใดๆ ที่สนับสนุนการให้ หรื อใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณตามความปรารถนาและแผนการ
ของมนุษย์เป็ นสิง่ ที่ผิด
ข้ อความนี ้กล่าวซํ ้าหลายครัง้ ว่า ของประทานแต่ละอย่างมาจาก “พระวิญญาณเดียวกัน” เหมือนกับในข้ อ 4-6 การที่คน
ทังหลายได้
้
รับของประทานต่างๆ นันไม่
้ ใช่เพื่อให้ เกิดความหยิ่งยโส การแข่งขันกัน การไม่เป็ นหนึ่งเดียวหรื อการต่อสู้กนั เพราะของ
ประทานทังหมดมาจาก
้
“พระวิญญาณองค์เดียวกัน” (ข้ อ 11)
___________________________
พระเจ้าทรงประทานของประทาน
เพือ่ ประโยชน์ของทุกคน
____________________
ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 3 พระเจ้ าทรงประทานของประทานเพื่อประโยชน์ของทุกคน แม้ ว่าการสําแดงจะเกิดแก่บุคคล
ทังหลาย
้
แต่วตั ถุประสงค์คือเพื่อให้ กายเติบโตขึ ้น
ในเรื่ องนี ้ คําถามจึงเกิดขึ ้นว่า ของประทานเป็ นของบุคคลหรื อคริ สตจักร หากคนๆ หนึ่งเผยพระวจนะ เราควรจะกล่าวว่า
เขามีตําแหน่งเป็ นผู้เผยพระวจนะหรื อไม่ เราควรจะกล่าวว่าเขามีของประทานในการเผยพระวจนะตลอดไป หรื อเราควรจะพูดเพียง
ว่า เขาได้ ใช้ ของประทานในการเผยพระวจนะในโอกาสพิเศษ หากคนๆ หนึ่งอธิ ษฐานเผื่อคนที่ป่วยหลายคน และเขาได้ รับการ
รักษาในทันที เราควรจะบอกว่าคนนันเป็
้ นผู้รักษาหรื อไม่ เขามีของประทานในการรักษาคนป่ วยได้ อยู่ประจําหรื อไม่ และหากเป็ น
เช่นนัน้ เราควรจะนําคนป่ วยมาเพื่อให้ เขาอธิษฐานเผื่ออยูเ่ ป็ นประจําหรื อไม่ จะมีคา่ หรื อไม่ในการให้ คนๆ หนึ่งอธิษฐานเผื่อคนป่ วย
หากเขาไม่ได้ ยืนยันว่ามีของประทานนี ้ หรื อเราควรจะนําคนป่ วยไปหา “ผู้รักษา” เป็ นพิเศษ เป็ นการเหมาะสมหรื อไม่ที่จะโฆษณา
้ าอย่าง เหมือนเช่นที่คนหนึง่ ที่อ้างตนเป็ น “อัครทูต” ได้ โฆษณาเกี่ยวกับตนเองใน
ว่าคนๆ หนึง่ มีของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทังเก้
นิตยสารคาริ สมาติกฉบับหนึง่
ในการตอบคําถามเหล่านี ้ เราจะต้ องเชื่อมความคิดตามพระคัมภีร์สองประการเข้ าไว้ ด้วยกัน ประการแรก ข้ อ 8-10 กล่าว
ว่าพระเจ้ าทรงประทานของประทานที่แตกต่างกันแก่บคุ คลต่างๆ นัน่ คือ ของประทานหนึ่งทรงให้ แก่ “คนหนึ่ง” และของประทานอีก
อย่างหนึง่ ทรงให้ แก่ “อีกคนหนึง่ ” ข้ อ 29-30 กล่าวว่า บางคน ไม่ใช่ทกุ คน เป็ นผู้ “กระทําการอันเป็ นอิทธิฤทธิ์” และมี “ของประทาน
ให้ รักษาโรค”
อีกประการหนึง่ ใจความสําคัญของ 1โครินธ์ 12 คือว่า พระเจ้ าทรงให้ ของประทาน “เพื่อประโยชน์ร่วมกัน” (ข้ อ 7) และให้
ดําเนินการอยูใ่ น “กายเดียวกัน” (ข้ อ 13) เหมือนเช่นเท้ าหรื อหูไม่สามารถทําหน้ าที่แยกจากส่วนที่เหลือของร่างกายได้ สมาชิกของ
คริสตจักรก็ไม่สามารถทําหน้ าที่แยกจากส่วนที่เหลือของคริ สตจักรได้ เช่นกัน (ข้ อ 15-25)
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พระเยซูทรงสัญญาว่าการอิทธิฤทธิ์และการรักษาจะมีแก่ผ้ ทู ี่เชื่อทังปวง
้
ไม่ใช่แค่ผ้ ทู ี่ได้ รับเลือกเพียงไม่กี่คนเท่านัน้ “มีคน
เชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี ้จะบังเกิดขึ ้นที่นนั ้ คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้ าเขากิน
ยาพิษอย่างใด จะไม่เป็ นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่ วย แล้ วคนเหล่านันจะหายโรค”
้
(มาระโก 16:17-18) ใน
ทํานองเดียวกัน ผู้ปกครองทุกคนของคริ สตจักร ไม่ใช่ “ผู้รักษา” บางคน สามารถอธิษฐานเพื่อให้ คนป่ วยได้ รับการรักษา “มีผ้ ใู ดใน
ั ้ ญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ ท่านเหล่านันอธิ
้ ษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้ วยนํ ้ามั
พวกท่านเจ็บป่ วยหรื อ จงให้ ผ้ นู นเชิ
ในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และการอธิษฐานด้ วยความเชื่อจะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงให้ เขาหาย
โรค” (ยากอบ 5:14-15)
_______________________________________
พระวิ ญญาณทรงให้ของประทานเหนือธรรมชาติ
แก่คริ สตจักรเพือ่ ให้บคุ คลทัง้ หลายได้ใช้
________________________________
คําอธิบายที่ดีที่สดุ อาจจะเป็ นว่า พระวิ ญญาณทรงให้ของประทานเหนื อธรรมชาติ แก่คริ สตจักรเพือ่ ให้บุคคลทัง้ หลายได้
้
แต่
ใช้ตามที่พระองค์ประสงค์และกระทําการ และตามความจําเป็ นที่เกิดขึ ้น ของประทานต่างๆ ดําเนินการผ่านทางบุคคลทังหลาย
การสําแดงแต่ละอย่างเป็ นของประทานแก่พระกายและไม่ใช่เพียงแก่บุคคลที่เป็ นช่องทางเท่านัน้ บุคคลคนๆ หนึ่งมักจะใช้ ของ
ประทานเดียวซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก ไม่ใช่เพราะเขาเป็ นเจ้ าของของประทานนัน้ แต่เพราะเขามีความเชื่อว่าจะได้ รับของประทานนันซํ
้ ้าแล้ ว
อีก การสําแดงทุกครัง้ เป็ นตาม “พระวิญญาณ” (ไม่ใช่บคุ คล) “นํ ้าพระทัย” และ “การทรงบันดาล” ในคริสตจักร (1โครินธ์ 12:11)
ด้ วยเหตุนี ้ ไม่ใช่วา่ ทุกคนจะใช้ ของประทานทุกอย่าง แต่บคุ คลแต่ละคนสามารถใช้ ของประทานใดๆ ได้ ไม่มีของประทาน
ใดเป็ นของพิเศษสําหรับผู้ได้ รับเลือกเพียงบางคน การเข้ าใจนี ้ดูเหมือนจะเป็ นทางเดียวที่จะแก้ ปัญหาความแตกต่างของคํากล่าวที่
แตกกันเป็ นอย่างมากสองข้ อความที่ว่า พระเจ้ าทรงให้ เพียงบางคนสามารถเผยพระวจนะได้ (อย่างน้ อยในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง)
แต่พระองค์ทรงให้ ทกุ คนเผยพระวจนะได้ (ตามที่ทรงเคลื่อนไหว) “ของประทานนันมี
้ ต่างๆ กัน...ให้ คนหนึ่งมีถ้อยคําประกอบด้ วย
สติปัญญา...ให้ อีกคนหนึง่ เผยพระวจนะได้ ” (1โคริ นธ์ 12:4, 8, 10) “เพราะว่าท่านเผยพระวจนะได้ ทีละคน” (1โครินธ์ 14:31)
การให้ ความสําคัญกับการมีของประทานต่างๆ ร่วมกันช่วยหลีกเลี่ยงความหยิ่งทางฝ่ ายวิญญาณ และช่วยให้ เราคงพึง่ พา
ซึ่งกันและกัน และพึ่งพาพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แม้ ว่าเราควรจะมีความเชื่อมัน่ และเห็นคุณค่าของบุคคลที่ยอมจํานนต่อพระเจ้ า
บ่อยครัง้ ในการใช้ ของประทานบางอย่าง แต่เราไม่ควรพึง่ พาพวกเขาแต่พงึ่ พาพระวิญญาณและทังร่้ างกาย หากเราต้ องการถ้ อยคํา
ประกอบด้ วยสติปัญญาหรื อความสามารถในการรักษาคนป่ วยได้ และไม่มีใครที่มีประสบการณ์ในของประทานนี ้มาก่อน เราก็ยงั
สามารถร่วมกันในความเชื่อและไว้ วางใจในพระเจ้ าว่าพระองค์จะทรงตอบสนองความจําเป็ นนัน้
ในการประชุมร่ วมกัน เราหมายพึ่งผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณ เหมือนเช่นเมื่อเราขอให้ ผ้ ปู กครองอธิ ษฐานเพื่อคนป่ วยตาม
ยากอบ 5:14-15 อย่างไรก็ตาม หากมีความจําเป็ นเร่งด่วนเกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันของเรา หรื อหากโอกาสในการเป็ นพยานเกิดขึ ้น
กะทันหัน เราจะไม่ไร้ ความสามารถเพียงเพราะผู้นําฝ่ ายวิญญาณไม่ได้ อยู่ด้วย แต่ผ้ ทู ี่เชื่อแต่ละคนเป็ นส่วนหนึ่งของคริ สตจักรและ
เป็ นตัวแทนของคริ สตจักรต่อโลกรอบๆ ตัวเขา พวกเขาแต่ละคนสามารถอธิษฐานเพื่อการรักษาคนป่ วยได้ ในทันที การปกป้องของ
พระเจ้ าหรื อการอิทธิฤทธิ์อื่นๆ บางอย่าง ตามที่มาระโก 16:16-17 สัญญาไว้
1โคริ นธ์ 12:8-10 กล่าวถึงรายการของประทานเหนือธรรมชาติฝ่ายพระวิญญาณ โดยปกติจะแบ่งออกเป็ นสามประเภท
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ดังต่อไปนี ้
ก. ของประทานในการเปิ ดเผย
1. ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา
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2. ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้
3. การรู้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ
ข. ของประทานในการให้ ฤทธิ์เดช
1. ความเชื่อ
2. การทําการอิทธิฤทธิ์ตา่ งๆ
3. ความสามารถรักษาคนป่ วยได้
ค. ของประทานในการพูด
1. การเผยพระวจนะ
2. การพูดภาษาแปลกๆ
3. การแปลภาษาแปลกๆ
หลังจากรายการของประทานเก้ าอย่างนัน้ มีการเปรี ยบคริ สตจักรเป็ นกายของพระคริ สต์ ดังนัน้ เราจึงสามารถระบุ
ประเภททังสามออกเป็
้
นการสําแดงของพระทัยของพระคริ สต์ พระหัตถ์ ของพระคริ สต์ และพระสุรเสี ยงของพระคริ สต์ ตามลําดับ
เราจะกล่าวถึงของประทานเก้ าอย่างนี ้ทีละอย่างในบทที่ 7-13

การใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในพระกาย
(1โครินธ์ 12:12-31)
“ถึงกายนัน้ เป็ นกายเดียว ก็ยงั มี อวัยวะหลายส่วน และอวัยวะเหล่านัน้ แม้จะมี หลายส่วนก็ยงั เป็ นกายเดียวกันฉันใด พระ
คริ สต์ก็ทรงเป็ นฉันนัน้ เพราะว่าถึงเราจะเป็ นพวกยิ ว หรื อพวกกรี ก เป็ นทาสหรื อมิ ใช่ทาสก็ตาม เราทัง้ หลายได้รับบัพติ ศมาโดยพระ
วิ ญญาณองค์เดียวเข้าเป็ นกายเดียวกัน และพระวิ ญญาณองค์เดียวนัน้ ซาบซ่านอยู่” (ข้อ 12-13)
หลังจากกล่าวถึงของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเก้ าอย่าง 1โคริ นธ์ 12 อธิบายว่าคริ สตจักรเป็ นพระกายของพระคริ สต์
ใจความสําคัญคือความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางความแตกต่าง ไม่ว่าเราจะเป็ นชนกลุ่มใดและมีภูมิหลังทางสังคมเป็ น
อย่างไร พระวิญญาณของพระเจ้ าเดียวทรงทําให้ เราทุกคนเป็ นกายเดียวในพระคริ สต์แม้ ว่าพระองค์จะทรงใช้ เราในวิถีทางพิเศษ
ต่างๆ กัน
_______________________________
การบัพติ ศมาด้วยพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์
ทําให้เราอยู่ในพระกายเดียวของพระคริ สต์
__________________________________
จากข้ อ 13 เราเห็นความสําคัญของการได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เพราะทําให้ เราอยู่ในพระกายเดียวของ
พระคริ สต์ คํากล่าวนี ้ไม่ได้ ทําให้ บทบาทของการบัพติศมาด้ วยนํ ้าไม่สําคัญ แต่กล่าวถึงพระวิญญาณเพียงอย่างเดียวเพราะใจควา
สําคัญของข้ อความนี ้คือ พระราชกิจของพระวิญญาณ และพระวิญญาณทรงทําให้ เราสนิทสนมกับพระองค์ (ดู 2โคริ นธ์ 13:14; ฟี
ลิปปี 2:1) ข้ อความอื่นๆ สอนว่า การบัพติศมาด้ วยนํ ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เป็ นส่วนหนึง่ ของการเริ่ มต้ นของคริ สเตียน (ดู
กิจการ 2:37-41; โรม 6:3-4; 1โคริ นธ์ 6:11; กาลาเทีย 3:27) ในที่นี ้ เปาโลอาจถือว่าการบัพติศมาด้ วยนํ ้ามีก่อนหน้ าการบัพติศม
ด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (กิจการ 2:38) เขาเตือนผู้อ่านของเขาว่า หลังจากการบัพติศมาด้ วยนํ ้า เมื่อเขาพยายามต่อไปจนได้ รั
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พวกเขาได้ เข้ าสู่ความสนิทสนมทางฝ่ ายวิญญาณที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริ สต์และคริ สตจักรของพระองค์

38

เหมือนเช่นภาชนะที่ว่างเปล่าได้ เติมเต็มเมื่อถูกจุ่มลงในนํ ้า พวกเขาได้ เริ่มดื่มพระวิญญาณเป็ นอย่างมากเมื่อเขาได้ รับพระวิญญา
บริสทุ ธิ์
ในกิจการ 1:5 พระเยซูทรงสัญญาเหล่าสาวกว่า “แต่ไม่ช้านานท่านจะรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” บุพบทใน
ภาษากรี กที่แปลเป็ นคําว่า “ด้ วย” ในที่นี ้คือ เอ็น (en) ซึง่ อาจแปลได้ เป็ นคําว่า “โดย” หรื อ “ใน” ได้ ด้วย แน่นอนว่า 1โคริ นธ์ 12:13
ใช้ บุพบทในภาษากรี กคําเดียวกันเมื่อกล่าวว่า เราทุกคนได้ รับบัพติศมา “โดย” พระวิญญาณองค์เดียว ด้ วยเหตุนัน้ ในทาง
ภาษาศาสตร์ คําสัญญาของพระเยซูในกิจการ 1:5 และการอธิบายของเปาโลใน 1โครินธ์ 12:13 หมายถึงเหตุการณ์เดียวกัน
คําสัญญาของพระเยซูสําเร็จในวันเพ็นเทคอสต์ “เขาเหล่านันก็
้ ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จึงตังต้
้ นพูดภาษาอื่นๆ
ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู ” (กิจการ 2:4) ในวันนัน้ เปโตรอธิบายว่าประสบการณ์นี ้คือ พระวิญญาณทรง “เท” และ “[การ]
ได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” (กิจการ 2:33, 38) ในภายหลัง เมื่อชาวต่างชาติได้ รับประสบการณ์เดียวกันนี ้ พระคัมภีร์
กล่าวว่า “พระวิญญาณก็เสด็จลงมาสถิตกับ” พวกเขา “พระเจ้ าได้ ทรงประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” ให้ ลงมาบนพวกเขา และ
พวกเขา “ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์” (กิจการ 10:44-47; 11:15-17)
ดังนัน้ ด้ วยประสบการณ์เหนือธรรมชาติเดียวกัน พระวิญญาณเดียวรวมเราเข้ าไว้ ในพระกายของพระคริ สต์ และทรงให้
ฤทธิ์ เดชในการเป็ นพยานที่มีชีวิตอยู่ ฤทธิ์ เดชในการก่อให้ เกิดผลของพระวิญญาณ และฤทธิ์ เดชในการใช้ ของประทานฝ่ ายพระ
วิญญาณ (ดูกิจการ 1:8; 1โคริ นธ์ 12:8-10; กาลาเทีย 5:22-23) เป็ นการไม่ถกู ต้ องที่จะแยกความแตกต่างระหว่างการรับพระ
วิญญาณเพื่อเข้ าสูก่ ายของพระคริสต์ และการรับพระวิญญาณเพื่อรับฤทธิ์เดชในการรับใช้ พระกายของพระคริ สต์ เราไม่ได้ เข้ าเป็ น
ส่วนหนึง่ ของร่างกายโดยเป็ นอวัยวะที่ไม่ทําหน้ าที่ใดๆ เราได้ รับพระวิญญาณเดียว (ไม่ใช่สองหรื อสาม) ในประสบการณ์ก้าวแรกที่
ครอบคลุม และพระวิญญาณเดียวทรงให้ ศกั ยภาพในการก่อให้ เกิดผลและได้ รับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่าง
“เพราะว่ า ร่ างกายมิ ได้ประกอบด้ว ยอวัยวะเดี ยว แต่ด้วยหลายอวัยวะ ถ้า เท้า จะพดว่
ู า ‘เพราะข้า พเจ้ ามิ ไ ด้เป็ นมื อ
ข้าพเจ้าจึ งไม่ได้เป็ นอวัยวะของร่ างกายนัน้ ’ เท้าจะไม่เป็ นอวัยวะของร่ างกายเพราะเหตุนนั้ ก็หามิ ได้ ถ้าหจะพดว่
ู ู า ‘เพราะข้าพเจ้า
มิ ได้เป็ นตา ข้าพเจ้าจึ งมิ ได้เป็ นอวัยวะของร่ างกายนัน้ ’ การพดเช่
ู นนัน้ จะทํ าให้หูไม่เป็ นอวัยวะของร่ างกายก็หามิ ได้ ถ้าอวัยวะ
ทัง้ หมดในร่ างกายเป็ นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหน ถ้าทัง้ ร่ างกายเป็ นหู การดมกลิ่ นจะอยู่ที่ไหน แต่พระเจ้าได้ทรงตัง้ อวัยวะไว้ใน
ร่ างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ ถ้าอวัยวะทัง้ หมดเป็ นอวัยวะเดียว ร่ างกายจะมี ทีไ่ หน ความจริ งมี อวัยวะหลายอย่าง แต่ก็ยงั
เป็ นร่ างกายเดี ยวกัน และตาจะว่าแก่มือว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการเจ้า’ ก็ไม่ได้ หรื อศี รษะจะว่าแก่เท้าว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการเจ้า’ ก็
ไม่ ได้ ที ่จริ งอวัยวะที ่เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็ขาดเสี ยไม่ได้ และอวัยวะที ่เราถื อว่ามี เกี ยรติ น้อย เราก็ยงั ทํ าให้มีเกี ยรติ ยิ่งขึ้ น และ
อวัยวะที ่ไม่น่าดนัู น้ เราก็ทําให้น่าดยิู ่ งขึ้ น เพราะว่าอวัยวะที ่น่าดแล้
ู ว ก็ไม่จําเป็ นที ่จะต้องตกแต่งอี ก แต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะ
ของร่ างกายเสมอภาคกัน ทรงให้อวัยวะที ่ตํ่าต้อยเป็ นที น่ บั ถือมากขึ้น เพื อ่ ไม่ให้มีการแก่งแย่งกันในร่ างกาย แต่ให้อวัยวะทุกส่ว
พะวงซึ่ งกันและกัน ถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บ อวัยวะทัง้ หมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกี ยรติ อวัยวะทัง้ หมดก็พลอยชื ่น
ชมยิ นดีดว้ ย” (ข้อ 14-26)
ข้ อความนี ้อธิบายว่าคริ สตจักรเป็ นพระกายของพระคริ สต์และเน้ นถึงใจความสําคัญเกี่ยวกับการเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ท่ามกลางความแตกต่าง เพราะของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเป็ นสิ่งเหนือธรรมชาติและอัศจรรย์ จึงง่ายที่จะเกิดความหยิ่งยโส
บูชาคนเก่ง ความอิจฉาและการโต้ เถียงกันอันเป็ นผลจากการใช้ ของประทานเหล่านัน้ ถ้ าเราไม่เข้ าใจว่าพระกายของพระคริ สต์
ทํางานอย่างไร การเปรี ยบกับร่ างกายมนุษย์สอนบทเรี ยนหลายอย่างที่ช่วยให้ เราสามารถใช้ ของประทานอย่างกลมกลืนกันและ
เพื่อเป็ นประโยชน์
1. คริ สตจักรเป็ นหนึ่งเดี ยวกัน แต่มีความหลากหลาย นัน่ คื อ มี ความเป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกันท่ามกลางความแตกต่าง (ข้ อ
14, 20)
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2. ในการทํางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สมาชิ กจํ าเป็ นต้องมี ความเป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน และต้องทราบบทบาทหน้าที ่ของ
ตนในการเป็ นส่วนหนึ่งของร่ างกาย (ข้ อ 15-16)
3. ในการทํางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ คริ สตจักรจํ าเป็ นต้องมี ความแตกต่างและต้องทราบบทบาทของสมาชิ กที แ่ ตกต่างกัน
นัน้ (ข้ อ 17, 19)
4. พระเจ้าทรงเป็ นผู้ทรงกําหนดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางความแตกต่าง พระองค์ทรงกํ าหนดบทบาทหน้าที ่ที่
แตกต่างกันของเราตามทีพ่ ระองค์ทรงเห็นสมควร (ข้ อ 18)
5. สมาชิ กทุกคนมี ความสําคัญและมี ค่า แม้ว่าบางคนจะมี ผเู้ ห็นค่าน้อยกว่าคนอืน่ ๆ ก็ตาม (ข้ อ 21-24)
6. สมาชิ กควรจะฝ่ าฟั นเพือ่ ให้มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ป้ องกันไม่ให้เกิ ดความแตกแยก และก่อให้เกิ ดความใส่ใจและ
ความเคารพซึ่งกันและกัน (ข้ อ 25-26)
หากเราไม่เข้ าใจหลักการเหล่านี แ้ ล้ ว เราจะคิดว่า คนๆ หนึ่งใช้ ของประทานอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเขาอยู่ทางฝ่ าย
วิญญาณมากกว่า มีความสําคัญกว่าหรื อมีคา่ มากกว่าคนอื่นๆ ในคริ สตจักร และคนดังกล่าวอาจคิดว่า เขาไม่จําเป็ นต้ องคบหากับ
ใคร มี ร ะเบี ย บวิ นัย การชี น้ ํ า หรื อ ผู้นํ า ทางฝ่ ายวิ ญ ญาณ แต่เ มื่ อ เราศึก ษาการทํ า งานของร่ า งกายมนุษ ย์ เราพบว่า ร่ า งกาย
จําเป็ นต้ องมีอวัยวะทังหมด
้
และอวัยวะทังหมดจํ
้
าเป็ นต้ องมีร่างกาย
ตัวอย่างเช่น ส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ดเู หมือนอ่อนแอและเปราะบาง เช่น อวัยวะภายในของเรา เป็ นสิ่งที่จําเป็ นจะต้ องมี
บางส่วนอาจดูเหมือนมีเกียรติ มีค่า หรื อสําคัญน้ อยกว่า เช่น เส้ นผม แต่เราปฏิบัติต่ออวัยวะเหล่านีด้ ้ วยเกียรติพิเศษ ส่วนที่ไม่
สามารถจะอวดได้ เราจะแต่งกายให้ สภุ าพเป็ นพิเศษ ส่วนที่อวดได้ เช่นมือของเรา ไม่จําเป็ นต้ องได้ รับการปฏิบตั ิเช่นนัน้ บางส่วนที่
เห็นเด่นชัดมากกว่าส่วนอื่นๆ มีประโยชน์มากกว่า แต่ทกุ ส่วนมีประโยชน์อย่างหนึง่ อย่างใด

_______________________________________
กลุ่มสมาชิ กแต่ละกลุ่มจํ าเป็ นต้องได้รบั ประโยชน์
จากของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณทุกอย่าง และสมาชิ กแต่ละคน
จํ าเป็ นต้องเป็ นส่วนทีท่ ําหน้าทีใ่ นร่ างกาย
_________________________________
ในพระกายของพระคริ สต์ ก็เป็ นเช่นนัน้ กลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มจํ าเป็ นต้ องได้ รับประโยชน์ จากของประทานฝ่ ายพระ
วิญญาณทุกอย่าง และสมาชิกแต่ละคนจําเป็ นต้ องเป็ นส่วนที่ทําหน้ าที่ในร่างกาย
“ฝ่ ายท่านทัง้ หลายเป็ นกายของพระคริ สต์ และต่างก็เป็ นอวัยวะของพระกายนัน้ และพระเจ้าได้ทรงโปรดตัง้ บางคนไว้ใน
คริ สตจักร คื อหนึ่งอัครทตู สองผู้เผยพระวจนะ สามครบาอาจารย์
แล้วต่อจากนัน้ ก็มีผูก้ ระทําการอันเป็ นอิ ทธิ ฤทธิ์ ผู้รักษาโรค ผู้
ู
อุปการะ ผู้ครอบครอง และผู้รู้ภาษาแปลกๆ ทุกคนเป็ นอัครทตหรื
หรื อ ทุก
ู อทุกคนเป็ นผู้เผยพระวจนะหรื อ ทุกคนเป็ นครบาอาจารย์
ู
คนกระทําการอันเป็ นอิ ทธิ ฤทธิ์ หรื อ ทุกคนได้รบั ของประทานให้รกั ษาโรคหรื อ ทุกคนพดภาษาแปลกๆ
หรื อ ทุกคนแปลได้หรื อ” (ข้อ
ู
27-30)
ข้ อความนี ้ใช้ การเปรี ยบร่ างกายกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วในบทที่ 1 ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้
กล่าวถึงตัวอย่างของของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้รับใช้ (อัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ครูอาจารย์) ของประทานในการรับใช้ (การ
อุปการะ การครอบครอง) และของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติ (การอิทธิ ฤทธิ์ การรักษาคนป่ วย การพูดภาษา
แปลกๆ การแปลภาษาแปลกๆ)
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ลําดับของรายการนันแสดงให้
้
เห็นว่าของประทานในการดํารงตําแหน่งผู้รับใช้ มีความสําคัญมากที่สดุ ในการทําหน้ าที่ของ
คริสตจักร ตามด้ วยของประทานเหนือธรรมชาติที่ให้ ฤทธิ์เดช จากนัน้ ของประทานในการรับใช้ และท้ ายที่สดุ คือ ของประทานฝ่ าย
พระวิญญาณในการพูด แต่กระนัน้ เราจะต้ องไม่ให้ ความสําคัญกับลําดับนีห้ รื อการละของประทานบางอย่างในที่นี ้มากเกินไป
ข้ อความนี ้เพียงแต่แสดงตัวอย่างต่างๆ วัตถุประสงค์ของข้ อความนี ้ไม่ใช่เพื่อเรี ยงลําดับอย่างละเอียดแม่นยําหรื อลดของประทาน
เฉพาะบางอย่างไป
_________________________________
คริ สตจักรทีแ่ ข็งแรง ทํางานได้อย่างเต็มที ่
จะปรารถนาและแสวงหาของประทาน
ทุกอย่างจากพระเจ้าเพือ่ กายของพระองค์
_________________________________
แน่นอนว่า ทังในร่
้ างกายมนุษย์และในคริ สตจักร หน้ าที่บางอย่างสําคัญกว่าอย่างอื่นๆ ร่ างกายมนุษย์อาจมีชีวิตรอดได้
ั้
ถ้ าไม่มีเท้ า แต่ไม่อาจมีชีวิตรอดได้ ถ้าหัวใจไม่เต้ น อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ร่ างกายที่แข็งแรงจะมีทงสอง
อย่าง และทังสองอย่
้
างเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อร่างกายเพื่อให้ ทํางานตามที่พระเจ้ าประสงค์ ในทํานองเดียวกัน คริ สตจักรไม่สามารถมีอยู่
ได้ ห ากไม่มี ก ารรั บ ใช้ ข องอัค รทูต ผู้เ ผยพระวจนะ และครู อ าจารย์ แต่ อ าจพิ ก ารไปสัก ระยะหนึ่ง หากไม่มี ก ารอุป การะ การ
ครอบครองและการพูดภาษาแปลกๆ ต่อหน้ าที่ประชุม ถึงกระนัน้ ไม่ใช่เหตุผลที่จะดูหมิ่นหน้ าที่ในกลุม่ หลัง หรื อพอใจที่ไม่มีหน้ าที่
เหล่านัน้ คริสตจักรที่แข็งแรง ทํางานได้ อย่างเต็มที่จะปรารถนาและแสวงหาของประทานทุกอย่างจากพระเจ้ าเพื่อกายของพระองค์
ข้ อ 29-30 ถามว่าทุกคนมีตําแหน่งในการดํารงตําแหน่งผู้รับใช้ หรื อใช้ ของประทานเหนือธรรมชาติบางอย่างหรื อ คําตอบ
ที่ต้องตอบคือ ไม่ (ในที่นี ้ ไม่ได้ ให้ ตวั อย่างเกี่ยวกับของประทานในการรับใช้ ไว้ อาจเป็ นเพราะของประทานประเภทนี ้ครอบคลุมไป
ถึงทุกคน) ไม่ใช่ทกุ คนจะดํารงตําแหน่งการรับใช้ ห้าประการตามเอเฟซัส 4:11 และไม่ใช่ทกุ คนจะใช้ ของประทานเหนือธรรมชาติ
อย่างหนึง่ อย่างใดใน 1โครินธ์ 12:8-10 ถึงกระนัน้ ทุกคนมีความสําคัญในกายของพระคริสต์
เราควรจะสังเกตว่า ข้ อ 30 ไม่ได้ หมายถึง การพูดภาษาต่างๆ อันเป็ นหมายสําคัญของการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่
หมายถึงของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ในการนมัสการร่ วมกันเพื่อประโยชน์ของที่ประชุม ซึ่งควรจะมีการแปลด้ วย ทังนี
้ ้ มี
การกล่าวถึงของประทานในการแปลต่อมา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทที่ 12)
“แต่ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาของประทานอันใหญ่ยิ่งกว่านัน้ และข้าพเจ้าจะแสดงทางดีทีส่ ดุ แก่ท่านทัง้ หลาย” (ข้อ 31)
วัตถุประสงค์ของข้ อความก่อนหน้ านี ้ ไม่ใช่เพื่อขัดขวางการใช้ ของประทานใดๆ พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ กายของผู้ที่เชื่อทุก
แห่งมีของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่าง บุคคลคนหนึ่งไม่จําเป็ นต้ องใช้ ของประทานทุกอย่าง แต่ศกั ยภาพในการใช้ ของ
ประทานแต่ละอย่างอาจมีอยู่ในเขาได้ แม้ ว่าจะไม่ใช่ทกุ คนที่ใช้ ของประทานอันอัศจรรย์ แต่ทกุ คนควรจะแสวงหาของประทานที่มี
ค่าและจําเป็ นที่สดุ ในสถานการณ์ของตนอย่างจริงจัง หากกลุม่ สมาชิกท้ องถิ่นขาดของประทานอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างสิ ้นเชิง ของ
ประทานนันก็
้ เป็ นสิง่ สําคัญที่จะต้ องแสวงหาอย่างแน่นอน (ดูรายละเอียดจากบทที่ 4)
ถึงกระนัน้ ตามที่ 1โครินธ์ 13 อธิบายไว้ วา่ มีบางสิ่งที่สําคัญมากกว่าการแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ และนัน่
คือ การมีและแสดงความรักของพระเจ้ า เราไม่ควรจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะพระเจ้ าทรงประสงค์ให้ เรามีทงผลของพระ
ั้
วิญญาณ ซึง่ คือ ความรักอันใหญ่ยิ่ง และของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ แต่สิ่งที่สําคัญคือ เราจะต้ องมีความรักที่เป็ นผู้ใหญ่ก่อนที่
จะสามารถใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณได้ อย่างถูกต้ อง

41

บทที่หก
1โครินธ์ 13:ความรั กในการใช้ ของประทาน
ฝ่ ายพระวิญญาณ
ใจความสําคัญของ 1โคริ นธ์ 13 ซึง่ เป็ นข้ อพระคัมภีร์ที่มีการยกมาอ้ างถึงมากที่สดุ บทหนึ่ง คือ ความรัก การที่เรื่ องความ
รักอยู่ตรงกลางในการกล่าวถึงของประทานฝ่ ายพระวิญญาณนันมี
้ ความหมาย พระเจ้ าทรงเน้ นว่าความรักมีความสําคัญกว่าของ
ประทานฝ่ ายพระวิญญาณ และความรักเป็ นสิ่งจําเป็ นในการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ ลองวิเคราะห์ข้อความนี ้โดยอ้ างอิง
ถึงของประทานต่างๆ

ความยิ่งใหญ่ ของความรัก
(1โครินธ์ 13:1-3)
“แม้ข้าพเจ้าพดภาษาแปลกๆ
ได้ เป็ นภาษามนุษย์ ก็ดี เป็ นภาษาทตสวรรค์
ก็ดี แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็ นเหมื อนฆ้อง
ู
ู
หรื อฉาบที ก่ ําลังส่งเสี ยง แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้ และเข้าใจในความลํ้ าลึกทัง้ ปวงและมี ความรู้ ทงั้ สิ้ น และมี ความเชื อ่ มากยิ่
ทีส่ ดุ พอจะยกภเขาไปได้
แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย แม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรื อยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผา
ู
ไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะหาเป็ นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่”
“ทางที่ดีที่สดุ ” ของ 1โครินธ์ 12:31 คือทางแห่งความรัก 1โคริ นธ์ 13 สอนเรื่ องความยิ่งใหญ่ของความรักในชีวิตคริ สเตียน
การศึกษาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณไม่อาจสมบูรณ์ได้ หากไม่กล่าวถึงความรัก เพราะความรักเป็ นเหตุสําคัญของการกระทํา
ทุกอย่าง
คําว่า ความรัก ในภาษากรี กในข้ อความนี ้คือ อากาเพ (agape) ซึ่งในความหมายสูงสุด หมายถึง ความรักของพระเจ้ า
ความรักที่ไม่เห็นแก่ตวั ความรักที่เสียสละ ความรักที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ในฉบับ King James Version คํานี ้คือ “charity”
(ความรักของพระเจ้ า/การทําทาน) ซึง่ เดิมนันมี
้ ความหมายที่ดีเยี่ยม แต่หลายศตวรรษผ่านไป คํานี ้กลายเป็ นคําที่มีความหมายถึง
การช่วยเหลือคนยากจน ซึง่ ก็มีความถูกต้ องเพราะเป็ นสิง่ ที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทน
ในการอธิบายเรื่ องนี ้ ข้ อความนี ้กล่าวถึงของประทานฝ่ ายพระวิญญาณหลายอย่างใน 1โคริ นธ์ 12 เช่น การพูดภาษา
แปลกๆ การเผยพระวจนะ ความรู้ ความเชื่อ รวมทังงานอั
้
นเป็ นการดีต่างๆ แน่นอนว่า ข้ อความนี ้แสดงตัวอย่างสูงสุด ภาษาทูต
สวรรค์และภาษามนุษย์ ความรู้ อย่างดี (ไม่ใช่แค่ “ถ้ อยคํา”) ซึง่ รวมถึงข้ อลํ ้าลึกทั ้งหมด ความเชื่อที่สมบูรณ์พอที่จะเคลื่อนภูเขา กา
ั้
สละทรัพย์สิ่งของทังหมดและการเสี
้
ยชีวิตอย่างทนทุกข์ทรมานที่สดุ แม้ ว่าคนๆ หนึ่งจะสําแดงของประทานเหล่านี ท้ งหมดและ
กระทําการที่ยิ่งใหญ่ แต่ปราศจากความรัก เขาก็ไม่มีค่าอะไร และการกระทําของเขาก็ไม่เกิดประโยชน์ อะไรเลย ในเวลานี ้ คน
จํานวนมากจะรุมล้ อมผู้ที่แสดงของประทานและงานเช่นนี ้ แต่พระคัมภีร์เตือนเราว่า สิ่งเหล่านี ้ไม่ใช่เครื่ องพิสจู น์ทางฝ่ ายวิญญาณ
และความจริง
____________________________
เหตุทีเ่ หมาะสมเพียงอย่างเดียวในการใช้
ของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณคือความรัก
__________________________________
โดยสรุ ป เหตุที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวในการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณคือความรัก แม้ ว่าเราควรจะแสวงหา
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณด้ วยใจจริ ง (1โคริ นธ์ 12:31) เราจะต้ องแสวงหาของประทานเหล่านี ้ด้ วยเหตุผลที่ถกู ต้ อง ไม่ใช่เพื่อ
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ยกตนเองขึ ้น แต่เพื่ออวยพรแก่ผ้ อู ื่น เหตุผลหนึง่ ที่คริสเตียนหลายคนไม่ได้ ใช้ ของประทานมากกว่านี ้คือเพราะพวกเขาปรารถนาของ
ประทานอย่างเห็นแก่ตวั (ดูยากอบ 4:3)
เมื่อเราใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ เราจะต้ องถามตัวเองว่า เราพูดหรื อกระทําด้ วยความรักหรื อไม่ ความตังใจที
้ ่
แท้ จริ งคือความรักเพื่อพระเจ้ า คริ สตจักรของพระองค์และคนบาปใช่หรื อไม่ หรื อเราแสวงหาของประทานเพื่อทําให้ อตั ตาของ
ตนเองสูงขึ ้น
ความตังใจของมนุ
้
ษย์อาจเป็ นการผสมกันระหว่างความเห็นแก่ตวั และความสูงส่ง นอกจากนี ้ มนุษย์เรามีความสามารถ
้
มันเสื่อม
อย่างมากในการแก้ ตวั ให้ ตนเองและหลอกลวงตนเอง เยเรมีย์ 17:9 กล่าวว่า “จิตใจก็เป็ นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิง่ ใดทังหมด
ทรามอย่างร้ ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้ จกั ใจนัน้ เล่า” ไม่มีใครสามารถไว้ วางใจของตนเองได้ เราจะต้ องตรวจสอบตนเองอยู่เป็ นประจํา
ขอให้ พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยความไม่บริ สทุ ธิ์ที่หลบซ่อนอยู่ และขอให้ พระองค์ทรงชําระเราจากความตังใจและความปรารถนาที
้
่ไม่
ถูกต้ อง
ผู้สดุดีกล่าวถึงทัศนคตินีไ้ ว้ ในการอธิ ษฐาน “แต่ผ้ ูใดเล่าจะเล็งเห็นความผิดพลาดของตนได้ ขอพระองค์ทรงชําระข้ า
พระองค์ให้ พ้นจากความผิด ที่ซ่อนเร้ นอยู่ ขอทรงยับยังผู
้ ้ รับใช้ ของพระองค์ให้ พ้นจากบาปโดยประมาทนันด้
้ วยเถิด ขออย่าให้ มนั มี
อํานาจ เหนือข้ าพระองค์เลย แล้ วข้ าพระองค์จะไร้ ตําหนิ และพ้ นจากความผิดจากการทรยศที่ยิ่งใหญ่นนั ้ ข้ าแต่พระเจ้ า พระศิลา
และพระผู้ไถ่ของข้ าพระองค์ ขอให้ ถ้อยคําจากปากของข้ าพระองค์ และการรํ าพึงภาวนาในจิตใจ เป็ นที่โปรดปรานในสายพระเนตร
ของพระองค์เถิด” (สดุดี 19:12-14)
แม้ ว่าเราจะสามารถและควรจะมีความปรารถนาอันแรงกล้ าที่จะมีของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ แต่เราจะต้ องระลึกว่า
การใช้ ของประทานโดยปราศจากความรักเป็ นสิง่ อันตราย เพราะของประทานเป็ นสิ่งเหนือธรรมชาติและมักจะเป็ นการอัศจรรย์ เรา
อาจแสวงหาของประทานเพราะความสนใจหรื อประโยชน์สว่ นตัว โดยไม่ใส่ใจว่าสิ่งที่ดีที่สดุ สําหรับคนอื่นคืออะไร ดังนัน้ เราจะต้ อง
้
ไม่มีความหมาย
เตือนตนเองอยูเ่ สมอว่า หากไม่มีความรักแล้ ว ของประทานเหล่านี ้ทังหมดก็

ลักษณะของความรัก
(1โครินธ์ 13:4-7)
“ความรักนัน้ ก็อดทนนานและกระทําคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่ งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเอง
ฝ่ ายเดียว ไม่ฉนุ เฉียว ไม่ช่างจดจํ าความผิ ด ไม่ชืน่ ชมยิ นดีเมื อ่ มี การประพฤติ ผิด แต่ชืน่ ชมยิ นดีเมื ่อประพฤติ ชอบ ความรักทนได้ทกุ
อย่างแม้ความผิ ดของคนอืน่ และเชือ่ ในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมี ความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง” (1โคริ นธ์ 13:4-7)
ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้กล่าวถึงความรักที่แท้ จริ ง ซึ่งเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ ลักษณะของ
ความรักด้ านล่าง (ซึง่ นํามาจากฉบับ New International Version) จะปรากฏเมื่อใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอย่างถูกต้ อง
1. อดทน
2. กระทําคุณให้
3. ไม่อิจฉา
4. ไม่อวดตัว
5. ไม่หยิ่ งผยอง
6. ไม่หยาบคาย
7. ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว
8. ไม่ฉนุ เฉียว
9. ไม่ช่างจดจํ าความผิ ด
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

ไม่ชืน่ ชมยิ นดีเมื อ่ มี การประพฤติ ผิด
ชื น่ ชมยิ นดีในความจริ ง (ชื น่ ชมยิ นดีเมื อ่ มี การประพฤติ ชอบ ฉบับ KJV)
ปกป้ องอยู่เสมอ (ทนได้ทกุ อย่างแม้ความผิ ดของคนอื น่ ฉบับ KJV)
ไว้วางใจในผู้อืน่ (เชื อ่ ในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ ฉบับ KJV)
มี ความหวังอยู่เสมอ
ทนต่อทุกอย่าง

ตามที่ข้อ 1-3 เขียนไว้ บางคนอาจใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณโดยปราศจากความรัก ซึง่ จะเป็ นการใช้ ของประทาน
อย่างไม่ถกู ต้ อง ลักษณะของความรักที่ระบุไว้ ข้างต้ นนันช่
้ วยให้ เราเรี ยนรู้ ที่จะใช้ ของประทานต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องและช่วยให้ เรา
ทราบเมื่อมีการใช้ ที่ไม่ถกู ต้ อง ตัวอย่างเช่น พระเจ้ าไม่ทรงประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเพื่อการว่ากล่าวก่อนที่จะคิด
รุนแรง หยาบคายหรื อใช้ อารมณ์ พระองค์ไม่ทรงให้ ของประทานเพื่อทําให้ ผ้ อู ื่นอับอายหรื อขายหน้ า ช่วยเหลือในการแก้ แค้ น หรื อ
ส่งเสริมความอิจฉาและการต่อสู้กนั พระองค์ไม่ทรงให้ ของประทานเพื่อยกผู้รับหรื อทําให้ ความปรารถนาของตนเองเกิดความพอใจ
ในทางตรงกันข้ าม การใช้ ของประทานอย่างถูกต้ องจะสนับสนุนความจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้ า การปกป้องวิญญาณ การ
ไว้ วางใจพระเจ้ า ความหวังสําหรับอนาคต และการพากเพียรในความเชื่อเสมอ
หากความรักควบคุมเราแล้ ว เราจะไม่ใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอย่างไม่ถกู ต้ อง เราจะใช้ ของประทานตามที่พระ
เจ้ าทรงประสงค์ ไม่ใช่เพื่อยกตนเองหรื อทําให้ ตนเองพอใจ เราจะไม่อิจฉาผู้อื่นที่พระเจ้ าทรงใช้ เราจะไม่ใช้ การพูดเผยพระวจนะ
เพื่อแช่งสาปผู้อื่น เราจะไม่ทําให้ กลายเป็ นการบูชาคนเก่ง คําสัง่ สอนที่ผิดหรื อการไม่เชื่อฟั ง แต่สิ่งสําคัญที่สดุ คือ เพื่อรักพระเจ้ า รัก
ความจริ ง และรักวิญญาณทังหลาย
้

ความรั กไม่ มีวันสญสิ
ู น้
(1โครินธ์ 13:8-13)
“ความรักไม่มีวนั สญสิ
แม้การพดภาษาแปลกๆ
นัน้ ก็จะมี เวลาเลิ กกัน แม้วิชา
ู ้ น แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื อ่ มสญไป
ู
ู
ความรู้ก็จะเสือ่ มสญไป
เพราะความรู้ ของเรานัน้ ไม่สมบรณ์
ู
ู และการเผยพระวจนะนัน้ ก็ไม่สมบรณ์
ู แต่เมื ่อความสมบรณ์
ู มาถึงแล้ว
เมื ่อข้าพเจ้ายังเป็ นเด็ก ข้าพเจ้าพดอย่
ความบกพร่ องนัน้ ก็จะสญไป
ู
ู างเด็ก คิ ดอย่างเด็ก ใคร่ ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื ่อ
ข้าพเจ้าเป็ นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิ กอาการเด็กเสี ย เพราะว่าบัดนี ้เราเห็นสลัวๆ เหมื อนดในกระจก
แต่เวลานัน้ จะได้เห็นพระพักตร์
ู
ชัดเจน เดี ย๋ วนีค้ วามรู้ ของข้าพเจ้าไม่สมบรณ์
ู เวลานัน้ ข้าพเจ้าจะรู้ แจ้งเหมื อนพระองค์ทรงรู้ จกั ข้าพเจ้า ดังนัน้ ยังตัง้ อยู่สามสิ่ ง คื อ
ความเชือ่ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ทีส่ ดุ ”
เราควรจะให้ ความสําคัญกับความรักมากกว่าของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเพราะความรักมีอยู่ชวั่ นิตย์นิรันดร์ ความรัก
เท่านันเป็
้ นลักษณะสําคัญของแผ่นดินนิรันดร์ ของพระเจ้ า เพราะความรักเป็ นสิ่งที่ไม่สญ
ู สิ ้น จึงแสดงให้ เห็นความยิ่งใหญ่เหนือของ
ประทานและลักษณะอื่นใดทังหมด
้
้ นดินนิรันดร์ ของพระองค์ เราจะไม่จําเป็ นต้ องมีของประทาน
เมื่อพระคริ สต์ทรงรับคริ สตจักรของพระองค์ไป และตังแผ่
ฝ่ ายพระวิญญาณอีกต่อไป เพราะเราได้ รับความเป็ นผู้ใหญ่และความสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่ในพระองค์ เราจะเข้ าร่วมกับพระเจ้ า
อย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ เราจึงไม่จําเป็ นต้ องมีการพูดภาษาแปลกๆ หรื อการเผยพระวจนะ เราจะมีความรู้เต็มบริ บรู ณ์ ดังนัน้ เราจึงไม่
ต้ องมีความรู้เพียงบางส่วน (“ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้”)
ในชีวิตนี ้ เราดําเนินอยู่โดยความเชื่อ ไม่ใช่ตามตาที่มองเห็น (2โคริ นธ์ 5:7) เราได้ รับความรอดในความหวัง เพราะเรายัง
ไม่สามารถเห็นความรอดสูงสุดของเราได้ อย่างแท้ จริ ง (โรม 8:24-25) แต่วนั หนึง่ เราจะเห็นทุกสิง่ อย่างชัดเจน (1โคริ นธ์ 13:12) เมื่อ
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องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จกลับมารับเรา เราจะไม่จําเป็ นต้ องมีความเชื่อหรื อความหวังอีกต่อไป เพราะการเดินทางของเราจะสิ ้นสุดลง
และเราจะได้ รับพระสัญญาของพระเจ้ าทุกประการ แต่ความรักจะยังคงทําให้ เราเป็ นหนึง่ เดียวกันกับพระเจ้ า และกันและกัน
________________________________
เมื อ่ องค์พระผ้เู ป็ นเจ้าเสด็จกลับมารับเรา
เราจะไม่จําเป็ นต้องมี ความเชือ่ หรื อความหวังอี กต่อไป
เพราะการเดิ นทางของเราจะสิ้ นสุดลง
______________________________
นักศาสนศาสตร์ บางคนอ้ างว่า ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดภาษาแปลกๆ สิ ้นสุดลงแล้ ว
หากเป็ นเช่นนัน้ เราคงต้ องบอกว่าการเผยพระวจนะและความรู้ บางส่วนสิ ้นสุดลงแล้ วเช่นกัน ว่าเรามีการมองเห็นและความรู้ ที่
สมบูรณ์ และกล่าวโดยนัยว่า เราไม่จําเป็ นต้ องมีความเชื่อหรื อความหวังอีกต่อไป ซึง่ เห็นได้ ชดั ว่า ความคิดเช่นนี ้ไม่ถกู ต้ อง
ของประทานจะไม่สิ ้นสุดลงจนกว่า "ความสมบูรณ์” หรื อ “ความบริ บูรณ์” (NIV) มาถึง บางคนกล่าว่า “ความบริ บรู ณ์ ”
หมายถึงพระคัมภีร์ ซึ่งครบถ้ วนเมื่อพระคัมภีร์ใหม่เขียนเสร็ จ แม้ พระคัมภีร์จะเป็ นพระวจนะของพระเจ้ าที่สมบูรณ์ สําหรับเรา แต่
คริสตจักรหรื อโลกยังไม่ได้ รับความบริ บรู ณ์ที่แท้ จริ ง และจะไม่ได้ รับจนกว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จกลับมาบนโลก ยุคพระคัมภีร์
ใหม่ยงั ไม่จบสิ ้นลง และวัตถุประสงค์สําหรับของประทานยังคงมีอยู่

_______________________
แต่ความรักจะยังคงทําให้เรา
เป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า และกันและกัน
_________________________________
นอกจากนี ้ คําว่า “ความบริ บรู ณ์ ” (perfection) ในภาษากรี กคือ เทะเล่ออส (teleios) ซึ่งเป็ นคําเอกพจน์ไม่ระบุเพศ แต่
ในภาษากรี ก พระคัมภีร์ที่สมบูรณ์คือคําว่า “ข้ อเขียนของพระเจ้ า” ซึ่ง พระคัมภีร์ใหม่ใช้ คําว่า กราฟาอี (graphai) (คําพหูพจน์เพศ
้
าหลังไม่
หญิง) 20 ครัง้ และใช้ คําว่า กรามมาทา (grammata) (คําพหูพจน์ไม่มีเพศ) เพียงครัง้ เดียว ดังนัน้ ตามหลักแล้ ว ทังสองคํ
สอดคล้ องกับคําว่า เทะเล่ออส (teleios) คํานันจึ
้ งไม่อาจมีความหมายว่า “ข้ อเขียนของพระเจ้ า” ได้
1โคริ นธ์ 1:7 ได้ กล่าวไว้ แล้ วว่า ของประทานจะคงอยูไ่ ปจนกระทัง่ การเสด็จมาครัง้ ที่สอง “ความบริ บรู ณ์” จะต้ องหมายถึง
เหตุการณ์นี ้หรื อหมายถึงแผ่นดินที่พระคริสต์จะทรงตังเมื
้ ่อพระองค์เสด็จมา
บางคนกล่าวว่า ความเชื่อเกิดขึ ้นจากประสบการณ์ในอดีต ความหวังมุ่งไปในอนาคต แต่ความรักมีค่าในปั จจุบนั ความ
รักคือสิง่ ที่สําคัญที่สดุ ในสามอย่าง ความรักเพราะมีคา่ ในปั จจุบนั และเราอาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั เสมอ
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บทที่เจ็ด
สติปัญญา ความร้ ู
และการร้ ู จักสังเกตวิญญาณต่ างๆ
ตอนนี ้ กลับ มาดูข องประทานแต่ละอย่างใน 1โคริ น ธ์ 12 ของประทานสามอย่า งแรกที่ เราจะศึกษาคื อ ถ้ อ ยคํ า
ประกอบด้ วยสติปัญญา ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้ และการรู้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา เราจะเรี ยกของ
ประทานเหล่านี ้ว่า ของประทานในการเปิ ดเผย เพราะเกี่ยวข้ องกับการประทานความเข้ าใจจากพระทัยของพระเจ้ าแก่เรา

ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา
ของประทานอย่างแรกใน 1โคริ นธ์ 12 คือ”ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา” ภาษากรี กของคําว่า “สติปัญญา” ในที่นี ้คือ
ซอเฟี ย (sophia) ซึ่งเป็ นคําที่ใช้ โดยทัว่ ไป “สติปัญญา” หมายถึง “การเข้ าใจสิ่งที่เป็ นจริ ง ถูกต้ องหรื อคงทนถาวร การเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ ้ง ..สามัญสํานึก การตัดสินใจที่ดี” ความรู้ คือการเข้ าใจข้ อเท็จจริ ง แต่สติปัญญาคือการเข้ าใจวิธีการใช้ ข้อเท็จจริ งเพื่อการ
ตัดสินใจที่ดี สติปัญญาคือ การเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง การตัดสินใจ การชี ้นํา
พระเจ้ าไม่ทรงให้ สติปัญญาของพระองค์ ทัง้ หมดแต่ทรงให้ “ถ้ อยคํา” หรื อส่วน ของสติปัญญา ภาษากรี กของคําว่า
“ถ้ อยคํา” ในที่นี ้คือ ลอกอส (logos) ซึง่ มีความหมายทัว่ ไปหมายถึง ความคิดหรื อการพูด ของประทานให้ มี “ถ้ อยคําประกอบด้ วย
สติปัญญา” ไม่ได้ เป็ นสิ่งที่แน่นอนที่สดุ หรื อเป็ นการชี ้นําจากพระเจ้ าในทุกเรื่ อง แต่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจหรื อความจําเป็ นอย่าง
หนึง่ อย่างใด

__________________________________________________
ถ้อยคําประกอบด้วยสติ ปัญญาคือของประทานเหนือธรรมชาติ
ของส่วนความเข้าใจ การตัดสิ นใจหรื อการชีน้ ํา
จากพระเจ้าเพือ่ ความจํ าเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
______________________________________________
ตาม 1โคริ นธ์ 12:8 รวมทังเนื
้ ้อหาทังหมดของ
้
1โคริ นธ์ 12-14 เราสามารถอธิบายได้ ว่า ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา
คือ ของประทานเหนื อธรรมชาติ ของส่วนความเข้าใจ การตัดสิ นใจหรื อการชี ้นําจากพระเจ้าเพื ่อความจํ าเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ
พระเจ้ าได้ ทรงทําการอย่างอัศจรรย์ในอดีตมา และดังนัน้ เราจึงสามารถเปรี ยบเทียบของประทานแห่งพระวิญญาณใน
พระคัมภีร์เก่าและในพระกิตติคณ
ุ ได้ เนื่องจากของประทานใน 1โคริ นธ์ 12 ทรงประทานให้ แก่ผ้ ทู ี่เชื่อแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึง่ ได้ รับ
บัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เราจึงสามารถคาดหวังที่จะเห็นว่ามีการกล่าวถึงของประทานเหล่านีใ้ นหนังสือกิจการ และ
จดหมายฉบับต่างๆ
เราพบตัวอย่างของถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญาในเรื่ องราวการเดินทางของอัครทูตเปาโลไปยังโรมในฐานะนักโทษ
แม้ ว่าเปาโลจะไม่ได้ มีอาชีพกะลาสีเรื อ แต่พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยให้ เขาทราบว่าไม่ควรจะเดินเรื อไกลออกไป และเขาก็ได้ แจ้ งข่าวสาร
นี ้ให้ แก่นายร้ อยชาวโรมที่ดแู ลเขา กัปตันและเจ้ าของเรื อ “ครัน้ เสียเวลาไปมากแล้ ว และการที่จะเดินเรื อก็มีอนั ตราย เพราะเทศกาล
อดอาหารผ่านไปแล้ ว เปาโลจึงเตือนสติเขาทังหลายว่
้
า ‘ดูก่อนท่านทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าซึ่งเราจะแล่นไปคราวนี ้จะมีอนั ตราย
้
วย’ “ (กิจการ 27:9-10)
และเสียหายมาก มิใช่แต่ของบรรทุกกับเรื อกําปั่ นเท่านัน้ แต่ชีวิตของเราทังหลายด้
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อย่างไรก็ตาม พวกที่มีอาชีพเดินเรื อนัน้ ลงความเห็นว่า ปลอดภัยที่จะเดินเรื อไป และลมใต้ เริ่ มที่จะพัดเบาๆ ดูเหมือนว่า
จะยืนยันความเห็นของคนเหล่านัน้ พวกเขาไม่ใส่ใจถ้ อยคําของเปาโลและเริ่ มแล่นเรื อไป ไม่นานหลังจากนัน้ เขาเผชิญกับพายุที่
รุนแรงทําให้ เขาเสียสินค้ าและเรื อไป เขาคงจะเสียชีวิตไปด้ วยหากว่าพระเจ้ าไม่ทรงขัดขวางและเปาโลให้ การแนะนําเพิ่มเติม
ในเรื่ องนี ้ ความเข้ าใจ ประสบการณ์และการสังเกตของมนุษย์บอกว่า ปลอดภัยที่จะเดินเรื อ แต่เปาโลไม่มีความชํานาญ
หรื อเหตุผลของมนุษย์ที่จะคิดไปต่างจากนัน้ แต่กระนัน้ ด้ วยสติปัญญาจากพระเจ้ า เปาโลทราบว่าเป็ นการอันตรายที่จะแล่นเรื อ
ออกไป พระเจ้ าทรงให้ การชี ้นําเหนือธรรมชาตินอกไปจากการตัดสินใจของมนุษย์แก่เขา แม้ ว่านายร้ อยจะไม่ใส่ใจคําแนะนําของ
เปาโลในตอนแรก ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญาทําให้ เขามีความน่าเชื่อถือเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์อื่นๆ ต่อมา จนในภายหลัง
ทุกคนใส่ใจคําแนะนําของเขาเพื่อให้ ชีวิตของตนนันรอดตาย
้
อีกตัวอย่างหนึ่งของถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญาคือเมื่อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงนําเปาโลและเพื่อนร่วมงานของเขา
ในงานมิชชันนารี พระวิญญาณห้ ามไม่ให้ พวกเขาไปที่เอเชียหรื อบิธิเนียในเวลานัน้ หลังจากนัน้ พระเจ้ าทรงให้ เปาโลมีนิมิตเห็น
ชาวมาซิโดเนียคนหนึง่ ขอความช่วยเหลือ พวกเขาเห็นว่าพระเจ้ าทรงประสงค์ให้ พวกเขาไปที่มาซิโดเนีย (ดูกิจการ 16:6-10)
ในปี 1976 ในขณะที่บิดาของข้ าพเจ้ าเป็ นมิชชันนารี อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ผู้ขดั ขวางคริ สตจักรบางคนพยายามที่จะไล่
ท่านออกจากประเทศ ยุบองค์การคริ สตจักร และยึดทรัพย์สินของคริ สตจักรไป พวกเขาแจ้ งกับรัฐบาล โดยกล่าวหาว่าบิดาของ
ข้ าพเจ้ าวางแผนลอบฆ่าประธานาธิบดี ในเวลานัน้ เกาหลีใต้ ถกู ควบคุมด้ วยเผด็จการทหารที่เคร่ งครัดและถูกคอมมิวนิสต์เกาหลี
เหนือขู่ที่จะบุกโจมตีอยู่อย่างต่อเนื่อง การจารกรรมเกิดขึ ้นเป็ นปกติ และครัง้ หนึ่งหน่วยคอมมาโดของเกาหลีเหนือไปเกือบจะถึงที่
พักของประธานาธิบดี ก่อนที่จะถูกพบและฆ่าตายในการยิงต่อสู้กนั กลางเมือง ในปี 1974 เจ้ าหน้ าที่คอมมิวนิสต์คนหนึ่งฆ่าภรรยา
ของประธานาธิบดีเมื่อครัง้ ที่พยายามฆ่าประธานาธิบดี นอกจากนี ้ ยังมีความไม่สงบหลายครัง้ เนื่องจากการขัดแย้ งทางการเมือง
ภายในประเทศ ในสภาพการณ์เช่นนัน้ South Korean Central Intelligence Agency (องค์การประมวลข่าวกลางเกาหลีใต้ ) จึงถือ
คํากล่าวหานี ้อย่างจริ งจัง ในภายหลัง ประธานาธิบดีก็ถกู ลอบสังหาร
บิดาของข้ าพเจ้ าจะต้ องเทศนาในการประชุมโลกครัง้ แรกของ United Pentecostal Church International (สหคริ สตจักร
เพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ) ซึง่ จะจัดขึ ้นในเยรู ซาเล็ม อย่างไรก็ตาม เมื่ออธิษฐาน พระวิญญาณให้ ท่านรู้สกึ ว่าจะต้ องไม่ไป ท่าน
จึงยกเลิกแผนการเดินทางนัน้
หลังจากนัน้ CIA ของเกาหลีทําการสืบสวนเพิ่มเติม รวมทัง้ สอบสวนนักเรี ยนบางคนของวิทยาลัยพระคัมภีร์ที่บิดาของ
ข้ าพเจ้ าเป็ นคณบดีอยู่นนอย่
ั ้ างโหดร้ าย ในที่สดุ รัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมเรี ยกให้ บิดาของข้ าพเจ้ าเข้ าพบในที่ทํางานและแจ้ งผล
ให้ ทราบ รัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลทราบว่าบิดาข้ าพเจ้ าวางแผนเดินทางเอาไว้ และตัดสินใจในขันแรกว่
้
า วิธีแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ คือไม่
อนุญาตให้ บิดาของข้ าพเจ้ ากลับเข้ าเกาหลีอีกหลังการเดินทาง พวกเขาไม่ต้องการสร้ างปั ญหาระหว่างประเทศโดยเนรเทศท่าน
ออกจากประเทศ แต่พวกเขาไม่ต้องการให้ ท่านเป็ นภัยอยู่ในประเทศ แต่เนื่องจากท่านไม่ได้ เดินทาง พวกเขาจึงต้ องสอบสวน และ
การสอบสวนจึงแสดงให้ เห็นว่า ผู้กล่าวหานันเป็
้ นผู้โกหก
__________________________________
พระเจ้าทรงให้การชีน้ ําของพระองค์แก่ท่าน
ดังนัน้ วิ กฤตนัน้ จึงได้รบั การแก้ไข
___________________________
บิดาของข้ าพเจ้ าไม่มีหนทางของมนุษย์ที่จะทราบแผนการเหล่านี ้ และไม่มีเหตุผลของมนุษย์ที่จะยกเลิกการเดินทางของ
ท่าน แต่พระเจ้ าทรงให้ การชี ้นําของพระองค์แก่ทา่ น ดังนัน้ วิกฤตจึงได้ รับการแก้ ไข แผนการของผู้วางแผนร้ ายจึงไม่สําเร็จ
ในชีวิตของข้ าพเจ้ าเอง ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ การชี ้นําพิเศษจากพระเจ้ าในหลายโอกาส ในปี 1981 ข้ าพเจ้ าได้ รับใบอนุญาตเป็ น
ผู้รับใช้ จบการศึกษาจาก University of Texas School of Law ในเมืองออสติน รัฐเทกซัส แต่งงาน และย้ ายไปที่เมืองแจ็กสัน รัฐ
มิสซิสซิปปี เพื่อเริ่ มสอนที่ Jackson College of Ministries เมื่อข้ าพเจ้ าและภรรยาออกจากออสติน ข้ าพเจ้ าบอกเธอว่า ข้ าพเจ้ า
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รู้ สกึ ว่า วันหนึ่งเราจะกลับมาที่ออสตินเพื่อทํางานของพระเจ้ า เป็ นเวลาหลายปี เรารู้สกึ มีภาระหนักสําหรับเมืองนัน้ และข้ าพเจ้ ามี
โอกาสสี่ครัง้ ที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งผู้รับใช้ ที่นนั่ ได้ แก่ ริ เริ่ มคริ สตจักรอีกแห่งหนึ่ง เป็ นผู้ช่วยศิษยาภิบาล และเป็ นศิษยาภิบาลให้ แก่
คริ สตจักรสองแห่ง ในปี 1986 เราคิดอย่างจริ งจังที่จะเริ่ มคริ สตจักรใหม่ที่นั่น โดยปรึ กษากับครอบครัว เพื่อนฝูง ผู้นําทางฝ่ าย
วิญญาณ คณะเพรสไบเตรี และเจ้ าอธิการภาค สถานการณ์ตา่ งๆ เอื ้ออํานวย แต่เราไม่ได้ ร้ ูสกึ การชี ้นําจากพระเจ้ าให้ ไป เราจึงไม่ไป
ในปี 1991 เรารู้ สึกภาระหนักมากขึ ้น แล้ วเราจึงเริ่ มอธิษฐาน หาคําปรึ กษาและรวบรวมข้ อมูลสําคัญต่างๆ อีกครัง้ เมื่อ
ข้ าพเจ้ าและภรรยาอธิษฐานร่ วมกันในวันที่ 31 ธันวาคม พระวิญญาณของพระเจ้ าทรงเสด็จมาบนเรา ข้ าพเจ้ าขอให้ พระเจ้ าช่วย
ข้ าพเจ้ าอธิษฐานเหมือนเช่นโรม 8:26 “เพราะเราไม่ร้ ู ว่าเราควรจะอธิฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ใน
เมื่อเราครํ่ าครวญอธิษฐานไม่เป็ นคํา” ในทันใดนัน้ ข้ าพเจ้ ารู้ สึกเหมือนกับว่านํ า้ หนักที่หนักได้ กดทับลงบนหน้ าอกของข้ าพเจ้ า
เกือบจะเหมือนว่าข้ าพเจ้ าจมนํ ้า และข้ าพเจ้ าเริ่มสะอื ้นและพูดภาษาแปลกๆ อย่างมาก เรารู้วา่ พระเจ้ าทรงตอบคําอธิษฐานของเรา
และจะทรงให้ การชี ้นําแก่เราในไม่ช้า สองวันหลังจากนัน้ ในวันที่ 2 มกราคม 1992 เมื่อข้ าพเจ้ าและภรรยาอธิษฐานอยู่ เรารู้สกึ ถึง
ชัยชนะและการยืนยันว่าเราจะต้ องวางแผนในทันทีที่จะเริ่ มต้ นคริ สตจักรใหม่ในออสติน หลังจากได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ภาค เราจึงไป
_______________________________________________
พระเจ้าทรงให้การชีน้ ําเหนือธรรรมชาติ ในเวลาที เ่ หมาะสม
_______________________________________________
เมื่อคิดย้ อนกลับไป เวลานันเหมาะสมเหลื
้
อเกิน เราไม่ได้ ทราบว่าในเวลาเดียวกับที่เราย้ ายไปออสติน มีหลายครอบครัว
ย้ ายไปอยู่ที่นั่นด้ วย พวกเขากลายเป็ นกําลังสําคัญในการสร้ างคริ สตจักรใหม่ของเรา ในจํานวนนัน้ มีครอบครัวหนึ่งได้ รับพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ในกลุม่ คาริ สมาติก และครอบครัวหนึ่งมีประชุมอธิษฐานที่บ้านของตัวเอง ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ออสติน
ประสบปั ญญาเศรษฐกิจร้ ายแรง แต่ในต้ นทศวรรษที่1990 ออสตินเริ่ มเจริ ญขึ ้นอย่างรวดเร็ วโดยไม่มีวี่แววมาก่อน เราสามารถซื ้อ
บ้ านและที่ดินเพื่อใช้ เป็ นโบสถ์ได้ ก่อนที่ราคาที่ดินจะสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว ในเวลาสองปี ที่ดินของเรามีค่าเกือบสองเท่าของราคาที่ซื ้อ
มา หากพูด อย่างมนุษ ย์ แ ล้ ว เราไม่ส ามารถคาดเดา วางแผนหรื อ จัดการสิ่ง เหล่า นี ้ และในเหตุก ารณ์ อื่ น ๆ อี ก มากมายที่ นํ า
คริสตจักรของเราให้ เติบโตและมีการฟื น้ ฟูในระดับปั จจุบนั ได้ แต่พระเจ้ าทรงให้ การชี ้นําเหนือธรรมชาติแก่เราในเวลาที่เหมาะสม
____________________________________
ถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ เป็ นของประทาน
า
เหนือธรรมชาติ ของส่วนข้อมลจากพระเจ้
ู
เพือ่ ความจํ าเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
____________________________________

ถ้ อยคําประกอบด้ วยความร้ ู
ของประทานอย่างที่สองใน 1โคริ นธ์ 12 คือ “ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้” ภาษากรี กของคําว่า “ความรู้” ในที่นี ้คือ กะโน
ซิ ส (gnosis) ซึง่ เป็ นคําที่ใช้ โดยทัว่ ไป “ความรู้ ” หมายถึง “ความคุ้นเคย การรู้หรื อความเข้ าใจที่ได้ จากประสบการณ์หรื อการศึกษา
...ผลหรื อขอบเขตของสิง่ ที่ได้ รับ ค้ นพบหรื อเรี ยนรู้” ของประทานนี ้คือการเปิ ดเผยข้ อมูลจากพระเจ้ าแก่คนๆ หนึ่งที่ไม่ร้ ูเรื่ องนี ้ตามวิธี
ทางธรรมชาติ แม้ วา่ อาจจะมีผ้ อู ื่นที่ทราบ แต่ผ้ รู ับได้ รับจากพระวิญญาณ
ั้
า แต่เป็ นส่วน
เช่นเดียวกับถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา “ถ้ อยคํา” ประกอบด้ วยความรู้ ไม่ใช่ความรู้ทงหมดของพระเจ้
ของความรู้ ของพระเจ้ า จากข้ อความและเนื ้อหาใน 1โคริ นธ์ 12-14 เราสามารถอธิบายได้ ว่า ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้ คือ ของ
ประทานเหนือธรรมชาติ ของส่วนข้อมลจากพระเจ้
าสําหรับความจํ าเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
ู
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กิจการ 5:1-10 ให้ ตวั อย่างของของประทานนี ้ “แต่มีชายคนหนึ่ง ชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อสัปฟี รา ได้ ขายที่ดินของตน
และเงินค่าที่ดินส่วนหนึง่ เขายักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็ร้ ูด้วย และอีกส่วนหนึ่งเขานํามาวางไว้ ที่เท้ าของอัครทูต ฝ่ ายเปโตรจึงถามว่า
‘อานาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ ใจของเจ้ าเต็มไปด้ วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และทําให้ เจ้ าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ เมื่อ
้ า
ที่ดินยังอยู่ก็เป็ นของเจ้ ามิใช่หรื อ เมื่อขายแล้ ว เงินก็ยงั อยู่ในอํานาจของเจ้ ามิใช่หรื อ มีเหตุอะไรเกิดขึ ้นให้ เจ้ าคิดในใจเช่นนันเล่
เจ้ ามิได้ มสุ าต่อมนุษย์แต่ได้ มสุ าต่อพระเจ้ า’ เมื่ออานาเนียได้ ยินคําเหล่านัน้ ก็ล้มลงตาย และเมื่อคนทังปวงทราบเรื
้
่ องก็พากันสะดุ้ง
้
ว่ โมง ภรรยาของเขายังไม่ทราบ
ตกใจกลัวอย่างยิ่ง พวกคนหนุ่มก็ลกุ ขึ ้นห่อศพเขาไว้ แล้ วหามเอาไปฝั ง หลังจากนันประมาณสามชั
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจึงเข้ าไป ฝ่ ายเปโตรถามนางว่า ‘เจ้ าขายที่ดินได้ ราคาเท่านันหรื
้ อจงบอกเราเถิด’ หญิงนันจึ
้ งตอบว่า ‘ได้ เท่านัน้
เจ้ าค่ะ’ เปโตรจึงถามนางว่า ‘ไฉนเจ้ าทังสองได้
้
พร้ อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเล่า จงดูเถิด เท้ าของพวกคน
ที่ฝังศพสามีของเจ้ าก็อยูท่ ี่ประตู และเขาจะหามศพของเจ้ าออกไปด้ วย’ ในทันใดนันนางก็
้
ล้มลงตายแทบเท้ าของเปโตร”
้ ่ร้ ูให้ แก่อคั รทูตเปโตร พวก
ในที่นี ้ พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยเกี่ยวกับข้ อมูลที่เป็ นความลับที่มีเพียงอานาเนียและสัปฟี ราเท่านันที
เขาแสร้ งว่าให้ เงินทังหมดที
้
่ได้ จากการขายที่ดินแก่คริ สตจักร แต่จริ งๆ แล้ วเขาให้ เพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ แม้ ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเก็บเงิน
ส่วนหนึ่งหรื อทังหมดไว้
้
แต่เขาทําบาปเพราะโกหกต่อคริ สตจักร และพระเจ้ าทรงเปิ ดเผยความจริ งแก่เปโตร หลังจากอานาเนีย
เสียชีวิตลง พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยว่าสัปฟี ราจะได้ รับการลงโทษเช่นเดียวกันแก่เปโตร
________________________________
พระเจ้าทรงเปิ ดเผยข้อมลที
ู เ่ ป็ นความลับ
แก่อคั รทตเปาโลอย่
างอัศจรรย์
ู
_________________________
ในเกาหลี มารดาของข้ า พเจ้ า และผู้รับ ใช้ อี กสองท่า นเดิน ทางไปยัง หมู่บ้ า นชายฝั่ งทะเลที่ อ ยู่ห่า งไกลเพื่ อ อธิ ษ ฐาน
ให้ กบั ศิษยาภิบาลที่ป่วยร้ ายแรง (บิดาของข้ าพเจ้ าต้ องเข้ าร่ วมการประชุมสําคัญกับรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรมและการศึกษา
(Ministry of Cultural Affairs and Education) ซึง่ มีอํานาจตัดสินเกี่ยวกับงานมิชชันนารี ) ผู้รับใช้ นนได้
ั ้ เดินลัดผ่านนาข้ าว ทางที่
มารดาของข้ าพเจ้ าไม่ร้ ู จกั ไม่นานหลังจากนัน้ หิมะเริ่ มตกอย่างหนักจนมองอะไรแทบไม่เห็น พวกเขาเริ่ มตกลงไปในท่อระบายนํ ้
ข้ างทาง ทังๆ
้ ที่ควรจะใช้ เวลาเดินสี่สิบห้ านาที กลายเป็ นสองชัว่ โมงและยังไม่ร้ ู จะถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไร กลุ่มที่เดินทางนัน้
หลงทางอย่างแท้ จริ ง
มารดาของข้ าพเจ้ าเริ่มอธิษฐานอย่างจริงจัง และพระเจ้ าทรงให้ เธอรู้สกึ ว่าต้ องเดินไปในทิศทางตรงกันข้ าม ผู้ร่วมเดินทาง
คัดค้ านอย่างมาก โดยบอกว่าทางนันจะนํ
้ าไปสู่ Yellow Sea (ทะเลเหลือง) ซึง่ จะอันตราย มารดาของข้ าพเจ้ ายืนยันว่าพระเจ้ าตรัส
กับเธอและเธอจะเดินไปทางนัน้ คนอื่นๆ จึงตามมาอย่างลังเล หลังจากเดินไปหนึง่ ชัว่ โมง พวกเขาเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านที่กําลังหา
อยู่ มือของพวกเขาชาจนไม่สามารถเคาะประตูได้ แต่ก็ไปถึงอย่างปลอดภัยด้ วยถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้
ในขณะที่อยู่ในเกาหลี นอกจากทํางานมิชชันนารี เต็มเวลากับชาวเกาหลีแล้ ว บิดามารดาของข้ าพเจ้ าได้ ดําเนินการ
ประชุมเป็ นภาษาอังกฤษสําหรับทหารชาวอเมริ กา วันหนึ่ง ทหารคนหนึ่งและลูกชายวัยรุ่ นของจ่านายสิบเอกคนหนึ่งมาที่บ้านของ
ท่านเพื่ออธิษฐาน ในขณะที่พวกเขาเดินเข้ าประตูมา พระวิญญาณทรงเปิ ดเผยให้ บิดาของข้ าพเจ้ าทราบว่าทหารคนนันเป็
้ นพวกรัก
ร่ ว มเพศ เมื่ อ พูด คุยกัน เป็ นการส่ว นตัว กับ บิ ด ามารดาของข้ า พเจ้ า เขายอมรั บ ว่า เป็ นพวกรั กร่ ว มเพศ และบิด าของข้ า พเจ้ า
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ เขาอยูเ่ พียงลําพังกับเด็กหนุ่มคนไหนๆ
ตอนท้ ายการประชุมที่มีการเทศนาเรื่ องข่าวประเสริ ฐ ในคืนวันอาทิตย์วนั หนึ่งในเมืองแฮมมอนด์ รัฐลุยเซียนา พระเจ้ า
ทรงให้ มารดาของข้ าพเจ้ ารู้ สกึ อย่างแรงกล้ าว่า มีคนที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาดในคืนนัน้ เธอจึงบอกกับที่ประชุมว่า “มีบางคนในที่นี ้ที่
จะต้ องไม่ออกไปจากอาคารหลังนี โ้ ดยไม่พูดคุยกับพระเจ้ า ดิฉันรู้ สึกถึงภาระหนักมากเกี่ยวกับเรื่ องนี ”้ สองสามสัปดาห์ต่อมา
คนงานก่อสร้ างคนหนึง่ ซึง่ อยูใ่ นการประชุมนันได้
้ รับบาดเจ็บในที่ทํางานและเสียชีวิตลง
________________________________________________
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“คุณอธิ ษฐานตามความจํ าเป็ นของผม (ดิ ฉนั ) ทุกอย่างเลย”
________________________________________________
ครัง้ หนึง่ ในเมืองกอนซาเลส รัฐลุยเซียนา มารดาของข้ าพเจ้ าให้ คําปรึกษาแก่ผ้ หู ญิงคนหนึ่งซึง่ ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
แต่ยงั คงใช้ ชีวิตอยู่ในความผิดบาป พระวิญญาณของพระเจ้ าประทับอยู่กบั มารดาของข้ าพเจ้ าและเปิ ดเผยว่ามีสิ่งร้ ายแรงจะเกิด
ขึ ้นกับผู้หญิงคนนันถ้
้ าเธอไม่กลับใจใหม่ ภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ เธอเข้ าโรงพยาบาล เป็ นอัมพาตที่แขนและขา หลังจากที่กลับใจ
ใหม่ในห้ องพักโรงพยาบาลและอุทิศชีวิตของเธอต่อพระเจ้ าอย่างแท้ จริง พระเจ้ าทรงรักษาเธอ
้
ในเวลาต่อมา หลายคนได้
หลายครัง้ ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ ว่าจะต้ องวิงวอนในเรื่ องเฉพาะบางอย่างเมื่ออธิษฐานกับคนทังหลาย
บอกกับข้ าพเจ้ าว่า “คุณอธิษฐานตามความจําเป็ นของผม (ดิฉนั ) ทุกอย่างเลย” แม้ ว่าข้ าพเจ้ าไม่มีความรู้ ของมนุษย์เกี่ยวกับพวก
เขาหรื อปั ญหาของพวกเขาก็ตาม ในปี 1994 ข้ าพเจ้ าได้ เทศนาที่การประชุมพิเศษสําหรับผู้รับใช้ และภรรยาในรัฐเพนซิลเวเนีย พระ
เจ้ าทรงเคลื่อนไหวอย่างมากในการประชุมครัง้ สุดท้ าย และข้ าพเจ้ าเริ่มอธิษฐานเพื่อคนหลายๆ คน หลังจากนัน้ ศิษยาภิบาลอาวุโส
ท่านหนึ่งบอกข้ าพเจ้ าว่า “ผมสังเกตเห็นคุณเดินตรงไปที่ผ้ รู ับใช้ หนุ่มในคริ สตจักรของเรา เดินผ่านทุกคนไปและวางมือที่เขา เขา
กําลังประสบกับวิกฤต และต้ องตัดสินใจครัง้ สําคัญ สิง่ ที่คณ
ุ อธิษฐานตรงกับปั ญหาของเขาพอดีเลย”
ในปี 1997 แขกที่มาประชุมเป็ นครัง้ แรกคนหนึ่งมาที่คริ สตจักรของเราในออสตินโดยมีความจําเป็ นที่เร่ งด่วนบางอย่าง
คริสตจักรที่เธอเข้ าร่วมอยูเ่ ป็ นประจําสอนเรื่ องการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ แต่สมาชิกส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้ รับพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ สัปดาห์ก่อนหน้ านัน้ ศิษยาภิบาลและที่ประชุมทังหมดได้
้
อธิษฐานกับผู้หญิงคนนี ้ แต่เธอไม่ร้ ู สกึ ฤทธิ์เดชของพระเจ้ า เมื่อ
เธอมาที่คริ สตจักรของเรา ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ การทรงนําให้ อธิษฐานกับเธอเป็ นพิเศษ หลังจากนัน้ เธอบอกคนที่เชิญเธอมาว่า “อาจารย์
้
อธิษฐานตรงกับความจําเป็ นของฉันเลย และพระเจ้ าทรงสัมผัสฉัน ฉันรู้วา่ พระองค์ทรงนําการอธิษฐานนัน”
ในขณะที่ข้าพเจ้ ากําลังเทศนาในออสตินเช้ าวันอาทิตย์วนั หนึ่ง ในตอนกลางการเทศนา ข้ าพเจ้ ารู้ สึกว่าจะต้ องพูดว่า
“หากมีใครในที่นีว้ ันนี ท้ ี่ ไม่ร้ ู ว่าพระเจ้ ามีอยู่หรื อไม่ พระองค์ จะทรงเปิ ดเผยพระองค์ แก่คุณถ้ าคุณจะขอให้ พระองค์ ทรงกระทํา
เช่นนัน”
้ ข้ าพเจ้ าไม่ทราบว่า มีแขกซึง่ มาโบสถ์ครัง้ แรกได้ เดินเข้ ามาก่อนหน้ าที่ข้าพเจ้ าจะกล่าวถ้ อยคํานัน้ หลังจากประชุม เธอมา
บอกข้ าพเจ้ าว่า “ดิฉนั เติบโตขึ ้นมาในครอบครัวที่ไปคริ สตจักรคณะหนึ่ง และรู้ ว่าจะใช้ ภาษาทางศาสนาที่ถกู ต้ องอย่างไร ไม่มีใคร
แม้ แต่ครอบครัวของดิฉนั ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ดิฉนั กําลังจะบอกคุณนี ้ แต่ดิฉนั ไม่ร้ ู ว่าพระเจ้ ามีอยู่หรื อเปล่า คุณคิดว่าพระองค์จะทรง
้ วเพราะพระองค์ได้ ตรัสกับเธอผ่านการ
เปิ ดเผยพระองค์กบั ดิฉนั จริ งๆ หรื อเปล่าคะ” ข้ าพเจ้ าตอบว่าพระองค์ทรงเริ่ มทําอย่างนันแล้
เทศนาของข้ าพเจ้ า หลังจากนัน้ เธอได้ รับการสัมผัสจากพระเจ้ า ได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู และได้ รับพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์

การร้ ูจกั สังเกตวิญญาณต่ างๆ
1โคริ นธ์ 12:10 กล่าวถึงของประทานใน “การรู้ จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ” เหมือนเช่นของประทานอีกสองอย่างที่เราได้
กล่าวถึงไปแล้ ว ของประทานนี ้คือการเปิ ดเผยจากพระเจ้ า แต่ไม่ใช่การเปิ ดเผยพระทัยทังหมดของพระเจ้
้
า ไม่ใช่ของประทานใน
การสังเกตทัว่ ไป แต่เป็ นการสังเกตวิญญาณต่างๆ โดยเฉพาะ
คําว่า “สังเกต” หมายถึง “การจดจ่อในการเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งและการตัดสินใจ” ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงความสามารถในการ
แยกแยะหรื อตัดสินใจอย่างถูกต้ อง เช่น การแยกความจริ งออกจากความเท็จ ดังนัน้ การรู้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ จึงเกี่ยวข้ องกับ
การเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งและการตัดสินใจที่จดจ่อในเรื่ องวิญญาณต่างๆ
มีแหล่งของกิจกรรมทางวิญญาณสามอย่างด้ วยกัน ได้ แก่ พระเจ้ าและทูตสวรรค์ของพระองค์ ผีมารและสมุนของมัน และ
วิญญาณของมนุษย์ ด้ วยการรู้ จักสังเกตวิญญาณต่างๆ เราสามารถเข้ าใจได้ ว่าวิญญาณใดเป็ นเหตุให้ เกิดการกระทําบางอย่าง
ของประทานนี ้ยังสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของวิญญาณที่ส่งเสริ มการกระทําบางอย่าง เช่น วิญญาณแห่งตัณหา ความ
อิจฉาหรื อความโลภ ความรู้นี ้อาจหาค่ามิได้ ในการแก้ ไขหรื อตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่าง โดยสรุ ป การรู้จกั สังเกตวิญญาณ
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ต่างๆ คือ ของประทานเหนื อธรรมชาติ ในการเข้าใจเหตุทางฝ่ ายวิ ญญาณที ก่ ่อให้เกิ ดการกระทํา หรื อประเภทของวิ ญญาณที ก่ ําลัง
ทําการ
_______________________________________________
การสังเกตวิ ญญาณต่างๆ คือ ของประทานเหนือธรรมชาติ
ในการเข้าใจเหตุทางฝ่ ายวิ ญญาณทีก่ ่อให้เกิ ดการกระทํา หรื อ
ประเภทของวิ ญญาณทีก่ ําลังทําการ
_____________________________
เราพบตัวอย่างที่น่าสังเกตเกี่ ยวกับของประทานนี ใ้ นการรั บใช้ ของเปาโลที่ฟีลิปปี “เมื่อเรากํ า ลังออกไปยังที่สําหรั บ
อธิษฐาน มีทาสสาวคนหนึง่ ที่มีผีหมอดูเข้ า ได้ มาพบกับเรา เขาทําการทายให้ นายของเขาได้ เงินเป็ นอันมาก หญิงนันตามเปาโลกั
้
บ
้
เขาทําอย่างนันหลายวั
้
น ฝ่ าย
พวกเราไป ร้ องว่า ‘คนเหล่านี ้เป็ นทาสของพระเจ้ าสูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทังหลาย’
เปาโลก็ง่นุ ง่านใจ หันหน้ าสัง่ ผีนนว่
ั ้ า ‘ในพระนามของพระเยซูคริ สต์ เอ็งจงออกมาจากเขา’ ผีนนก็
ั ้ ออกมาในเวลานัน้ ” (กิจการ
16:16-18)
เปาโลสังเกตว่า หญิงคนนี ้ถูกผีเข้ าสิง หากเขาไม่ทราบความจริ งเกี่ยวกับหญิงคนนี ้ เขาอาจจะยอมรับการให้ เกียรตินนั ้
แต่หากเขายอมรับ เขาก็จะนําข่าวประเสริ ฐไปเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของซาตาน และเสื่อมเสียชื่อเสียงในสายตาของคนทังหลาย
้
เมื่อบารนาบัสและเปาโลเดินทางไปประกาศข่าวประเสริ ฐในต่างประเทศในครัง้ แรก พวกเขาต้ องพบกับผู้เผยพระวจนะ
ปลอมชื่อเอลีมาส ในเมืองปาโฟส เกาะไซปรัส เมื่อเปาโลได้ เป็ นพยานแก่ผ้ วู ่าราชการเมือง เอลีมาสพยายามทําให้ เขาหันไปจาก
ความจริ ง แต่ “เปาโล ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เขม้ นดูเอลีมาส และพูดว่า ‘เจ้ าเป็ นคนเต็มไปด้ วยอุบาย และใจร้ ายทุก
อย่าง ลูกของมารร้ าย เป็ นศัตรู ต่อบรรดาความชอบธรรม เจ้ าจะไม่หยุดพยายามทําทางตรงของพระเจ้ าให้ เขวไปหรื อ ดูเถิด พระ
หัตถ์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะลงโทษเจ้ า เจ้ าจะเป็ นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากําหนด ทันใดนันความมื
้
ดมัวก็บงั เกิด
้
แก่เอลีมาส เอลีมาสจึงคลําหาคนให้ จงู มือไป” (กิจการ 13:9-11) ด้ วยการรู้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ เปาโลจึงเข้ าใจความตังใจของ
ผีมารและงานของผู้เผยพระวจนะปลอมนี ้ และด้ วยถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้ เขาจึงทราบการลงโทษของพระเจ้ าที่จะตกแก่ชาย
คนนัน้ ดังเป็ นผลจากของประทานแห่งพระวิญญาณเหล่านี ้ ผู้วา่ ราชการเมืองจึงกลายมาเป็ นผู้ที่เชื่อ
_______________________________
ความผิ ดบาปของมนุษย์เป็ นผลสําคัญ
จากธรรมชาติ ความผิ ดบาปของมนุษย์
ตัณหาของมนุษย์ และทางเลือกของมนุษย์
___________________________________
เราจะต้ องรู้ เมื่อวิญญาณชัว่ ทําการอยู่ แต่ไม่ควรจะถือว่าความผิดบาปหรื อการกระทําผิดทุกอย่างเป็ นงานโดยตรงของ
วิญญาณชัว่ แม้ ว่าผีมารจะล่อใจให้ เราทําบาปและใช้ ประโยชน์จากการตัดสินใจและการกระทําที่ผิดอย่างแท้ จริ ง แต่ความบาป
ของมนุษย์เป็ นผลสําคัญจากธรรมชาติความผิดบาปของมนุษย์ ตัณหาของมนุษย์ และทางเลือกของมนุษย์ (ดูโรม 3: 9-12; ยากอบ
1:14-15) ปั ญหาหรื อความผิดพลาดมากมายไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยตรงจากผีมาร แต่จากวิญญาณของมนุษย์
สมมติวา่ บุคคลคนหนึง่ พยายามที่จะพูดภาษาแปลกๆ แปลภาษาแปลกๆ หรื อเผยพระวจนะแก่คริ สตจักร แต่ผ้ นู ําประชุม
ทราบว่าถ้ อยคําเหล่านันไม่
้ ได้ มาจากพระเจ้ า หากถ้ อยคํานันมาจากวิ
้
ญญาณชัว่ เขาจะต้ องควบคุมการประชุมอย่างเด็ดขาดและ
ว่ากล่าววิญญาณชัว่ นัน้ ในทางตรงกันข้ าม การพูดนันอาจเป็
้
นถ้ อยคําอันมาจากคริสเตียนที่มีความมุง่ มัน่ ของมนุษย์ซงึ่ จริ งใจแต่ใช้
ในทางที่ผิด ในกรณีดงั กล่าว ผู้นําควรจะเปลี่ยนไปสูก่ ารนมัสการหรื อการอธิษฐาน และแนะนําคริสเตียนผู้นนในเวลาภายหลั
ั้
ง หาก
ผู้นํากระทําการอันรุนแรงเกินไป เขาอาจทําร้ ายบุคคลที่จริ งใจนันหรื
้ อคนอื่นๆ ในการประชุมโดยไม่จําเป็ น การรู้จกั สังเกตวิญญาณ
เป็ นสิง่ มีคา่ ในกรณีเช่นนี ้
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ในเมืองแจ็กสัน รัฐมิสซิสซิปปี ชายคนหนึ่งมาอธิษฐานที่แท่นบูชา และเริ่ มกระโดด เตะ และชักดิ ้นราวกับว่าถูกผีสิง ชาย
หลายคนจับกลุ่มกันเพื่ออธิษฐานกับเขา จับรัง้ เขาไว้ และว่ากล่าวผีมาร ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไร ในที่สดุ ศิษยาภิบาล
เดินไปที่ชายคนนันและกระซิ
้
บที่หขู องเขา ในทันใดนัน้ ชายคนนันหยุ
้ ดพฤติกรรมที่ควบคุมไม่อยู่นนและเดิ
ั้
นออกไปจากโบสถ์ ศิษ
ยาภิบาลนันไม่
้ ได้ ว่ากล่าวด้ วยฤทธิ์เดชในพระนามของพระเยซู เพียงแต่บอกกับชายคนนันว่
้ า “ถ้ าคุณไม่เลิกทําอย่างนี ้ ผมจะโทร
เรี ยกตํารวจ” ศิษยาภิบาลทราบว่า ชายคนนี ้พยายามจะเรี ยกความสนใจ เป็ นการกระทําจากเนื ้อหนัง ไม่ใช่ผีมาร และจําเป็ นต้ องมี
การจัดการอย่างถูกต้ อง
ในคริ สตจักรแห่งหนึง่ ในเมืองฮิวส์ตนั รัฐเทกซัส หญิงคนหนึ่งยืนขึ ้นอย่างฉับพลันและเริ่ มพูดภาษาแปลกๆ ตอนกลางของ
การประชุมที่ข้าพเจ้ าเข้ าร่ วมอยู่ ศิษยาภิบาลสังเกตว่า เธอกระทําการนันด้
้ วยวิญญาณชัว่ เขาจึงกล่าวในทันทีว่า “นัง่ ลงเดี๋ยวนี ้
การกระทํานัน้ ไม่ได้ มาจากพระเจ้ า” หลังจากนัน้ เขาดําเนินการประชุมต่อไปราวกับว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึน้ ที่ประชุมทราบว่าการ
กระทําของศิษยาภิบาลเป็ นการเหมาะสม และการประชุมจึงดําเนินต่อไปด้ วยดี หากศิษยาภิบาลปล่อยให้ การพูดนันดํ
้ าเนินต่อไป
หรื อปล่อยให้ ผีมารนัน้ ทําให้ เขาไขว่เขวด้ วยการเผชิญหน้ ากับหญิ งคนนัน้ ต่อไป การประชุมจะได้ รับผลกระทบที่เลวร้ าย และ
วัตถุประสงค์ของพระเจ้ าคงจะไม่สําเร็จ
เมื่อบิดามารดาของข้ าพเจ้ าเป็ นมิชชันนารี ในประเทศในเมืองแฮมมอนด์ รัฐลุยเซียนา ในตอนท้ ายของการประชุมครัง้
หนึ่ง มารดาของข้ าพเจ้ าอธิษฐานกับคนบาปหลายคนที่แท่นบูชาในขณะที่บิดาของข้ าพเจ้ าทักทายแขกที่มาร่ วมประชุม หญิงคน
้ ดาและมารดาของข้ าพเจ้ าสังเกตว่า เธอพูดโดยวิญญาณชัว่ ท่าน
หนึ่งเริ่ มพูดภาษาแปลกๆ เสียงดังและเดินเข้ ามาที่แท่นบูชา ทังบิ
ได้ เดินไปที่หญิงคนนันเพื
้ ่อหยุดไม่ให้ เธอสร้ างความยุ่งอีกต่อไปโดยไม่ต้องรออะไรอีก ภายหลังท่านพบว่า เธอใช้ ชีวิตอยู่ในความ
บาป และประณามของประทานแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อนั แท้ จริ งด้ วยการสําแดงที่หลอกลวงของเธอ เหตุการณ์หนึ่งที่คล้ ายคลึง
กันนี ้เกิดขึ ้นในการประชุมฟื น้ ฟูในเกาหลี
เมื่อเรี ยนอยู่ชนปี
ั ้ สุดท้ ายในโรงเรี ยนมัธยมในเกาหลี ข้ าพเจ้ าเดินทางไกลข้ ามภูเขากับเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนจํานวนหนึ่ง เมื่อ
เราผ่านวัดพุทธบนภูเขา เราพบกับชายคนหนึ่งและหญิงสูงอายุคนหนึ่งที่เพิ่งจะออกจากการนมัสการที่นนั่ ชายคนนันกํ
้ าลังทุบตี
ผู้หญิ ง แต่เมื่อเราเข้ าไปใกล้ เขาหยุดและหญิ งคนนันหนี
้ ไป เพราะเด็กหญิงจํานวนหนึ่งในชัน้ เรี ยนของข้ าพเจ้ ายังคงเดินอยู่หลัง
ข้ าพเจ้ าไปหลายนาที ข้ าพเจ้ าจึงตัดสินใจรอพวกเขาเผื่อว่าผู้ชายคนนี ้จะพยายามก่อกวนพวกเธอ เมื่อข้ าพเจ้ ามองดูชายคนนี ้แต่
ไกล ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ วิญญาณชัว่ ในเขาและคิดว่าเขาอาจจะจู่โจมข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามองไปที่เขาและเริ่ มพูดภาษาอังกฤษอย่างนุ่มนวล
ว่า “เรากล่าวโทษเจ้ าในพระนามของพระเยซู” แม้ ว่าเขาอาจจะไม่ได้ ยินข้ าพเจ้ า และอาจจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ใน
ทันใดนัน้ เขาพูดกับข้ าพเจ้ าเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ฉันเกลียดตาของเธอ ฉันเกลียดตาของเธอ” อย่างไรก็ตาม เขาอยู่ไกลๆ และ
เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนของข้ าพเจ้ าทุกคนก็ผา่ นไปได้ อย่างปลอดภัย ข้ าพเจ้ าเชื่อว่า วิญญาณของพระเจ้ าในข้ าพเจ้ าหยุดเขาไว้ และเขา
รู้สกึ ถึงการขัดขวางนัน้
ผู้หญิงคนหนึง่ ในคริสตจักรของเราในออสตินมีอาการหดหู่เป็ นประจําซึง่ ทําลายความเชื่อในพระเจ้ าของเธอ เราพยายาม
ทําหลายสิ่งเป็ นเวลานานจนทําให้ เธอเชื่อว่าพระเจ้ าทรงรักเธอและเชื่อว่าเธอสามารถประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้
หลังจากหนึ่งปี เธอได้ รับพระวิญญาณ อย่างไรก็ตาม ภายหลัง เธอกลับสู่สภาพอาการหดหู่ของเธอ สงสัยว่าเธอเคยได้ รับพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์หรื อไม่ และแม้ แต่สงสัยว่าเธอได้ รู้ สึกพระวิญญาณของพระเจ้ าหรื อเปล่าแม้ ว่าเธอจะมีการสําแดงทางร่ างกายที่
เด่นชัดหลายครัง้ เช่น การสัน่ และการล้ มลงด้ วยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า เธอหยุดมาโบสถ์ แต่ข้าพเจ้ าชักชวนให้ เธอมาในการประชุม
วันสุดท้ ายของการประชุมพิเศษครัง้ หนึ่ง ในการประชุมนัน้ ผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐเรี ยกเธอ กล่าวว่าเธอถูกรบกวนด้ วยวิญญาณ
แห่งความหดหู่ และอธิษฐานเพื่อเธอจะรอดพ้ น เธอได้ รับชัยชนะในคืนนัน้ และเริ่ มวิ่งไปมาตรงทางเดินในวิธีการที่ไม่เหมือนนิสยั
ของเธอเลย สรรเสริ ญพระเจ้ าด้ วยความดีใจอย่างเหลือล้ น ตังแต่
้ เวลานันเป็
้ นต้ นมา เธอเข้ าร่วมประชุมอย่างสัตย์ซื่อ มีความยินดี
ในการนมัสการ และตัดสินใจที่จะรักษาชัยชนะของเธอไว้
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ในการประชุมที่ เรื อนจํ า ครั ง้ หนึ่ง สมาชิกสองคนจากคริ สตจักรของเราในออสตินอธิ ษ ฐานเผื่ อนักโทษคนหนึ่ง ที่เริ่ ม
แสวงหาพระเจ้ า ชายทัง้ สองคนต่างสังเกตว่า ชายคนนัน้ ต่อสู้กับวิญญาณของการรักร่ วมเพศ หลังจากสักครู่ หนึ่ง เขาบอกกับ
สมาชิกทังสองว่
้
าเขาต้ องการที่จะรอดพ้ นแต่ไม่ได้ บอกว่าปั ญหาคืออะไร สมาชิกคนหนึ่งจึงถามว่าเขาต้ องได้ รับความรอดจากการ
รักร่ วมเพศใช่หรื อไม่ และเขาตอบว่าใช่ เมื่อพวกเขาอธิษฐาน ใบหน้ าของชายคนนันเปลี
้ ่ยนไปอย่างเห็นได้ และเขาเริ่ มพูดภาษา
ต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู ภายหลังเขาเป็ นพยานว่า พระเจ้ าทรงให้ เขาได้ รอดพ้ นจากความต้ องการในการรักร่ วม
เพศ

บทสรุ ป
เช่นเดี ยวกับของประทานเหนือธรรมชาติทงั ้ หมด ของประทานในการเปิ ดเผยมีให้ แก่ผ้ ูเชื่อทุกคนที่ประกอบด้ วยพระ
วิญญาณ ในเวลาที่ต้องตัดสินใจ มีความจําเป็ นเร่ งด่วนหรื อวิกฤต พวกเราแต่ละคนควรจะร้ องเรี ยกหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเพื่อที่จะ
ั้
ทรงให้ สติปัญญา ความรู้หรื อการรู้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ ตามสถานการณ์นนๆ
______________________________
ของประทานในการเปิ ดเผยมี ให้แก่
ผู้เชือ่ ทุกคนทีป่ ระกอบด้วยพระวิ ญญาณ
________________________________
ด้ วยลักษณะของของประทานเหล่านี ้ เราคาดว่าของประทานเหล่านี ม้ ีค่ามากที่สุดแก่ผ้ ูที่เป็ นผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณ
บ่อยครั ง้ พระเจ้ าทรงให้ การแนะนําเหนือธรรมชาติแก่ศิษยาภิบาลเพื่อการตัดสินใจที่ยาก ความรู้ เหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้ องกับ
ปั ญหาที่ปิดบังอยูใ่ นคริสตจักร หรื อการรู้จกั สังเกตวิญญาณที่ตอ่ ต้ านการรับใช้ ของเขา
ของประทานสามอย่างที่เราได้ กล่าวถึงไปมีความเกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิดและมีการคาบเกี่ยวกับบ้ าง บุคคลคนๆ หนึ่ง
อาจแปลสถานการณ์หนึง่ เป็ นการสําแดงของของประทานอย่างหนึง่ ในขณะที่อีกคนอาจจะถือว่าเป็ นของประทานอีกอย่างหนึ่ง ไม่
ว่าจะแบ่งประเภทแบบใด เราสามารถตระหนักว่าสิง่ นันเป็
้ นการดําเนินการของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ตามที่ได้ กล่าวถึงแล้ วในบทที่ 2 ของประทานในการเปิ ดเผยเป็ นสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่มีความคล้ ายคลึงกับชีวิตทาง
ธรรมชาติและทางวิญญาณประจําวัน ทุกคนแม้ แต่คนบาปอาจมีสติปัญญา ความรู้และการสังเกตของโลกนี ้ นอกจากนี ้ คริ สเตียน
ทุกคนสามารถและควรจะมีสติปัญญา ความรู้ และการรู้ จกั สังเกตทางฝ่ ายวิญญาณ อย่างไรก็ดี นอกไปจากสองระดับนันแล้
้ ว มี
ของประทานเหนือธรรมชาติที่ให้ ถ้อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา ถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้ และการรู้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ ซึง่
จะดําเนินการในเวลาที่มีความจําเป็ นเป็ นพิเศษ ในการทําหน้ าที่ตามที่พระเจ้ าทรงประสงค์ และในการป้องกันเล่ห์เหลี่ยมของ
ซาตาน คริสตจักรจะต้ องใช้ ของประทานเหล่านี ้ทุกวัน

53

บทที่แปด
ความเชื่อและการอิทธิฤทธิ์ ต่างๆ
ของประทานอีกสามอย่างที่เราจะกล่าวถึงต่อไปคือ ของประทานในการให้ ฤทธิ์เดช ได้ แก่ ความเชื่อ ของประทานในการ
รักษาคนป่ วยได้ และการทําการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ (1โคริ นธ์ 12:9-10) เราเรี ยกของประทานเหล่านี ้เช่นนันเพราะเป็
้
นพระราชกิจอันมา
จากฤทธิ์เดชของพระเจ้ าอย่างเด่นชัด
ของประทานเหล่านี ้มักจะทําการร่วมกันอย่างใกล้ ชิด ตัวอย่างเช่น ของประทานในการมีความเชื่ออาจนําไปสูก่ ารทําการ
อิทธิฤทธิ์ตา่ งๆ

ความเชื่อ
ความเชื่อหมายถึง ความเชื่อมัน่ การไว้ วางใจ การยอมรับโดยปราศจากหลักฐานที่จบั ต้ องได้ ความเชื่อถือ ข้ อผูกมัด บุตร
ทุกคนของพระเจ้ ามีความเชื่อที่ช่วยให้ รอด และดํารงชีวิตประจําวันด้ วยความเชื่อ (โรม 1:16-17) นอกจากนี ้ คริ สเตียนทุกคนควร
จะให้ ความเชื่อหรื อความสัตย์ซื่อปรากฏในชีวิต อันเป็ นผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22) แต่ 1โคริ นธ์ 12 กล่าวถึงของ
ประทานในการมีความเชื่อที่เหนือธรรมชาติซงึ่ นอกเหนือไปจากความเชื่อที่จําเป็ นต่อความรอดและการใช้ ชีวิตคริ สเตียน ในขณะที่
ทุกคนสามารถและควรจะใช้ ความเชื่อในพระเจ้ าอยู่เป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง ของประทานในการมีความเชื่อเป็ นขนาดความเชื่อ
พิเศษสําหรับบุคคลในสถานการณ์พิเศษ

___________________________________________________
ของประทานในการมี ความเชือ่ คือความสามารถเหนือธรรมชาติ
ในการไว้วางใจพระเจ้า หรื อในการทําให้เกิ ดความไว้วางใจในพระเจ้า
เพือ่ ความจํ าเป็ นหรื อสถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ
___________________________________________________
ดังนัน้ ของประทานในการมีความเชื่อคือความสามารถในการไว้ วางใจพระเจ้ า หรื อในการทําให้ เกิดความไว้ วางใจในพระ
เจ้ า เพื่อความจําเป็ นหรื อสถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ของประทานนี ้มักจะเกิดขึ ้นเพราะการทดลองหรื อวิกฤตที่จะมี
ชัยชนะเหนื อบุคคลหนึ่งยกเว้ นแต่ว่าพระเจ้ าจะทรงประทานความเชื่อพิเศษเพื่อเอาชนะ ไม่ว่าสถานการณ์ จะเป็ นอะไรก็ตาม
อาจจะเป็ นสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกเลย แต่พระเจ้ าทรงให้ ความเชื่อสําหรับทุกสถานการณ์ [มัทธิว 21:21]
เมื่อเปาโลเรื อแตกในกิจการ 27 กะลาสีเรื อทังหลายหมดหวั
้
งในชีวิต แต่ทตู สวรรค์ปรากฏแก่เปาโลและรับรองกับเขาว่า
พระเจ้ าจะทรงช่วยเขาและเพื่อนร่วมเดินทางให้ รอดตาย ในกิจการ 27:25 เปาโลกล่าวด้ วยความมัน่ ใจแก่พวกเขาว่า “ดูก่อน ท่าน
ทังหลาย
้
เพราะฉะนันจงทํ
้ าใจดีๆ ไว้ เพราะข้ าพเจ้ าเชื่อพระเจ้ าว่าการณ์จะเป็ นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้ า
นัน”
้ แม้ ว่ามนุษย์ไม่มีเหตุผลที่จะหวังอีกต่อไป แต่พระเจ้ าทรงให้ เปาโลมีความสามารถในการเชื่อเพื่อปกป้องและนําความรอด
มายังสถานการณ์ที่เป็ นไปไม่ได้ ไม่ใช่เพื่อเขาเองเท่านัน้ แต่เพื่อผู้ไม่เชื่อที่อยูบ่ นเรื อกับเขาด้ วย
ในสถานการณ์ เช่นนี ้ บุตรของพระเจ้ าที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อาจจะคิดว่าหายนะจะเกิดขึน้ ได้ บุคคลคน
้ เหมาะสมกับสถานการณ์
หนึ่งอาจมีความมัน่ ใจอย่างเต็มที่ในพระเจ้ า แต่ก็คิดไปว่าชีวิตของเขาจะจบลง เพราะการสรุ ปเช่นนันก็
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ดังกล่าว อีกนัยหนึง่ ความเชื่อเพื่อความรอดและการใช้ ชีวิตคริสเตียนไม่ได้ ก่อให้ เกิดความเชื่อในการช่วยให้ รอดพ้ นอันอัศจรรย์โดย
อัตโนมัติ
ของประทานในการมีความเชื่ออาจดําเนินการแม้ ในเวลาที่การรอดพ้ นอย่างอัศจรรย์ไม่ได้ ปรากฏ สเทเฟน“ประกอบด้ วย
ความเชื่อและพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” (กิจการ 6:5) และเขาแสดงความเชื่ออันเหลือเชื่อเมื่อเขาถูกขว้ างหินจนเสียชีวิต ความเชื่อที่
เหนือจากความสามารถธรรมดาของมนุษย์ เขาไม่ได้ แสดงความกลัว ความโกรธ ความขมขื่น หรื อความเจ็บปวด แต่เผชิญหน้ ากับ
ความตายอย่างกล้ าหาญ และด้ วยวิญญาณในการให้ อภัยของพระคริ สต์ ซึ่งเป็ นได้ โดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ “ฝ่ ายสเทเฟนประ
กอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ได้ เขม้ นดูสวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้ า และพระเยซูทรงยืนอยู่เบื ้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์…
สเทเฟนก็คกุ เข่าลงร้ องเสียงดังว่า ‘ข้ าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี ้’ เมื่อกล่าวเช่นนี ้แล้ วก็ลว่ งหลับ
ไป” (กิจการ 7:55, 60)
ในปี 1978 ลูกพี่ลกู น้ องคนหนึ่งของข้ าพเจ้ าซึง่ เป็ นผู้เทศนาเสียชีวิตลงเมื่ออายุยี่สิบสี่ปีในอุบตั ิเหตุอนั น่าเศร้ าในแอละบา
มา เพื่อนนักเทศน์คนหนึ่งของเขายิงพลาดไปถูกเขาในขณะที่ออกล่าสัตว์ด้วยกัน ลุงของข้ าพเจ้ าซึ่งเป็ นบิดาของชายที่เสียชีวิตนัน้
สูญเสียภรรยาไปเพราะโรคมะเร็งห้ าปี ก่อนหน้ านัน้ เมื่อเธออายุได้ สี่สบิ กว่า เพื่อนที่ยิงลูกพี่ลกู น้ องของข้ าพเจ้ าด้ วยความบังเอิญนัน้
มายังสถานที่ฝังศพ แต่ลงั เลที่จะพบกับครอบครัวของผู้ตายซึง่ ก็เป็ นสิง่ ที่เข้ าใจได้
เมื่อลุงของข้ าพเจ้ าทราบว่าเขามา ท่านยืนยันที่จะพบชายคนนันให้
้ ได้ แม้ ว่าตัวท่านเองจะรู้ สกึ เศร้ าใจอย่างมาก ท่านได้
ช่วยเหลือชายหนุ่มคนนัน้ โดยบอกสิ่งที่สําคัญแก่เขาว่า “อย่าทรมานตัวเองด้ วยความรู้ สกึ ผิดเลย ซาตานอยากจะใช้ เหตุการณ์ นี ้
เพื่อทําลายการรับใช้ ของเธอ แต่เธอจะต้ องเดินหน้ าต่อไป ทํางานที่พระเจ้ าทรงเรี ยกเธอให้ ทํา และช่วยทําให้ งานของลูกชายฉันที่ไม่
สมบูรณ์ให้ สําเร็จสมบูรณ์ พระเจ้ าทรงสามารถที่จะกันไม่ให้ เหตุการณ์เกิดขึ ้นได้ อย่างอัศจรรย์ แต่พระองค์ไม่ได้ ทรงทําเช่นนัน้ และ
เราจะต้ องยอมรับสิ่งที่ได้ เกิดขึ ้น ฉันให้ อภัยในความผิดพลาดของเธอ ตอนนี ้ เราทังคู
้ ่จะต้ องนําทุกสิ่งมาสู่พระหัตถ์ของพระเจ้ า”
จากนัน้ พวกเขาอธิษฐานร่ วมกัน ร้ องไห้ และพูดภาษาแปลกๆ ของประทานในการมีความเชื่อทําให้ ลงุ ของข้ าพเจ้ าประพฤติในวิธี
ทางอันเป็ นเหมือนพระคริ สต์ในสถานการณ์ที่สิ ้นหวังที่สดุ
ในปี 1980 คริสตจักรในเกาหลีมีความจําเป็ นที่จะต้ องมีสถานที่สําหรับวิทยาลัยพระคัมภีร์เป็ นอย่างมาก บิดามารดาของ
ข้ าพเจ้ าได้ รับการอนุญาตพิเศษจากคณะกรรมการมิชชันต่างประเทศเพื่อเดินทางในอเมริ กาเพื่อหาเงินทุนที่จําเป็ นแม้ ว่ายังไม่ถึง
เวลาหยุดพักปกติก็ตาม หลังจากเดินทางอยู่สามเดือน พวกท่านยังขาดเงินที่จําเป็ นต้ องมีอีกมาก คืนหนึ่ง พวกท่านเข้ าร่ วมการ
้ ้ สกึ ว่าจะต้ องหยุดและขอให้
ประชุมค่ายประจําปี ในลุยเซียนาและนัง่ ลงด้ านหลังของโบสถ์ ในระหว่างการเทศนา ผู้เทศนาในคืนนันรู
คริ สตจักรช่วยเหลือพวกท่าน เขานําเช็คออกจากกระเป๋ า ซึ่งเป็ นจํ านวนเงินของรถบรรทุกที่เขาขายไปในวันนัน้ และให้ เช็คนัน้
สําหรับโครงการก่อตังวิ
้ ทยาลัยพระคัมภีร์
วิญญาณในการเสียสละเกิดขึ ้นในที่ประชุม และหลัง่ ไหลไปด้ านหน้ าพร้ อมของขวัญแห่งการเสียสละ ได้ แก่ เงินสด เครื่ อง
ิ แหวนและเสื ้อคลุม ในเวลาประมาณสิบนาที ฝูงชนให้ เงินห้ าหมื่นห้ าพันเหรี ยญ เพียงพอต่อความจําเป็ นนัน้
บันทึกเทป นาฬกา
การถวายนี ้อยู่นอกเหนือไปจากความใจกว้ างของมนุษย์ แต่เป็ นการจัดการของพระเจ้ า วิญญาณแห่งการมีความเชื่อพิเศษเริ่ มต้ น
ขึ ้นในผู้เทศนาและท่วมท้ นไปยังที่ประชุมเมื่อพวกเขาเชื่อว่าเขาสามารถให้ ได้ มากกว่าตามความสามารถของตนและอนุญาตให้
พระเจ้ าทรงกระทําการผ่านพวกเขาเพื่อให้ วตั ถุประสงค์ของพระองค์สําเร็จ

__________________________________
วิ ญญาณในการมี ความเชื อ่ พิเศษเริ่ มต้นขึ้น
ในผ้เูทศนาและท่วมท้นไปยังที ป่ ระชุม
_______________________________
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เมื่อข้ าพเจ้ าเป็ นอาจารย์และผู้จดั การที่ Jackson College of Ministries
เราได้ ว่าจ้ างผู้รับใช้ แบปติสต์อิสระคนหนึ่งซึ่งเพิ่งจะได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริ สต์ และประกอบด้ วยพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ เพราะเป็ นคนแอฟริ กนั อเมริ กนั เขาจึงมีคนรู้ จกั มากมายในชุมชนทางศาสนาของคนผิวดํา และมีภาระหนักที่จะเห็นเพื่อน
ฝูงและเพื่อนร่ วมงานได้ รับข่าวและประสบการณ์เดียวกันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ในปี 1985 เราร่ วมกันวางแผนเพื่อเข้ าถึงคน
้ ยนเวลา
เหล่านี ้ เนื่องจากเขารู้ จกั ผู้รับใช้ หลายคนที่ต้องการการฝึ กอบรมเกี่ยวกับพระเจ้ า แต่ไม่มีโอกาส เราจึงตัดสินใจเปิ ดชันเรี
เย็นเรี ยกว่า “The Theology of Acts” (คําสัง่ สอนในหนังสือกิจการ) ผู้เทศนาและมัคนายกประมาณยี่สิบคนสมัครเรี ยน นอกไป
จากเราซึง่ จัดการชันเรี
้ ยนแล้ ว ยังมีอีกหลายคนที่ได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แล้ ว แต่สว่ นใหญ่ยงั ไม่ได้ รับ
ข้ าพเจ้ าเริ่ มที่กิจการ 1 และสอนเกี่ยวกับการกลับใจใหม่ การบัพติศมาด้ วยนํ ้าในพระนามของพระเยซู การบัพติศมาด้ ว
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ การพูดภาษาต่างๆ และอื่นๆ เมื่อสรุ ปบทเรี ยนที่สี่ ข้ าพเจ้ ารู้ สึกว่าถึงเวลาที่พระเจ้ าจะทรงเคลื่อนไหวใน
วิถีทางที่พิเศษ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจถึงประสบการณ์ในพระเจ้ าซึง่ นักเรี ยนมีมาก่อน แต่ผลักดันให้ พวกเขามุ่งไปเพื่อที่จะได้ รับทุกสิ่งที่พระ
เจ้ าทรงมีให้ แก่เขา ข้ าพเจ้ าอธิบายว่าวิธีเดียวที่จะทําเช่นนันได้
้ ไม่ใช่ด้วยการไว้ วางใจในความสําเร็ จในอดีต แต่ด้วยการเข้ าหาพระ
เจ้ าด้ วยการถ่อมใจ การกลับใจใหม่ และการยอมจํานน ข้ าพเจ้ าขอให้ ทกุ คนที่ต้องการพระวิญญาณและต้ องการการรับใช้ เช่นอัคร
ทูตให้ ยืนขึน้ และก้ าวออกมา จากนัน้ ข้ าพเจ้ าบอกให้ เขาสารภาพความบาปทังหมดต่
้
อพระเจ้ าและยอมจํานนชีวิตของตนอย่าง
แท้ จริ ง หลังจากที่เขาทําเช่นนัน้ แล้ ว เขาจะต้ องเริ่ มสรรเสริ ญพระเจ้ าและขอบคุณพระเจ้ าสําหรับพระสัญญาของพระองค์ การ
สรรเสริ ญของพวกเขาจะเป็ นหมายสําคัญว่าเขาพร้ อมที่จะได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และข้ าพเจ้ าจะวางมือบนพวกเขาตาม
ตัวอย่างในหนังสือกิจการ ในเวลานัน้ พวกเขาจะต้ องเชื่อว่าพระเจ้ าจะให้ บพั ติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
__________________________________________
ความเชื อ่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ ซึมซาบเข้ามาในชัน้ เรี ยน
__________________________________________
เมื่อเราดําเนินตามแผนการนี ้ ความเชื่อเริ่ มเพิ่มขึ ้นและฤทธิ์เดชของพระเจ้ าเทลงมา ไม่มีใครบอกนักเรี ยนว่าพวกเขาต้ อง
รอเป็ นชัว่ โมง วัน สัปดาห์หรื อเดือน หรื อว่าเขาต้ องแสวงหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าหลายครัง้ ก่อนที่จะพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเสด็จมา
พวกเขาเพียงแต่ทราบสิ่งที่ข้าพเจ้ าได้ แสดงให้ เขาเห็นในพระคัมภีร์ เราทุกคนเริ่ มอธิษฐาน และในเวลาสิบห้ านาที ผู้เทศนาและ
มัคนายกห้ าคนได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์โดยมีหมายสําคัญในการพูดภาษาต่างๆ ความเชื่อที่เหนือธรรมชาติซมึ ซาบเข้ ามาในชัน้
เรี ยน โดยทํางานผ่านสมาชิกที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณ และดลใจผู้อื่นให้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ด้วย

การทําการอิทธิฤทธิ์ ต่างๆ
การอิทธิฤทธิ์คือ “เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ ้นอย่างไม่อาจอธิบายได้ ด้วยกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ จึงเป็ นสิ่งเหนือธรรมชาติอนั
เกิดจากหรื อเป็ นการกระทําของพระเจ้ า” การอิทธิฤทธิ์ต่างๆ เป็ นเหตุการณ์ที่พิเศษ ผิดธรรมดาซึง่ ยับยังหรื
้ ออยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์
ตามธรรมชาติที่เรารู้ จัก และเป็ นการขัดขวางโดยตรงของพระเจ้ า แน่นอนว่าสําหรับพระเจ้ า ทุกสิ่งเป็ นไปได้ และสิ่งที่เป็ นการ
อิทธิฤทธิ์สําหรับเราเป็ นวิธีการปกติสําหรับพระองค์ พระเจ้ าทรงเป็ นพระผู้สร้ างและดังนัน้ พระองค์จึงสามารถกระทําการในวิถีทาง
ที่เป็ นไปไม่ได้ สําหรับเรา
_______________________________________________
การทําการอิ ทธิ ฤทธิ์ ต่างๆ คือการแทรกแซงเหนือธรรมชาติ
ของพระเจ้าซึ่งอยู่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ
ในสถานการณ์หนึ่ง และดําเนิ นการผ่านหรื อด้วยภาชนะทีเ่ ป็ นมนุษย์
_______________________________________________________
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ในความหมายทัว่ ไป คําตอบทุกคําตอบต่อคําอธิษฐาน ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่าง และการรักษาทังหมด
้
ที่มาจากพระเจ้ าเป็ นการอิทธิฤทธิ์ (ดู ตัวอย่าง กิจการ 19:11-12) แต่ 1โคริ นธ์ 12 กล่าวถึง “การทําการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ” ว่าเป็ นของ
กษาคนป่ วย คําว่า “ทํา” (ภาษากรี ก เอ็นเออร์ เกมา (energema)) หมายถึงการ
ประทานเฉพาะที่แตกต่างจากสิ่งอื่นๆ รวมทังการรั
้
ดําเนินการเฉพาะของพระเจ้ า และเนื่ องจาก “การทํ าการอิทธิ ฤทธิ์ ต่างๆ” เป็ นของประทาน “แก่” คนๆ หนึ่ง จึงแสดงว่า การ
ดําเนินการนันผ่
้ านทาง ด้ วย หรื อโดยสมาชิกของกายของพระคริ สต์ พระเจ้ าทรงสามารถทําการอิทธิฤทธิ์ในชีวิตของคนบาป แต่
ของประทานในการทําการอิทธิ ฤทธิ์ ต่างๆ แสดงถึงการกระทําของพระเจ้ าผ่านทางคริ สตจักรของพระองค์ โดยสรุ ป การทําการ
อิทธิฤทธิ์ต่างๆ คือ การแทรกแซงเหนื อธรรมชาติ ของพระเจ้าซึ่ งอยู่นอกเหนื อจากกฎเกณฑ์ ตามธรรมชาติ ในสถานการณ์ หนึ่ง และ
ดําเนิ นการผ่านหรื อด้วยภาชนะที เ่ ป็ นมนุษย์
คริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ได้ รับการทําการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ในหลายๆ โอกาสด้ วยกัน พระวิญญาณทรงส่งฟี ลิปจาก
ทะเลทรายเมืองกาซาไปยังเมืองอาโซทัส (กิจการ 8:39-40) ทูตสวรรค์ช่วยเปโตรให้ รอดพ้ นจากคุกอย่างอัศจรรย์เมื่อคริ สตจักร
อธิษฐานเพื่อเขา (กิจการ 12:5-11) ผีร้ายถูกขับออกจากคนที่ถกู สิง (กิจการ 8:6-7; 19:11-12) ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยุทิกสั พล่อย
หลับไปในขณะที่ฟังเปาโลสัง่ สอนช้ านาน เขาตกจากจากชันสาม
้
คอหักและเสียชีวิตลง แต่หลังจากเปาโลอธิษบานเผื่อเขาแล้ ว เขา
ฟื น้ ขึ ้นจากความตาย (กิจการ 20:9-12) เหตุการณ์นี ้ไม่ใช่แค่การรักษาคนป่ วยหรื อคนพิการให้ หาย แต่เป็ นการอิทธิฤทธิ์ในการทํา
ให้ ฟืน้ คืนชีวิตและกลับมีชีวิตใหม่ ในทํานองเดียวกัน พระเจ้ าทรงชุบชีวิตทาบิธา (โดรคัส) จากความตายด้ วยการอธิษฐานของเป
โตร (กิจการ 9:36-42) เปาโลได้ รับการปกป้องจากอันตรายอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อถูกงูพิษกัด (กิจการ 28:3-6)
การอิทธิฤทธิ์บางอย่างเป็ นหลักฐานสําหรับผู้ที่เชื่อ ในขณะที่ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อจะหาคําอธิบายตามธรรมชาติ หรื อบอกว่าเป็ นโชค
หรื อความบังเอิญ อย่างไรก็ดี การอิทธิฤทธิ์อื่นๆ เป็ นสิง่ ที่นอกเหนือคําอธิบายของมนุษย์
โดยนิยามแล้ ว การอิทธิฤทธิ์ต่างๆ เป็ นสิ่งที่พิเศษและผิดธรรมดา เช่นเดียวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่าง
เราควรจะคาดหวัง ให้ มี ก ารทํ า การอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ต่า งๆ แต่ เ ราจะต้ อ งไม่คิ ด ว่า เราสามารถใช้ ทัง้ ชี วิ ต ของเราด้ ว ยของประทานนี ้
้
ได้ พึ่งพาพระวิญญาณในการเดินทางปกติของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น แม้ ว่าจะมีการอิทธิฤทธิ์เกิดขึ ้นกับฟี ลิป แต่อคั รทูตทังหลายไม่
คริ สเตียนในศตวรรษแรกส่วนใหญ่ที่ถกู จับไม่ได้ รับการช่วยให้ รอดจากคุกอย่างอัศจรรย์ และส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตไม่ได้ ถกู ทําให้ ฟืน้
ขึ ้นใหม่
ในปั จจุบันนี ้ บางคนคาดหวังให้ พระเจ้ าจัดหาสิ่งจําเป็ นทุกอย่างในวิถีทางอันอัศจรรย์ แต่พระเจ้ าทรงมีแผนการปกติ
สําหรับชีวิตประจําวัน ซึ่งรวมถึง การทํางานหนัก การดูแลและใช้ สิ่งที่พระเจ้ าประทานให้ เป็ นอย่างดี และการถวายสิบลดและเงิน
ถวาย หลักการทัว่ ไปคือ “ถ้ าผู้ใดไม่ยอมทํางาน ก็อย่าให้ เขากิน” (2เธสะโลนิกา 3:10) บางคนอิจฉาที่คนอื่นมีบ้านและรถ แต่ไม่
ตระหนักว่าแม้ ว่าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ที่อวยพรแก่คนเหล่านัน้ แต่ในหลายๆ กรณี สิ่งของเหล่านี ้เป็ นผลจากการทํางานหนัก ระเบียบ
วินยั ความประหยัด อดออมและวางแผนเป็ นเวลาหลายปี
เราควรจะไว้ วางใจพระเจ้ าว่าจะทรงจัดหาสิ่งที่จําเป็ นของเรา โดยหวังคําตอบต่อคําอธิษฐานและการทําการอิทธิ ฤทธิ์
ต่างๆ แต่เราไม่ควรจะละเลยความรับผิดชอบประจําวันของเราในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ สังคมและเศรษฐกิจ [การ
ใช้ เงินอย่างถูกต้ อง] เราไม่ได้ แสดงความเชื่อด้ วยการขี ้เกียจ แต่ด้วยการทํางาน โดยการทําทุกสิ่งที่เราสามารถทําได้ และทุกสิ่งที่เรา
รู้วา่ จะต้ องทํา
การอิทธิฤทธิ์ตา่ งๆ ในคริสตจักรตอนต้ นไม่ได้ แต่เพียงตอบสนองความจําเป็ นเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยขยายข่าวประเสริ ฐออกไป
อีกด้ วย (ดูกิจการ 9:42) พระเจ้ ายังคงประทานการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ในทุกวันนี ้ดังเป็ นประโยชน์ในการประกาศความจริ งและทําให้
คริสตจักรแข็งแกร่ง
เมื่อข้ าพเจ้ าเริ่ มทํางานที่ Jackson College of Ministries ในปี 1981 วิทยาลัยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบริ หาร
ครัง้ ใหญ่ และประสบวิกฤตทางวิญญาณและการเงิน ในช่วงเวลาสี่ปีต่อมา พระเจ้ าทรงช่วยเราให้ มีผ้ เู ข้ าเรี ยนจาก 163 คนเป็ น
292 คน อย่างไรก็ตาม หากพูดอย่างมนุษย์แล้ ว ในสองสามภาคการศึกษาแรก วิทยาลัยเกือบจะอยู่ไม่รอด ในจุดหนึ่ง อาจารย์
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ใหญ่ของวิทยาลัยทําการเจรจาอย่างลับๆ ที่จะขายสถานที่อาคารให้ กบั อีกกลุ่มหนึ่ง ตลอดเวลานี ้ หลายคนอธิษฐานอย่างจริ งจัง
เพื่อให้ พระเจ้ าตอบสนองต่อความจําเป็ น
ก่อนหน้ าที่อาจารย์ใหญ่จะต้ องพบกับผู้ซื ้อ ชายคณะเมธอดิสต์คนหนึ่งจากบริ เวณใกล้ เคียงเดินเข้ ามาในห้ องทํางานของ
ข้ าพเจ้ า เขาต้ องการถวายสิบลดสําหรับเงินรายได้ จากโครงการก่อสร้ างครัง้ ใหญ่ เขาได้ ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่อื่น แต่ไม่สามารถที่จะ
ขายบ้ านเก่าได้ ดังนัน้ เขาจึงเกิดความคิดที่จะบริ จาคบ้ านนันเพื
้ ่อเป็ นวิธีในการถวายสิบลด คริ สตจักรของเขาไม่จําเป็ นต้ องมีที่พกั
ของผู้เทศนา แต่ในขณะที่เขาขับรถไป เขาเห็นวิทยาลัยของเราและตัดสินใจว่าเราอาจจะมีความจําเป็ นนี ้ หลังจาการที่คยุ กันไป
เล็กน้ อย เขาเสนอที่จะให้ บ้านของเขากับโรงเรี ยนของเรา
ข้ าพเจ้ าติดต่อรองอาจารย์ใหญ่เพื่อจัดการพบปะกับเจ้ าของและไปชมบ้ านหลังนี ้ ในขณะที่กําลังเดินทางไป เจ้ าของบ้ าน
ถามว่าวิทยาลัยอยู่ในคณะไหน รองอาจารย์ใหญ่บอกเขาว่าเราเป็ นเพ็นเทคอสต์ แต่พยายามที่จะสร้ างไมตรี จิต จึงกล่าวว่าเรา
เหมือนพวกเมธอดิสต์ในอดีต ชายคนนัน้ ตอบว่าเขาเป็ นเมธอดิสต์สมัยใหม่ แต่ก็ไม่ได้ ถอนการถวายของเขา ที่สํานักงานโอน
ทรัพย์สนิ ที่ดิน ภรรยาของเขากล่าวในขณะที่ลงชื่อในเอกสารร่วมกับเขาว่า เธอไม่ร้ ูวา่ อะไรทําให้ เขาตัดสินใจที่จะให้ บ้านแก่เรา
จากความเข้ าใจของเรา การให้ ของเขาเป็ นการอิทธิฤทธิ์จากพระเจ้ าเพื่อตอบสนองต่อการอธิษฐานอย่างมาก หลังจาก
ขายบ้ านและจ่ายหนี ้ที่เหลืออยู่แล้ ว วิทยาลัยได้ กําไรประมาณหกหมื่นเหรี ยญ การบริ จาคนี ้ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความจําเป็ น
ทางการเงินเท่านัน้ แต่ยงั ให้ กําลังใจและการยืนยันที่แน่วแน่ในเวลาวิกฤตอีกด้ วย
___________________________________
การให้ของเขาเป็ นการอิ ทธิ ฤทธิ์ จากพระเจ้า
___________________________________
ในปี 1988 มิชชันนารี ของเราในยุโรปตะวันออกขอให้ ข้าพเจ้ าเดินทางไปกับเขาที่บลั แกเรี ยซึ่งในเวลานัน้ เป็ นประเทศ
คอมมิวนิสต์ที่เคร่ งครัด เพื่อดําเนินการประชุมครัง้ แรกโดยสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ เขาเพิ่งจะติดต่อกับกลุ่มผู้เชื่อใต้ ดินขนาด
ใหญ่พอควรที่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และสนใจในการเทศนาของเรา เราเดินทางโดยรถยนต์จากออสเตรี ย ผ่านยูโกสลาเวีย
้
และนําเอาต้ นฉบับหนังสือชื่อ The Oneness of God (การเป็ นหนึ่งของพระเจ้า) ซึง่ แปลเป็ นภาษาบัลแกเรี ย เราใส่หนังสือนันไว้
บนแผ่นรองด้ านหลังใต้ หีบห่อ และหวังว่าเจ้ าหน้ าที่ชายแดนจะเห็นว่าเราเป็ นนักท่องเที่ยวและไม่ตรวจค้ นเราอย่างละเอียด เรารู้ว่า
้
า ถ้ าเขาตัดสิน
การตรวจค้ นอย่างละเอียดจะทําให้ พบต้ นฉบับนัน้ และยิ่งซ่อนดีเพียงใด ก็ยิ่งโดนกล่าวโทษมากขึ ้นเท่านันหากพบเข้
ว่าเราได้ พยายามลักลอบนําของต้ องห้ ามเข้ ามาอย่างจงใจ ผลลัพธ์จะร้ ายแรง
เมื่อเราเดินทางถึงชายแดน หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เลือกรถเราเพื่อตรวจค้ นพิเศษ เราต้ องขับเข้ าไปในโรงรถที่ซงึ่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจ
ค้ นรถตัง้ แต่ ด้า นหน้ า ถึง ด้ า นหลัง ใต้ ก ระโปรงและใต้ ช่ว งล่า ง เจ้ า หน้ า ที่ ถามคํ า ถามข้ า พเจ้ า อย่างละเอี ยดเกี่ ยวกับ นิ ตยสาร
National Geographic (แนชัน่ แนล จี โอกราฟิ ก) ซึง่ ข้ าพเจ้ านําติดไปอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เขาสนใจในหนังสือที่ไม่มีพิษมีภยั นี ้
เหลือเกินจนข้ าพเจ้ าหวาดกลัวว่าเขาจะทําอย่างไรหากพบเอกสารทางศาสนาที่เรามี ข้ าพเจ้ าอธิษฐานอย่างเงียบๆ และยิ ้ม ในขณะ
ที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจค้ นต่อไป เขาพบต้ นฉบับและเขาก็หยิบจับต้ นฉบับนัน้ หนังสือนันวางไว้
้
เห็นได้ ชดั โดยมีหวั เรื่ องเป็ นภาษาบัลแกเรี ย
อ่านได้ ชดั เจน แต่เขาไม่เคยเห็น หลังจากการตรวจค้ นผ่านไปหนึ่งชัว่ โมง เจ้ าหน้ าที่จึงปล่อยเราไป เรารู้ ว่าพระเจ้ าทรงปกป้องเรา
ด้ วยการอิทธิฤทธิ์
______________________________________
เรารู้ว่าพระเจ้าทรงปกป้ องเราด้วยการอิ ทธิ ฤทธิ์
______________________________________
ข้ าพเจ้ าและภรรยา รวมทังลู
้ กชายสองคนของเราเดินทางในรถแวนขนาดเล็กจากออสตินไปเซนต์หลุยส์ หลังคริ สตมาส
ในเดือนธันวาคมปี 1990 บนทางหลวงระหว่างรัฐในโอกลาโฮมา มีนํ ้าแข็งอยู่ ข้ าพเจ้ าจึงขับช้ าลง รถบรรทุกข้ างหลังเราขับผ่านเราไ
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ด้ วยความเร็ วสูง และเลี ้ยวกะทันหันด้ านหน้ าเราเพื่อไม่ให้ ชนกับรถบรรทุกและรถพ่วงอีกคันหนึ่งที่เพิ่งจะลากผ่านไปบนถนน
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ เหยียบเบรกจนนาทีสดุ ท้ าย
เมื่อข้ าพเจ้ าเหยียบเบรก ข้ าพเจ้ าเสียการควบคุมรถและรู้ว่าจะชนแน่แล้ ว ภรรยาของข้ าพเจ้ าร้ องออกมาว่า “พระเยซู” ใน
เวลานันเอง
้ รถบรรทุกด้ านหน้ าเราเลี ้ยวออกนอกถนนไป และหยุดโดยไม่เกิดหายนะหรื อมีใครได้ รับบาดเจ็บ ข้ าพเจ้ าควบคุมรถ
แวนได้ อีกครัง้ และเราขับต่อไป สรรเสริ ญพระเจ้ าที่ทรงปกป้องเรา เราเกือบจะประสานงากับรถบรรทุกนันอย่
้ างแท้ จริง
ในเวลานัน้ แม่ยายของข้ าพเจ้ าในออสตินได้ ข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศในบริ เวณที่เราขับรถและรู้ สึกเป็ นห่วงเป็ นอย่าง
มาก เธอจึงอธิษฐานด้ วยภาระหนักจนพระเจ้ าได้ ทรงให้ เธอเห็นนิมิตว่ารถเราได้ รับการดูแลจากทูตสวรรค์องค์หนึง่ นิมิตของเธอเป็ น
การอิทธิฤทธิ์ในตัวมันเอง และยืนยันแก่เราว่า พระเจ้ าได้ ทรงกระทําการอิทธิฤทธิ์ปกป้องเราในเวลาที่จําเป็ น
ในเดือนตุลาคม ปี 1995 ในการประชุมอธิษฐานในคริสตจักรของเราในออสติน พระเจ้ าตรัสกับข้ าพเจ้ าด้ วยภาษาแปลกๆ
และการแปลในเวลาที่สําคัญ และทรงสัญญาว่า เราจะได้ เห็นการอิทธิ ฤทธิ์ ในไม่ช้า ห้ าวันต่อมา ในการประชุมหาทุนเพื่อการ
ประกาศทัว่ โลก ปู่ /ตาของภรรยาของข้ าพเจ้ าตกลงจากเก้ าอี ้ และหมดสติไป ท่านหยุดหายใจ ใบหน้ าไม่มีสีและชีพจรหยุด ร่างกาย
อ่อนปวกเปี ยก ขากรรไกรหย่อน ตาเหลือกและผิวเย็นชืด เรายืนรอบเขาและเริ่มร้ องเรี ยกออกพระนามพระเยซู
ในตอนแรก ไม่มีอะไรเกิดขึ ้น แต่ในขณะที่เรายังคงอธิษฐานต่อไป ท่านไอและเริ่ มหายใจอีกครัง้ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ฉกุ เฉินมาก
ถึง ท่านมีสติและพูดตลก สีบนใบหน้ ากลับคืนมาและชีพจรเต้ นเป็ นปกติ
หลังจากทําการทดสอบอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล หมอไม่พบหลักฐานว่าการเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย หรื อ
อาการร้ ายแรงอื่นๆ แต่เขาพบว่าเก้ าสิบเก้ าเปอร์ เซนต์ของเส้ นเลือดแดงอุดตันและทําการผ่าตัดในทันที ในขณะที่อยู่โรงพยาบาล
ท่านมีอาการกําเริบบ้ างเล็กน้ อย ซึง่ ท่านก็ฟืน้ ตัวได้ เป็ นส่วนใหญ่
เพราะหมอไม่สามารถพบสิ่งผิดปกติใดๆ จึงสรุปว่า ท่านคงจะเพียงแต่เป็ นลมไปที่โบสถ์ อย่างไรก็ดี เราซึ่งอยู่ที่นนั่ เชื่อว่า
เขาได้ ต ายไปแล้ ว อาจจะเพราะโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ ร้ ายแรง แต่อ งค์ พ ระผู้เ ป็ นเจ้ า ได้ แ ทรกแซง ยับ ยัง้ และเปลี่ ย นแปลง
สถานการณ์นนอย่
ั ้ างอัศจรรย์ และชุบท่านขึ ้นจากความตาย
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บทที่เก้ า
การรั กษาคนป่ วย
นอกจากความเชื่อและการทําการอิทธิฤทธิ์แล้ ว ของประทานในการให้ ฤทธิ์เดช “ของประทาน [หลายอย่าง] ในการรักษา
คนป่ วย” (KJV) หรื อ “ของประทาน [หลายอย่าง] ในการรักษาคนป่ วย [หลายโรค]” (1โคริ นธ์ 12:9) “การรักษา” หมายถึง “การทํา
ให้ กลับสูส่ ขุ ภาพที่ดีหรื อไม่มีโรค แก้ ให้ หาย...ทําให้ ถกู ต้ อง ซ่อมแซม...ทําให้ (บุคคล) ฟื น้ สูส่ ภาพเดิมจน...สมบูรณ์”
ในความหมายทัว่ ไป การรักษาอาจหมายถึงการฟื น้ สู่สภาพเดินทางร่ างกาย จิตใจและวิญญาณ เมื่อมีประสบการณ์ใน
การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ คริ สตเตียนทุกคนได้ รับการรักษาทางวิญญาณ รวมทังการให้
้
อภัยความผิดบาป การคืนดีกบั พระเจ้ าและ
มีชีวิตทางวิญญาณใหม่ เมื่อเติบโตในพระคุณ คริ สเตียนจะเริ่ มพัฒนาลักษณะทางอารมณ์และวิญญาณที่ดี เช่น ความรัก สันติสขุ
ความปี ติยินดี และการบังคับตน ซึง่ พระคัมภีร์เรี ยกว่าผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22-23)
้ ้ หมายถึง
อย่างไรก็ตาม 1โคริ นธ์ 12 กล่าวถึงตัวอย่างการรักษาเฉพาะที่ทรงให้ แก่บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ใช่ทกุ คน ทังนี
การรักษาสภาพร่ างกายและจิตใจอันนอกไปจากการฟื น้ สูส่ ภาพเดิมทางวิญญาณและอารมณ์ที่คริ สเตียนทุกคนสามารถและควร
ุ ฉบับต่างๆ และหนังสือกิจการคือการรักษา
จะได้ รับดังเป็ นส่วนของชีวิตใหม่ในพระคริ สต์ ตัวอย่างของการรักษาในพระกิตติคณ
แบบนี ้
________________________________________
ของประทานในการรักษาคนป่ วยคือความสามารถต่างๆ
ในการรักษาหรื อการฟื ้ นตัวสู่สภาพเดิ มจากความเจ็บป่ วย
เชื อ้ โรค การบาดเจ็บและการพิ การอื น่ ๆ อย่างเหนือธรรมชาติ
_________________________________________________
ของประทานนี ้เป็ นของประทานเพียงอย่างเดียวที่อยู่ในรูปพหูพจน์ จริ งๆ แล้ ว มีของประทานหลายอย่างในการรักษา รู ป
พหูพจน์แสดงให้ เห็นว่ามีการรักษาหลายประเภท ทังสภาพที
้
่ได้ รับการรักษาที่แตกต่างและวิธีในการรักษาที่แตกต่าง เมื่อคํานึงเรื่ อง
นัน้ แล้ ว เราสามารถกําหนดนิยามของประทานในการรั กษาคนป่ วยได้ ว่าเป็ นความสามารถต่างๆในการรักษาหรื อการฟื ้ นตัวสู่
สภาพเดิ มจากความเจ็บป่ วย เชือ้ โรค การบาดเจ็บ และการพิ การอืน่ ๆ อย่างเหนือธรรมชาติ
มีบันทึกมากมายเกี่ยวกับการรั กษาในคริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ รวมทัง้ การรักษาชายง่อยที่พระวิหาร ฝูงชนใน
เยรูซาเล็ม หลายคนที่เป็ นอัมพาตและคนง่อยในสะมาเรี ย เซาโลแห่งทาร์ ซสั ผู้ได้ รับการรักษาจากการตาบอด และชายที่นอนอยู่บน
ที่นอนชื่อไอเนอัสในเมืองลิดดา (กิจการ 3:1-8; 5:14-16; 8:7; 9:17-18, 32-34)
มีการรักษาอันอัศจรรย์มากมายเกิดขึ ้นในชีวิตและการรับใช้ ของบิดามารดาของข้ าพเจ้ า ในปี 1963 ขณะที่ครอบครัวของ
้
างของบิดา
ข้ าพเจ้ ากําลังเตรี ยมตัวไปเกาหลี เราประสบอุบตั ิเหตุรถยนต์ที่ร้ายแรงซึง่ ทําให้ เราได้ รับบาดเจ็บหลายแห่ง แขนทังสองข้
ของข้ าพเจ้ าหัก และเส้ นประสาทในแขนขวาขาด ท่านไม่สามารถควบคุมมือขวาได้ เป็ นเวลาหลายเดือน และหมอบอกกับท่านว่า
ท่านจะไม่สามารถใช้ มือขวาได้ อีก อย่างไรก็ตาม คืนหนึ่งที่โบสถ์ พระเจ้ าทรงรักษามือของบิดาของข้ าพเจ้ าอย่างแท้ จริ ง ทรงให้ การ
ฟื น้ ฟูจนเต็มสภาพในทันทีทนั ใด ซึง่ ทําให้ หมอประหลาดใจเป็ นอย่างมาก
ในโม๊ ะโปะ (Mokpo)ประเทศเกาหลี แขนและไหล่ของชายคนหนึ่งซึ่งเป็ นอัมพาตได้ รับการรักษาให้ หายในทันทีเมื่อบิดา
ของข้ าพเจ้ าอธิษฐานร่ วมกับเขา ในกรุ งโซล เกาหลี ผู้หญิงคนหนึ่งได้ รับความรอดพ้ นจากเสียงที่กล่าวคําสบประมาทและคําแช่ง
สาปในใจของเธออยู่เสมอ และเด็กหญิงอายุสิบสองปี ได้ รับการรักษาจากความพิการทางหูที่ร้ายแรง ข้ าพเจ้ าอยู่ในการประชุมใน
แต่ละครัง้ และได้ เห็นบุคคลที่ได้ รับการรักษานัน้ หญิงง่อยคนหนึ่งเข้ ามาที่การประชุมฟื น้ ฟูในกลางกรุ งโซลในรถเข็นและได้ รับการ
้ วยความปี ติยินดี การรักษาในทันทีอนั น่าจดจําอื่นๆ ในเกาหลี
รักษา ข้ าพเจ้ าได้ เห็นเธอเดินข้ ามเวทีของห้ องประชุมที่เราเช่านันด้
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เช่น การรักษาชายคนหนึง่ ที่หหู นวก เด็กหญิงที่เป็ นวัณโรคซึง่ ทําให้ ปอดข้ างหนึง่ ใช้ การไม่ได้ และอีกข้ างใช้ งานได้ ไม่เต็มที่ และหญิง
คนหนึง่ ที่เป็ นมะเร็งเต้ านมในขันสุ
้ ดท้ าย
ในปี 1984 ข้ าพเจ้ าเทศนาในเมืองพ็อพล่าวิล (Poplarville) รัฐมิสซิสซิปปี คืนวันอาทิตย์วนั หนึ่งเกี่ยวกับฤทธิ์เดชในพระ
นามของพระเยซู หญิงที่มาคนหนึ่งเข้ ามาอธิษฐานโดยนัง่ อยู่บนรถเข็น เธอมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง และหมอกล่าวว่าเธอจะ
ไม่สามารถเดินได้ อีก ในขณะที่เราอธิษฐานเพื่อเธอ เธอลุกขึ ้นช้ าๆ จากรถเข็นด้ วยความช่วยเหลือจากคนอื่น และก้ าวๆ หยุดๆ อีก
สองสามก้ าว เธอมีความรู้ สกึ ปี ติยินดีเป็ นอย่างมาก แต่นนั่ เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ นเท่านัน้ ทุกวัน เธอมีอาการดีขึ ้นๆ จนกระทัง่ ในที่สดุ
เธอสามารถเดินได้ อย่างเต็มที่ หมอบอกกับเธอกับศิษยาภิบาลของเธอว่า “การอัศจรรย์เกิดขึ ้นกับเธอ”
ในขณะที่ข้าพเจ้ ากําลังเทศนาอยู่ในเซสเทนี (Cseteny) ประเทศฮังการี ในปี 1987 มีคนนําหญิงสาวคนหนึ่งที่พิการทาง
สมองตังแต่
้ กําเนิดมาในการประชุม ขณะที่เราอธิษฐานเพื่อเธอ เรารู้สกึ ฤทธิ์เดชของพระเจ้ า แต่สภาพของเธอไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่มองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ วนั นันเป็
้ นต้ นมา เธอเริ่ มมีอาการดีขึ ้น ในเวลาที่ข้าพเจ้ ากลับไปที่นนั่ ในปี 1988 อาการของเธอดี
ขึ ้นมากจนครอบครัวของเธอซึง่ เคยเป็ นผู้ที่ไม่เชื่อได้ ยอมรับว่านัน่ เป็ นการอิทธิฤทธิ์และรับเชื่อเป็ นคริสเตียน
________________________________________
ครอบครัวของเธอซึ่งเคยเป็ นผู้ทีไ่ ม่เชื อ่ ได้ยอมรับว่า
นัน่ เป็ นการอิ ทธิ ฤทธิ์ และรับเชือ่ เป็ นคริ สเตียน
______________________________________
ในการสัมมนาและการฟื น้ ฟูช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในเพโทรวัก (Petrovac) ประเทศยูโกสลาเวีย ในปี 1988 เราอธิษฐาน
เพื่อผู้หญิงคนหนึง่ ในโรงพยาบาล เธอฟื น้ ตัวอย่างน่าอัศจรรย์ มาโบสถ์และได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์นาทีที่เราวางมือบนเธอ
ในการประชุมอธิษฐานที่โบสถ์ของเราในออสติน รัฐเทกซัสในเดือนตุลาคมปี 1995 พระเจ้ าทรงตรัสกับเราด้ วยภาษา
แปลกๆ และการแปล และทรงสัญญาว่าจะมีการรักษา ในคืนนัน้ แม่ยายของข้ าพเจ้ าเชื่อว่าสัญญานันเป็
้ นของท่านและหลังของ
้ รับการรักษาในทันที
เธอที่ได้ รับบาดเจ็บร้ ายแรงจากอุบตั ิเหตุรถยนต์สองปี ก่อนหน้ านันได้
มิชชันนารี ในเอเชียคนหนึ่งติดโรคตับอักเสบประเภทที่รักษาไม่หายและถึงตาย และจําเป็ นต้ องกลับบ้ าน [อเมริ กา] หมอ
บอกกับเขาว่า เขาจะไม่สามารถเดินทางหรื ออาศัยอยู่ในเอเชียได้ อีก ในขณะที่เขาเข้ าร่ วมประชุมในคริ สตจักรของเราเป็ นเวลา
หลายเดือน เราและคนอื่นๆ อีกมากมายอธิษฐานขอให้ มีการรักษา เขาเริ่ มมีอาการดีขึ ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ได้ ฟืน้ สูส่ ขุ ภาพปกติและ
สองสามเดือนต่อมา ได้ รับคํายืนยันจากหมอว่าสามารถกลับไปทํางานมิชชันนารี ได้
ในปี 1997 ผู้หญิ งคนหนึ่งมาที่ โบสถ์ ของเราในออสติน เธอทนทุกข์ จากอาการหดหู่ที่ร้ายแรง คิดฆ่าตัวตาย และได้
พยายามฆ่าตัวตาย พระเจ้ าทรงประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ รักษาเธอจากอาการหดหู่และให้ เธอได้ เป็ นอิสระจากความคิดที่จะ
ฆ่าตัวตาย

การรักษาในการไถ่ บาป
การรักษาเป็ นสิ่งที่เห็นได้ ชัดกว่าของประทานอื่นๆ อีกมากมายที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ ทัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะหลายเหตุผล
ด้ วยกัน เช่น การรักษาเป็ นสิ่งที่มองเห็นได้ มากกว่า ตอบสนองความจําเป็ นของมนุษย์ที่เร่ งด่วนได้ มากกว่า และมีประโยชน์ต่อการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐเป็ นพิเศษ การรักษาเกี่ ยวข้ องอย่างมากกับแผนการแห่งความรอดของพระเจ้ า ซึ่งเป็ นสิ่งที่พระองค์ทรง
กําหนดไว้ เพื่อทําลายผลทุกอย่างของความบาป พระองค์ทรงสร้ างเราให้ เป็ นสิ่งมีชีวิตทางร่างกายและวิญญาณ และวัตถุประสงค์
สูงสุดของพระองค์คือเพื่อไถ่ร่างกายและวิญญาณของเรา
พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเยซูคริสต์ได้ ทรงไถ่เราจากโรคเมื่อพระองค์ทรงไถ่เราจากบาป “แน่ทีเดียวท่านได้ แบกความเจ็บไข้
ของเราทังหลาย
้
และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนันเราทั
้
งหลายก็
้
ยงั ถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้ าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่าน
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ถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทังหลาย
้
ท่านฟกชํ ้าเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทําให้ เราทั ้งหลายสมบูรณ์นั ้น ต
แก่ทา่ น ที่ทา่ นต้ องฟกชํ ้านันก็
้ ให้ เราหายดี” (อิสยาห์ 53:4-5)
หลายคนโต้ เถียงว่า การรักษานี ้เป็ นการรักษาทางฝ่ ายวิญญาณเท่านัน้ แต่ความรอดของพระเจ้ านันเพื
้ ่อคนๆ หนึ่งอย่าง
ครบถ้ วน มัทธิว 8:16-17 อธิบายว่าการรักษาทางร่ างกายเป็ นการสําเร็ จของอิสยาห์ 53:5 “พอคํ่าลง เขาพาคนผีเข้ าสิงเป็ นอันมา
มาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้ วยพระดํารัส และบรรดาคนเจ็บป่ วยทังหลายนั
้
น้ พระองค์ก็ได้ ทรงรักษาให้ หาย ทังนี
้ ้เพื่อจะ
้
และหอบโรคของเราไป”
ให้ สําเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ผ้ เู ผยพระวจนะที่วา่ ท่านได้ แบกความเจ็บไข้ ของเราทังหลาย
_____________________________________
สิ่ งใดที พ่ ระเยซทรงกระทํ
าเพือ่ คริ สตจักรยุคแรก
ู
พระองค์จะทรงกระทําเพือ่ คริ สตจักรในปั จจุบนั
_____________________________________
“พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงเป็ นเหมือนเดิมในเวลาวานนี ้ และเวลาวันนี ้ และต่อๆ ไปเป็ นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) สิ่งใดที่พระเยซู
ทรงกระทําเพื่อคริสตจักรยุคแรก พระองค์จะทรงกระทําเพื่อคริ สตจักรในปั จจุบนั พระองค์ทรงสัญญาว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่าน
ทังหลายว่
้
า ผู้ที่วางใจในเราจะกระทํากิจการซึง่ เราได้ กระทํานันด้
้ วย และเขาจะกระทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านันอี
้ ก เพราะว่าเราจะไปถึง
พระบิดาของเรา สิ่งใดที่ท่านทังหลายจะขอให้
้
นามของเรา เราจะกระทําสิ่งนัน้ เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้ รับเกียรติอนั ยิ่งใหญ่ทาง
พระบุตร สิง่ ใดที่ทา่ นขอในนามของเรา เราจะกระทําสิง่ นัน”
้ (ยอห์น 14;12-14)
เมื่อเรากล่าวว่า การรักษาเป็ นส่วนหนึ่งของการไถ่บาป เราหมายความว่า การตาย การฝั งและการฟื น้ จากความตายของ
พระคริ สต์เป็ นส่วนสําคัญของการรักษาของเราเช่นเดียวกับความรอดของเรา ไม่ได้ หมายความว่า หากเรามีความเชื่อที่จะได้ รับ
ความรอด เราจะได้ รับการรักษาโดยทันที หรื อว่าหากคนๆ หนึ่งไม่ได้ รับการรักษา เขาไม่ได้ รับความรอด เราจะต้ องตระหนักว่า
ประโยชน์บางอย่างของการไถ่บาปเกิดขึ ้นในทันทีในขณะที่บางอย่างเป็ นสิง่ ที่จะเกิดในอนาคต
บัดนี ้เป็ นวันแห่งความรอด ในความหมายเกี่ยวกับการรับการให้ อภัยความบาปและการบังเกิดใหม่ และทุกคนสามารถ
ได้ รับประโยชน์นี ้ในทันที แต่ความรอดของเราในแง่อื่นๆ นันยั
้ งมาไม่ถึง เรายังคงรอคอยการไถ่กายนี ้ในความหมายของการได้ รับ
สง่าราศี (ดูโรม 8:23; ฟี ลิปปี 3:20-21) ในขณะที่การรักษาบางอย่างมีในชีวิตนี ้ การรักษาที่สมบูรณ์ จะเกิดขึ ้นในการฟื น้ ขึ ้นจาก
ความตาย สิ่งใดก็ตามที่เราไม่ได้ รับในเวลานี ้ เราจะได้ รับในเวลานัน้ แต่เครื่ องบูชาของพระคริ สต์เป็ นหลักสําคัญของทุกสิ่งที่เรา
ได้ รับ ทังตอนนี
้
้และชัว่ นิตย์นิรันดร์
เมื่อเราเข้ าใจว่า การรักษาไม่ได้ เกิดขึ ้นเพียงเพราะความเพ้ อฝั น แต่พระคริ สต์ทรงซื ้อการรักษานันเพื
้ ่อเรา เราสามารถ
อธิษฐานขอการรักษาด้ วยความเชื่อมัน่ เป็ นอันมาก เราจะกล่าวถึงเหตุผลต่างๆ ว่าทําไมเราจึงไม่ได้ รับการรักษาในทันทีเสมอไป แต่
เหตุผลเหล่านี ้ไม่ควรจะขัดขวางเราจากการเชื่อพระสัญญาของพระเจ้ า เราควรจะคาดหวังว่าการรักษาเป็ นนํ ้าพระทัยปกติของพร
เจ้ า โดยไม่หมดความเชื่อไปหากการรักษาไม่เกิดขึ ้นในเวลาและวิธีที่เราคาดคิด แม้ ว่าเราจะตายในขณะที่รอคอยการรักษา เรา
ไม่ได้ พา่ ยแพ้ เพราะเราจะได้ รับกายที่ได้ รับสง่าราศีและเป็ นนิตย์นิรันดร์ เมื่อฟื น้ ขึ ้นมา

การรักษาอย่ างต่ อเนื่อง
บางครัง้ การรักษาเกิดขึ ้นในทันที บางครัง้ เกิดขึ ้นทีละเล็กทีละน้ อยหรื อเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ร่ างกายมนุษย์มีระบบการ
รักษาภายใน เมื่อเราทํามีดบาดนิ ้ว โดยปกติแล้ ว แผลจะหายได้ เองหากเรารักษาความสะอาดและไม่ปล่อยให้ ติดเชื ้อ เนื่องจากพระ
เจ้ าทรงสร้ างร่ างกายของเราให้ มีความสามารถอันอัศจรรย์ในการฟื น้ ตัว เราจึงสามารถกล่าวได้ ว่า การรักษาทุกอย่างมาจากพระ
เจ้ า จริ งๆ แล้ ว หมอผ่าตัดไม่ได้ รักษาร่ างกาย เพียงแต่แก้ ไขปั ญหาเพื่อที่ร่างกายจะสามารถรักษาตัวเองได้ ในทํานองเดียวกัน
บางครัง้ พระเจ้ าเพียงแต่นําสิ่งใดก็ตามที่ขดั ขวางการรักษาตัวเองของร่ างกายออกไป ร่ างกายจึงสามารถทํางานเป็ นปกติได้ ใน
กรณีเช่นนัน้ การรักษาจะเกิดขึ ้นทีละเล็กทีละน้ อย แต่ก็เป็ นการรักษาของพระเจ้ า
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_______________________________
แม้แต่ในพระคัมภี ร์ การรักษาบางอย่าง
เป็ นการรักษาที ละเล็กที ละน้อย
_________________________
บันทึกในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการรักษาหลายแห่งกล่าวถึงการรักษาที่เกิดขึน้ ในทันทีเพราะกรณี เหล่านีเ้ ห็นเด่นชัดที่สดุ
และเราควรจะคาดหวังที่จะให้ การรักษาเหล่านี ้เกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม แม้ แต่ในพระคัมภีร์ การรักษาบางอย่างเป็ นการรักษาทีละเล็ก
ทีละน้ อย เมื่อคนโรคเรื อ้ นสิบคนขอให้ พระเยซูเมตตา พระองค์ตรัสให้ พวกเขาไปหาปุโรหิต และในขณะที่ไป พวกเขาได้ รับการรักษา
(ลูกา 17:12-14) ในขณะที่การรักษาของพวกเขาเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว แต่ก็ไม่ได้ เกิดขึ ้นในเวลาที่เขาขอหรื อเมื่อเขาอยู่กบั พระเยซู
แต่เกิดขึ ้นหลังจากนัน้
ครัง้ หนึ่งเมื่อพระเยซูทรงรักษาชายตาบอด พระองค์ทรงแตะต้ องชายนันเป็
้ นครัง้ ที่สอง (มาระโก 8:22-25) หลังจากครัง้
้
นอาจ
้
แรก ชายคนนันสามารถเห็
้
นคนเหมือนต้ นไม้ เดินไปมา แต่หลังจากครัง้ ที่สอง เขาสามารถเห็นทุกอย่างได้ ชดั เจน ขันตอนนั
เป็ นสิง่ จําเป็ นในการเพิ่มความเชื่อของชายคนนัน้ อย่างไรก็ตาม บันทึกนี ้แสดงให้ เห็นว่า คนๆ หนึ่งอาจได้ รับการรักษาบางส่วน แต่
เขาจะต้ องมีความเชื่อและความอดทนอย่างต่อเนื่องเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์
นอกจากนี ้ พระคัมภีร์ยงั เปิ ดเผยให้ เห็นว่า คริ สเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่บางคนทนทุกข์จากโรคภัยไข้ เจ็บเป็ นระยะเวลา
หนึง่ โดยไม่ได้ รับการรักษาในทันที เปาโลเขียนไปหาผู้เทศนาข่าวประเสริฐคนหนึง่ ซึง่ เจ็บป่ วยร้ ายแรงเป็ นเวลานาน “ข้ าพเจ้ าคิดแล้ ว
ว่า จะต้ องให้ เอปาโฟรดิทัสน้ องของข้ าพเจ้ า ซึ่งเป็ นเพื่อนร่ วมงานและเพื่อนทหารของข้ าพเจ้ า และเป็ นผู้รับใช้ ของพวกท่านให้
ปรนนิบตั ิข้าพเจ้ าในยามขัดสน ไปหาท่านทังหลาย
้
เพราะว่าเขาคิดถึงท่านและเป็ นทุกข์เพราะท่านได้ ข่าวว่าเขาป่ วย เขาป่ วยจริ งๆ
ป่ วยจนเกือบจะตาย แต่พระเจ้ าทรงพระกรุณาโปรดเขา และไม่ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรดข้ าพเจ้ าด้ วย เพื่อไม่ให้ ข้าพเจ้ า
มีความทุกข์ซ้อนทุกข์” (ฟี ลิปปี 2:25-27) เปาโลยังได้ กล่าวถึงผู้เทศนาอีกคนหนึ่งที่เจ็บป่ วย “เอรัสทัส ยังค้ างอยู่ที่เมืองโคริ นธ์ แต่
เมื่อข้ าพเจ้ าจากโตรฟี มัส ที่เมืองมิเลทัสมานัน้ เขายังป่ วยอยู”่ (2ทิโมธี 4:20)
______________________________
คนๆ หนึ่งอาจได้รบั การรักษาบางส่วน
แต่เขาจะต้องมี ความเชือ่ และความอดทน
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ การรักษาที ส่ มบรณ์
ู
______________________________
ทิโมธี ผู้รับใช้ อีกคนหนึ่งเจ็บป่ วยอยู่เป็ นประจําเพราะร่ างกายอ่อนแอ เปาโลแนะนําเขาว่า “อย่าดื่มแต่นํ ้าอีกต่อไป แต่จ
ใช้ เหล้ าองุ่นบ้ างเล็กน้ อย เพื่อประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่าน และโรคที่บงั เกิดแก่ท่านเนืองๆ” (1ทิโมธี 5:23) เปาโลแนะนํา
ให้ เขาดื่มนํ ้าองุ่นที่มีคณ
ุ ค่าทางอาหาร แทนที่จะดื่มนํ ้าเปล่า ซึง่ อาจจะไม่สะอาด อย่างไรก็ตาม เขาแสดงให้ เห็นว่า แม้ วา่ คริสเตียน
ไว้ วางใจว่าพระเจ้ าจะทรงรักษาและให้ ความแข็งแกร่งอยูเ่ สมอ แต่เขาจะต้ องทานอาหารที่ถกู หลักโภชนาและดูแลสุขภาพด้ วย
ข้ อความเหล่านี ้ไม่ได้ กล่าวโทษผู้เชื่อที่เจ็บป่ วยเพราะการเจ็บป่ วยของเขา แต่แสดงให้ เห็นว่า เป็ นสิ่งปกติที่คริ สเตียนจะ
เจ็บป่ วย เรายังคงมีร่างกายที่ไม่อมตะและมีชีวิตอยูใ่ นโลกที่หลงอยูใ่ นบาปนี ้ และเราไม่ได้ มีภมู ิค้ มุ กันจากโรคภัยไข้ เจ็บ การทดลอง
และความยากลําบากในชีวิตประจําวัน เราไม่ควรมองว่าการเจ็บป่ วยเป็ นความพ่ายแพ้ แต่เป็ นโอกาสในการรักษา ไม่ว่าเราจะ
ได้ รับการรักษาในทันทีหรื อทีละเล็กทีละน้ อย เราจะต้ องให้ เกียรติแก่พระเจ้ า หากเราทนทุกข์ก่อนที่จะฟื น้ ตัว เราก็ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
ความอดทน การไว้ วางใจและบทเรี ยนอื่นๆ จากพระเจ้ า หากเราตายในความเชื่อ ซึง่ ทุกคนจะต้ องตายในวันหนึ่ง (นอกจากเราจะ
ได้ รับขึ ้นไปก่อน) เรายังคงมีรางวัลนิรันดร์ อยู่
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ไม่ว่าเราจะเจ็บป่ วยหรื อสุขภาพแข็งแรง เราควรจะไว้ วางใจในพระเจ้ าของเรา เมื่อเจ็บป่ วย เราควรจะพึง่ พาพระเจ้ าก่อน
สิ่งอื่นใดและคงพึง่ พาพระองค์เพื่อการรักษาและการรอดพ้ น เราจะต้ องไม่มีความเชื่อในหมอหรื อยาแทนที่จะเชื่อพระเจ้ า แต่ไม่ใช่
สิง่ ผิดที่จะปรึกษาหมอหรื อทานยา เปาโลกล่าวว่าลูกา ผู้ร่วมงานของเขาเป็ น “แพทย์ที่รัก” โดยที่ไม่ได้ กล่าวประณามอาชีพของเขา
แต่อย่างใด (โคโลสี 4:14)
หมอทํางานที่มีค่าเป็ นอย่างมาก พวกเขาให้ ความรู้ เราเกี่ยวกับหลักการเพื่อสุขภาพที่ดี เช่น อาหาร การออกกําลังกาย
และความสะอาดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บและโรคระบาด พวกเขาเตือนเราให้ ระวังอันตรายและปั ญหาต่างๆ และเมื่อ
ร่ างกายไม่สามารถทํางานได้ อย่างถูกต้ อง พวกเขาช่วยทําให้ ร่างกายกลับสู่กระบวนตามที่พระเจ้ าทรงประสงค์ ความรู้และทักษะ
ของพวกเขาแท้ จริ งแล้ วมาจากพระเจ้ า ส่วนยาที่เขาใช้ นนมี
ั ้ ต้นกําหนดจากพืช วิตามิน แร่ และสสารอื่นๆ ที่พระเจ้ าทรงสร้ างเพื่อ
ประโยชน์ของเรา ยาเพียงแต่แทนที่สิ่งที่ปกติแล้ วร่ างกายสร้ างขึ ้นมาได้ เอง ในเวลาที่เจ็บป่ วย เราควรจะอธิษฐานเพื่อการรักษา แต่
หากการรักษาที่สมบูรณ์ไม่เกิดขึ ้นในทันที ไม่ใช่สิ่งผิดที่จะใช้ ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อช่วยร่างกาย เช่น หมอ ยา เฝื อก ไม้ เท้ า และ
รถเข็น
เราจะต้ องพิจารณาว่าการรักษาทางการแพทย์ทงหลายจํ
ั้
าเป็ นหรื อไม่ โดยแสวงหานํ ้าพระทัยและสติปัญญาของพระเจ้ าใ
ทุกสิ่ง สังคมของเราใช้ ยามากเกินไป จึงมักจะคิดกันว่า ยามีไว้ แก้ ปัญหาทุกอย่าง แต่เราจะต้ องระวังข้ อจํากัด ผลข้ างเคียง และ
้
กษาต่างๆ นอกจากนี ้ การรักษาบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมกับบุตรของพระเจ้ า ครัง้ หนึ่ง หมอ
อันตรายจากยาและขันตอนการรั
คนหนึง่ แนะนําให้ มารดาของข้ าพเจ้ ารักษาความเจ็บปวดด้ วยการสะกดจิต แต่ท่านไม่ยอมรับการรักษานัน้ เพราะรู้สกึ ว่าการสะกด
จิตจะทําให้ ใจของเธออยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้ที่ไม่เชื่อ
้
้ สกึ ว่าพระเจ้ าได้ ทรงรักษาพวกเขา และไม่จําเป็ นต้ องมีการรักษาทางการแพทย์อีกต่อไป หากพระ
บางครัง้ คนทังหลายรู
เจ้ าตรัสกับเขา เขาควรจะยืนหยัดในพระสัญญาของพระองค์ นอกจากนี ้ หากพระเจ้ าทรงรักษาเขา หมอก็จะพิสจู น์ได้ ว่าเขาได้ รับ
การรักษา พวกเขาควรจะยอมรับการรักษาจากพระเจ้ า แต่เขาไม่ควรจะหยุดรับการรักษาทางการแพทย์เพื่อเป็ นวิธีพิสจู น์ความเชื่อ
ของเขา และ “เรี ยกร้ อง” ให้ พระเจ้ าทรงรักษาเขา

ความเชื่อเมื่อไม่ ได้ รับ
การรอดพ้ นหรือการรักษา
ความเชื่อของเราจะต้ องอยูใ่ นพระเจ้ าพระองค์เอง ไม่ใช่ในศาสนาศาสตร์ เกี่ยวกับการรอดพ้ นหรื อการรักษาในทันทีทนั ใด
บางครัง้ พระเจ้ าไม่ได้ ทรงตอบคําอธิษฐานของเราในวิธีทางที่เราต้ องการหรื อคาดหวัง อย่างไรก็ตาม เราต้ องไว้ วางใจในพระองค์
โยบยืนยันว่า “แม้ พระองค์ทรงประหารข้ า ข้ าจะยังรอคอย [ไว้ วางใจใน] พระองค์” (โยบ 13:15) พระเจ้ าไม่ทรงเป็ นผู้เริ่ มการ
เจ็บป่ วยหรื อการยากลําบาก แต่ความผิดบาปของมวลมนุษย์ได้ นําสิ่งเหล่านี ้เข้ ามาในโลก แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้ สิ่งเหล่านี ้เกิด
ขึ ้นกับเรา
________________________________________
ความเชือ่ ของเราจะต้องอยู่ในพระเจ้าพระองค์เอง
________________________________________
เราไม่ควรจะหมดกําลังใจเมื่อการทดลองเกิดขึ ้น แต่เราควรจะแสวงหานํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในการทดลองเหล่านั ้น ยา
อบ 1:2-4 กล่าวว่า “ดูก่อนพี่น้องของข้ าพเจ้ า เมื่อท่านทังหลายประสบความทุ
้
กข์ยากลําบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็ นเรื่ องน่ายินดี
เพราะท่านทังหลายรู
้
้ ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนัน้ ทําให้ เกิดความหนักแน่นมัน่ คง และจงให้ ความมัน่ คงนัน้ บรรลุผลอัน
สมบูรณ์ เพื่อท่านทังหลายจะได้
้
เป็ นคนที่ดีพร้ อม มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่ องเลย” พระเจ้ าไม่ทรงป้องกันการทดลอง
ไม่ให้ เกิดขึ ้น แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณเพื่อรักษาและช่วยเราให้ รอดพ้ นในเวลาการทดลองอยู่เสมอ “ไม่มีการทดลองใดๆ
เกิดขึ ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทงหลาย
ั้
พระเจ้ าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ ท่านต้ องถูก
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ทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ ด้วย เพื่อท่านจะมี
กําลังทนได้ ” (1โคริ นธ์ 10:13)
บางครัง้ พระเจ้ าทรงช่วยเราให้ รอดพ้ นอย่างอัศจรรย์จากการทดลอง แต่บางครัง้ พระองค์ทรงอนุญาตให้ เราเผชิญกับการ
ทดลองนี ้ ตัวอย่างเช่น กษัตริย์เฮโรดจับอัครทูตสองคน คือ เปโตรและยากอบ พระเจ้ าทรงช่วยเหลือเปโตรจากคุกอย่างอัศจรรย์ แต่
พระองค์ไม่ทรงกันยากอบจากการถูกตัดศีรษะ เป็ นคริ สตจักรเดียวกันที่ได้ อธิษฐานให้ ชายทังสองคน
้
เราไม่สามารถโทษคริ สตจักร
ชีวิตอยู่และเสียชีวิตลงในความเชื่อและในนํ ้าพระทัยของพร
หรื อยากอบว่าขาดความเชื่อ แต่เราจะต้ องตระหนักว่าชายทังสองคนมี
้
เจ้ า
เมื่อเปาโลถูกจับที่เยรูซาเล็ม เขาไม่ได้ รับการช่วยให้ รอดพ้ นอย่างอัศจรรย์เหมือนเปโตร ดังนันเขาจึ
้
งใช้ ประโยชน์จากการ
ปกป้องและการร้ องเรี ยนทางกฎหมายทังหมด
้
เขาอาจกลายเป็ นคนขมขื่นเพราะพระเจ้ าไม่ทรงช่วยให้ เขารอดพ้ น หรื อเขาอาจเลิก
พยายามที่จะทําให้ ตวั เองหลุดพ้ นโดยคิดว่าเขาไม่ควรจะต่อสู้นํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่เด่นชัดนั ้น อย่างไรก็ตาม ทางเลือกทั ้งสองนั ้
คงจะผิด เพราะเป็ นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่เขาอดทน คงอธิษฐานต่อไป พยายามให้ ได้ รับอิสระ และทําอะไรก็ตามที่สามารถทําได
เพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐ ในตอนท้ าย เปาโลถูกประหาร แต่ในระหว่างเวลานัน้ เขาสามารถเป็ นพยานให้ ผ้ นู ําในการปกครองหลาย
คน รวมทังผู
้ ้ ปกครองอาณาจักรโรม และเขาสามารถเขียนจดหมายฉบับต่างๆ ที่เป็ นส่วนของพระคัมภีร์ใหม่ทกุ วันนี ้ พระเจ้ าทรงมี
วัตถุประสงค์ในการทดลองเปาโลซึง่ ใหญ่ยิ่งกว่าที่เปาโลจะสามารถตระหนักได้ ในเวลานัน้ เขาเพียงแต่จะต้ องใช้ ชีวิตด้ วยความเชื่อ
_________________________________________________________
บางครัง้ พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากการทดลองอย่างอัศจรรย์
แต่บางครัง้ พระองค์ทรงอนุญาตให้เราเผชิ ญกับการทดลองนัน้
___________________________________________________
นอกจากนี ้ เปาโลยังต่อสู้กบั “หนามใหญ่ในเนื ้อของข้ าพเจ้ า” ซึ่ง “เป็ นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้ า” เขาต้ องประสบ
กับการต่อสู้ของซาตานในทุกที่ที่เขาไปเทศนาข่าวประเสริ ฐ บางคนคิดว่า ข้ อความนี ้เกี่ยวข้ องกับปั ญหาทางร่ างกาย อย่างไรก็ดี
ปั ญหานี ไ้ ม่ได้ มาจากพระเจ้ า เปาโลอธิ ษฐานเพื่อให้ รอดพ้ นถึงสามครั ง้ แต่พระเจ้ าไม่ได้ ทรงตอบคําอธิ ษฐานเหมือนเช่นที่เขา
ุ ของเราก็พอแก่เจ้ าแล้ ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ ้นเต็มขนาด
ต้ องการ แต่พระเจ้ าตรัสกับเขาว่า “การที่มีคณ
ที่นนั่ ” (ดู 2โครินธ์ 12:7-9)
หลักการต่างๆ ที่เราได้ กล่าวถึงไปเป็ นความจริ งเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยทางร่ างกาย โรม 8:28 บอกกับเราว่า “เรารู้ว่า พระ
เจ้ าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้ เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทังปวงที
้
่พระองค์ได้ ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์” เราอาจจะ
ไม่สามารถเห็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่ละเหตุการณ์ได้ แต่เมื่อเราเห็นชีวิตของเราโดยรวมแล้ ว เราจะเห็น
้ วยประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี ดังนัน้ ในการเจ็บป่ วย เราจะต้ องคงรักพระเจ้ า ทํา
ว่าพระเจ้ าทรงกระทําให้ เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง ทังด้
ตามนํ ้าพระทัยของพระองค์และไว้ วางใจพระองค์ หากบางสิง่ ในชีวิตของเราไม่เป็ นที่พอพระทัยต่อพระองค์ เราควรจะกลับใจใหม
และแก้ ไขทางของเราเสีย เราควรจะอธิษฐานและเชื่อในการรักษาจากพระเจ้ า แต่หากเราเจ็บป่ วยเป็ นเวลาหนึ่ง เราควรจะใช้ วิธีใด
ก็ตามที่พระองค์ทรงให้ แก่เราเพื่อบรรเทาความทรมานและเป็ นกระบวนการสูก่ ารฟื น้ ตัว
คุณป้าท่านหนึง่ ของข้ าพเจ้ าได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็งในขณะที่ท่านอายุสี่สิบกว่า ท่านมีความเชื่อในพระเจ้ าเป็ น
อย่างมาก และในการอธิษฐานหลายครัง้ ท่านเชื่อว่าพระเจ้ าได้ ทรงรักษาท่านอย่างอัศจรรย์ ท่านเป็ นผู้ที่มีความเชื่ออย่างมาก และ
ญาติสนิทของท่านเป็ นพยานถึงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของท่าน ในการทดลองของท่าน พระเจ้ ากล่าวแก่ท่านด้ วยภาษาแปลกๆ และ
การแปล โดยสัญญาว่า ท่านจะมีชีวิตอยูจ่ นเห็นครอบครัวรุ่นที่สาม แต่ทา่ นไม่มีหลาน ครอบครัวจึงถือเอาสัญญานี ้ว่าหมายถึงท่าน
จะได้ รับการรักษา แต่ไม่ใช่เช่นนัน้ หลังจากถ้ อยคําพยากรณ์ นนั ้ ไม่นาน ทังลู
้ กสาวและลูกสะใภ้ ของท่านกําลังจะมีลกู สองสาม
เดือนหลังจากหลานเกิดมา คุณป้าของข้ าพเจ้ าก็เสียชีวิต ครอบครัวของท่านไม่สามารถอธิบายได้ ว่าทําไมพระเจ้ าจึงอนุญาตให้
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เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้น แต่พวกเขายังคงไว้ วางใจพระองค์ ผลที่ดีอนั เกิดจากการทดลองที่ร้ายแรงนี ้คือคุณป้าอีกท่านหนึ่งของข้ าพเจ้ า
ได้ รับการบันดาลใจด้ วยตัวอย่างความเชื่อจนถึงความตายนี ้จนท่านได้ รับการหนุนใจในการเดินต่อไปกับพระเจ้ า
___________________________________________________
ความเชื อ่ ไม่ได้ปรากฏในการช่วยให้รอดพ้นอย่างอัศจรรย์เท่านัน้
___________________________________________________
ความเชื่อไม่ได้ ปรากฏในการช่วยให้ รอดพ้ นอย่างอัศจรรย์เท่านัน้ เราอาจเห็นความเชื่อได้ จากความอดทนเมื่อเกิดการ
ทดลอง ฮีบรู 11 กล่าวถึงผู้ที่มีความเชื่อหลายคน บางคนได้ รับการช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์ในขณะที่บางคนเสียชีวิตในความเชื่อ
โดยไม่ได้ รับการอิทธิฤทธิ์ แต่ทกุ คนได้ รับการยกย่องจากพระเจ้ าและเป็ นแบบอย่างสําหรับเรา ชายหนุ่มชาวฮีบรูสามคนในบาบิโลน
คาดหวังว่าจะได้ รอดพ้ นอย่างอัศจรรย์อย่างแท้ จริ ง แต่หากพระเจ้ าไม่ได้ ทรงช่วยเขาให้ รอดพ้ น เขายังคงยืนหยัดที่จะรับใช้ พระองค์
พวกเขาบอกกับเนบูคดั เนสซาร์ ว่า “ถ้ าพระเจ้ าของพวกข้ าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้ าพระบาท ปรนนิบตั ิ พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้ าพระ
บาทให้ พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ ข้ าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้ าพระบาท ให้ พ้นพระหัตถ์ของฝ่ าพระบาท ถึงแม้ ไม่เป็ น
เช่นนัน้ ข้ าแต่พระราชา ขอฝ่ าพระบาททรงทราบว่าพวกข้ าพระบาทก็ไม่ปรนนิบัติ พระของฝ่ าพระบาทหรื อนมัสการปฏิมากร
ทองคําซึง่ ฝ่ าพระบาทได้ ทรงตังขึ
้ ้น” (ดาเนียล 3:17-18)
บางคนสอนอย่างผิดๆ ว่า การรักษาจากพระเจ้ าจะเกิดขึ ้นอย่างแน่นอนหากว่าคนทังหลายมี
้
ความเชื่ออย่างเพียงพอ รับ
้
่งขันตอนใด
้
แต่พระเจ้ าทรงมีสิทธิอํานาจ เราไม่สามารถเข้ าใจพระองค์ได้ ทังยั
้ งไม่
เชื่อตามวิธีที่ถกู ต้ อง หรื อปฏิบตั ิตามขันตอนหนึ
สามารถควบคุมหรื อสัง่ พระองค์ได้ อีกด้ วย โดยนิยามแล้ ว ความเชื่อมักจะมีส่วนประกอบอันเป็ นสิ่งลํ ้าลึก สิง่ ที่ไม่ร้ ู จกั การไว้ วางใ
แม้ วา่ จะไม่มีความเข้ าใจก็ตาม เราไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อให้ กลายเป็ นสูตรรวบรัดและตายตัวได้
อดีตนักเรี ยนคนหนึ่งของข้ าพเจ้ าคุ้นเคยกับคริ สตจักรคาริ สมาติกแห่งหนึ่งในเทกซัสซึง่ สอนเกี่ยวกับการอ้ างในสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด แล้ วสิ่งนันจะเกิ
้
ดขึ ้นตามที่อ้าง นั่นคือ หากบุคคลคนหนึ่งอ้ างว่าจะได้ รับการรักษาด้ วยความเชื่ออย่างเต็มที่ เขาจะได้ รับการ
รักษาอย่างแน่นอน สมาชิกคณะกรรมการของคริ สตจักรคนหนึ่งได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็ งที่รักษาไม่หาย คริ สตจักรอธิษฐาน
ประกาศความเชื่อออกมา ร่ วมใจกันและอ้ างชัยชนะ ชายคนนันไม่
้ ได้ รับการรักษาและยังมีอาการแย่ลง ในที่สดุ บรรดาผู้นําของ
คริสตจักรบอกกับเขาว่า ความเชื่อของตนแข็งแกร่งดี แต่เขาไม่ได้ รับการรักษาเพราะความเชื่อของเขาอ่อนแอ ชายคนนันไม่
้ ยอมรับ
การสรุปเช่นนันและต้
้
องออกจากคริสตจักร เมื่อเขาต้ องการกําลังใจมากที่สดุ คริ สตจักรนันกลั
้ บใช้ คําสัง่ สอนนี ้เพื่อต่อสู้เขา อย่างไร
ก็ตาม หลังจากออกจากคริสตจักรนันมาแล้
้
ว เขาได้ รับการรักษาอันอัศจรรย์

ทําไมบางครัง้ การรักษาจึงไม่ เกิดขึน้
ทําไมบางคนจึงไม่ได้ รับการรักษา เหตุผลอาจมีหลายประการดังนี ้
1. การขาดความเชื ่อ ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ ว หลายคนที่มีความเชื่อไม่ได้ รับการรักษา อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นต่อไปในบทที่
10 ว่า ความเชื่อเป็ นกุญแจสูก่ ารรับการรักษาจากพระเจ้ า เมื่อเราแสวงหาการรักษา เราจะต้ องให้ ความเชื่อของเราอยู่กบั องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าและพระสัญญาของพระองค์ เหตุผลที่สําคัญที่สดุ ที่ทําให้ เราไม่เห็นการรักษาที่อศั จรรย์จากพระเจ้ าในโลกของเราทุกวันนี ้
อาจจะเป็ นการขาดความเชื่อ แม้ ว่าพระเยซูทรงเป็ นผู้รักษาและผู้ทําการอิทธิฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อพระองค์เสด็จกลับไปนาซาเร็ธ แต่
คนส่วนมากไม่ยอมรับการรับใช้ ของพระองค์เพราะเขาคิดว่าเขารู้จกั พระองค์และครอบครัวของพระองค์ดีแล้ ว ดังนัน้ “พระองค์จึง
มิได้ ทรงกระทําการมหัศจรรย์มากในเมืองนัน้ เพราะเขาไม่มีความเชื่อ” (มัทธิว 13:58)
2. การกระทํ าของเราเอง เมื่ อการรั กษาไม่เกิ ดขึน้ เราไม่เพียงแต่จะต้ องตรวจสอบความเชื่ อของเราเท่า นัน้ แต่ยังต้ อ ง
ตรวจสอบวิถีชีวิต การกระทําและสภาพแวดล้ อมของเราอีกด้ วย หลายครัง้ ความเจ็บป่ วยเกิดจากการกระทําอันเลินเล่อหรื อความ
ตังใจของเราเอง
้
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บางครัง้ แต่ไม่เสมอไป ความเจ็บป่ วยเป็ นผลจากความบาป หลังจากทรงรักษาชายที่นอนอยู่บนที่นอนที่สระเบธซาธา
พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “นี่แหนะ เจ้ าหายโรคแล้ ว อย่าทําบาปอีก มิฉะนันเหตุ
้ ร้ายกว่านันจะเกิ
้
ดกับเจ้ า” (ยอห์น 5:14) เปาโลอธิบาย
ว่า การไม่เคารพมื ้ออาหารขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าอาจก่อให้ เกิดผลเลวร้ ายทางร่างกายได้ “เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยมิได้ เล็งเห็น
พระกายขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ก็กินและดื่มเป็ นเหตุให้ ตนเองถูกพิพากษาโทษ ด้ วยเหตุนี ้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกําลังและป่ วย
ไข้ และบ้ างก็ลว่ งหลับไป” (1โครินธ์ 11:29-30) พระเจ้ าอาจทรงอนุญาตให้ มีการเฆี่ยนเตียนในลักษณะการเจ็บป่ วยเพราะความผิด
ที่เรากระทําต่อคนอื่น และในกรณีดงั กล่าว เราจะต้ องกลับใจใหม่และสารภาพความบาปเพื่อที่จะได้ รับการรักษา (ดูยากอบ 5:16)
มีตวั อย่างมากมายที่แสดงให้ เห็นว่าการละเมิดนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าจะทําให้ เกิดการเจ็บป่ วยหรื อโรคภัยอย่างหนึง่ อย่า
ใด การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาจทําให้ เป็ นโรคตับแข็ง การสูบบุหรี่ อาจทําให้ ถงุ ลมโป่ งพองและเป็ นโรคมะเร็งปอด การล่วง
ประเวณีและการผิดประเวณีอาจทําให้ เป็ นกามโรคและโรคเอดส์ และการเก็บความเกลียดและความขมขื่นใจอาจทําให้ เกิดโรคที่
เกี่ยวข้ องกับความเครี ยดทังหลาย
้
การไม่เชื่อฟั งพระเจ้ าอยูเ่ สมอจะนําไปสูโ่ รคประสาททางจิตใจและอารมณ์
อย่างไรก็ดี โรคภัยไข้ เจ็บและความพิการส่วนใหญ่ไม่ใช่ผลจากความบาปของบุคคล เมื่อเหล่าสาวกเห็นชายตาบอด เขา
คิดว่าสภาพนันเกิ
้ ดขึ ้นเพราะความบาปของใครคนหนึ่ง แต่พระเยซูทรงแก้ ไข “และพวกสาวกของพระองค์ทลู ถามพระองค์ว่า ‘พระ
อาจารย์เจ้ าข้ า ใครได้ ทําผิดบาป ชายคนนี ้หรื อบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด’ พระเยซูตรัสตอบว่า ‘มิใช่ว่าชายคนนี ้หรื อ
บิดามารดาของเขาได้ ทําบาป แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้ พระราชกิจของพระเจ้ าปรากฏในตัวเขา’ ” (ยอห์น 9:2-3) เพื่อนๆ ของ
โยบพยายามกล่าวว่าสภาพของเขาเกิดจากความผิดบาปในชีวิตของเขา แต่เขาไม่ยอมรับการสรุ ปเช่นนัน้ และพระเจ้ าทรงเป็ น
พยานถึงความชอบธรรมของเขา
___________________________
เราไม่ควรจะตัดสิ นผู้อืน่ ที เ่ จ็บป่ วย
___________________________
ความเจ็บป่ วยยังอาจเป็ นผลมาจากอาหารที่ไม่ถกู สุขลักษณะ ความสกปรก การขาดการออกกําลังกาย ความเครี ยด การ
ขาดการพักผ่อนและสาเหตุทางสภาพแวดล้ อมอื่นๆ แม้ ว่าเราจะสามารถแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้ าในสถานการณ์เหล่านี ้
แต่เป็ นการไม่เหมาะสมที่ จะอธิ ษฐานขอการรั กษาจากพระเจ้ าโดยไม่พยายามแก้ ไขปั จจัยที่อยู่ในการควบคุมของเรา เราไม่
สามารถโทษพระเจ้ าหากเราเจ็บป่ วยเพราะการกระทําของเราเอง และเราไม่สามารถกล่าวว่าพระเจ้ าทําไม่สําเร็ จเมื่อพระองค์ไม่
รักษาเราในทันทีในกรณีเช่นนัน้
เราไม่ควรตัดสินผู้อื่นที่เจ็บป่ วย แต่เราควรจะตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าพระเจ้ ากําลังพยายามเฆี่ยนตีหรื อสอนเราด้ วย
้ อไม่ การละเมิดกฎทางร่างกายหรื อทางวิญญาณอาจเป็ นสาเหตุ และหากเป็ นเช่นนัน้ เราจะต้ องแก้ ไขทางของ
ความเจ็บป่ วยนันหรื
เรา หากว่าหลังจากตรวจสอบตนเองโดยอธิษฐานอย่างมากแล้ ว เราไม่เห็นสาเหตุดงั กล่าว เราไม่ควรจะใช้ ชีวิตอยู่ด้วยความรู้ สึก
ผิดและการประณาม แต่ควรจะดําเนินต่อไปด้ วยความเชื่อ
3. นํ้าพระทัยปกติ และนํ้าพระทัยพิเศษของพระเจ้า แม้ ว่าพระคัมภีร์ให้ คําสัญญาในการรักษาแก่คริ สตจักร แต่อาจไม่ใช่นํ ้
พระทัยของพระเจ้ าที่จะรักษาในทันทีในกรณีใดกรณีหนึ่ง การอธิษฐานทังหมดจะต้
้
องเป็ นตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า พระเยซูทร
้ ่ ขอให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 6:10) พระองค์เองทรง
สอนเราให้ อธิษฐานว่า “ขอให้ แผ่นดินของพระองค์มาตังอยู
อธิ ษฐานที่เกทเสมนี “พระบิดาเจ้ าข้ า ถ้ าพระองค์ พอพระทัย ขอให้ ถ้วยนี เ้ ลื่อนพ้ นไปจากข้ าพระองค์ เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้
เป็ นไปตามใจข้ าพระองค์ แต่ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลูกา 22:42) พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะทรงฟั งและให้ “สิ่งที่เรา
ทูลขอนัน”
้ แต่สญ
ั ญานี ้จะได้ เมื่อเราขอ “สิง่ ใดที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์” (1ยอห์น 5:14-15)
ยากอบ 5:14-16 บอกให้ เราอธิ ษฐานเพื่อคนป่ วย เพราะเป็ นนํ า้ พระทัยของพระเจ้ าที่เราจะทําเช่นนั ้นเสมอ เราควรจ
อธิษฐานเพื่อการรักษาคนป่ วย และเราได้ รับคํายืนยันว่าพระองค์จะทรงฟั งและตอบคําอธิษฐานนี ้ แต่ในวิธีและเวลาของพระองค์
ไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นตามวิธีและเวลาของเรา พระองค์อาจจะรักษาคนป่ วยในทันที พระองค์อาจทรงเริ่ มรักษาทีละเล็กทีละน้ อย
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พระองค์อาจทรงใช้ สิ่งที่เราถือว่าเป็ นวิธี “ธรรมชาติ” พระองค์อาจทรงรักษาในภายหลัง พระองค์อาจประทานพระคุณในเวลาที่
เจ็บป่ วย หรื อพระองค์อาจทรงอนุญาตให้ คนๆ นันตายในความเชื
้
่อและได้ รับคําตอบในการฟื น้ ขึ ้นมา
้ ่
อาจมีเหตุผลมากมายว่าทําไมพระเจ้ าจึงไม่รักษาในทันที บางอย่างเราอาจทราบได้ แต่บางอย่างมีแต่พระเจ้ าเท่านันที
ทรงทราบ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะทรงบรรเทาอาการชัว่ คราวของเราโดยการรักษาอย่างอัศจรรย์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าอาจอนุญาตให้
เราคงเจ็บป่ วยอยูเ่ ป็ นเวลาหนึง่ เพื่อที่เราจะแก้ ไขรากปั ญหาของความเจ็บป่ วยของเรา
ความเจ็บปวดเป็ นสิง่ สําคัญในเรื่ องนี ้ แม้ วา่ จะไม่มีใครชอบความเจ็บปวด แต่เราจะต้ องฟั งร่างกายของเราเมื่อเรามีความ
เจ็บปวด แทนที่จะละเลยอาการปวดที่เกิดขึ ้นประจํา เราควรจะหาทางเพื่อเข้ าใจปั ญหา ผู้ที่เป็ นโรคเรื อ้ นจะสูญเสียความรู้สกึ ปลาย
แขนปลายขาทีละเล็กทีละน้ อย เช่น พวกเขาไม่ร้ ูสกึ เจ็บปวดเมื่อเท้ าหรื อนิ ้วได้ รับบาดเจ็บ และกว่าจะรู้ตวั ว่าได้ รับบาดเจ็บก็ผ่านไป
หลายชัว่ โมงหรื อหลายวัน ด้ วยเหตุนนั ้ ร่างกายของเขาจึงทรมานจากความเจ็บปวดที่รักษาไม่หาย ดังนัน้ การที่ไม่ทรงนําเอาความ
เจ็บปวดออกไปทันทีเป็ นการอวยพร เพราะความเจ็บปวดนันช่
้ วยให้ เรารู้ได้ วา่ มีบางสิง่ ผิดปกติเกิดขึ ้นอยู่
____________________________________
บางครัง้ พระเจ้าอาจทรงใช้ความเจ็บป่ วยเพือ่
ให้วตั ถุประสงค์บางอย่างสําเร็ จในชีวิตของเรา
____________________________________
บางครัง้ พระเจ้ าอาจทรงใช้ ความเจ็บป่ วยเพื่อให้ วตั ถุประสงค์บางอย่างสําเร็ จในชีวิตของเราหรื อชีวิตของผู้อื่น ชายตา
บอดในยอห์น 9 มีตาบอดเป็ นเวลาหลายปี จนกระทัง่ ถึงเวลาของพระเจ้ าในการทําการอิทธิฤทธิ์ และพระเยซูทรงอธิบายว่าเป็ น
วัตถุประสงค์ของพระเจ้ าในการเปิ ดเผยพระราชกิจของพระองค์ผ่านทางชายคนนี ้ พระเยซูคงจะต้ องผ่านชายง่อยที่นงั่ อยู่ที่ประตู
พระวิหารหลายครัง้ เป็ นเวลาหลายปี แต่เขาไม่ได้ รับการรักษาจนเปโตรและยอห์นอธิษฐานเพื่อเขาในกิจการ 3
หลังจากครอบครัวของข้ าพเจ้ าประสบอุบตั ิเหตุรถประสานงากันอย่างร้ ายแรงในปี 1963 บิดามารดาของข้ าพเจ้ าต้ องอยู่
ในโรงพยาบาลเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ มารดาของข้ าพเจ้ าเกือบจะเสียชีวิตเพราะคอหักและสมองกระทบกระเทือนอย่างรุ นแรง
จมูกและแขนทังสองข้
้
างของบิดาของข้ าพเจ้ าหัก อุบตั ิเหตุครัง้ นันทํ
้ าให้ เราไปเกาหลีช้าไปหนึ่งปี จากมุมมองของเรา ความทรมาน
และการเสียเวลานัน้ เป็ นสิ่งที่ไม่อาจเข้ าใจได้ แต่อย่างน้ อยมีสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งเกิดขึน้ บิดาของข้ าพเจ้ ามีโอกาสเป็ นพยานกับนาง
พยาบาลเกี่ยวกับความรอด เธอกลับใจใหม่ในห้ องที่โรงพยาบาลที่ท่านนอนอยู่ จากนัน้ เธอไปโบสถ์ ได้ รับบัพติศมาในพระนาม
ของพระเยซู ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ และยังคงใช้ ชีวิตเพื่อพระเจ้ าแม้ เวลาจะผ่านมาหลายปี แล้ ว
ท้ ายที่สดุ ปั ญญาจารย์ 3:2 กล่าวแก่เราว่ามี “วาระตาย” ในเวลาหนึ่ง พระเจ้ าจะไม่ทรงรักษาอย่างอัศจรรย์ แต่จะทรง
้ างไม่ยตุ ิธรรม แต่เราจะต้ องไว้ วางใจการตัดสินของพระ
ปล่อยให้ เราผ่านชีวิตนี ้ไปสูช่ ีวิตหน้ า แม้ ในกรณีที่ดเู หมือนว่าชีวิตจะสันอย่
เจ้ า มีแต่พระองค์เท่านัน้ ที่ทรงทราบสิ่งที่อาจเกิดขึ ้นได้ หากคนๆ นัน้ มีชีวิตอยู่ต่อไป และมีแต่พระองค์เท่านัน้ ที่ทรงทราบสิ่งที่จะ
เกิดขึ ้นเนื่องจากการตายของเขา
้
ดเจนขึน้ การทนทุกข์ในชีวิตนีจ้ ะดูไม่หนักและชีวิตบนโลกจะดู
เมื่อเราฟื น้ จากความตาย เราจะเห็นสิ่งต่างๆ ทังหมดชั
เหมือนว่าเป็ นเพียงชัว่ คราว
โดยสรุ ป เราควรจะอธิษฐานเพื่อการรักษานอกจากกว่าพระเจ้ าจะทรงให้ เรารู้สกึ อย่างอื่น เราไม่ควรจะใช้ ปัจจัยใดตามที่
ได้ กล่าวไปแล้ ว เพื่อเป็ นข้ อแก้ ตวั ในการไม่เชื่อคําสัญญาของพระเจ้ าในการรักษา เราจะต้ องอธิษฐานด้ วยความเชื่อและใช้ ชีวิตอยู่
ด้ วยความเชื่อ เมื่อเราทําเช่นนัน้ เราจะเห็นและได้ รับการรักษาด้ วยฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์ของพระเจ้ าอย่างเป็ นปกติ ที่สําคัญที่สดุ เรา
จะตระหนักว่าพระเจ้ าไม่ทรงกระทําการตามที่เราต้ องการหรื อคาดหวังเสมอไป แต่ทรงกระทําทุกสิง่ เพื่อประโยชน์ของเรา
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บทที่สิบ
ความเชื่อเพื่อการรักษา
การรักษาของพระเจ้ าเป็ นหมายสําคัญที่บงั เกิดขึ ้นกับผู้ที่เชื่อ พระเยซูทรงสัญญาว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี ้
จะบังเกิดขึ ้นที่นนั ้ คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้ าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็ น
้
(มาระโก 16:17-18) ผู้ที่เชื่อทุกคน ไม่ใช่เพียงอัคร
อันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่ วย แล้ วคนเหล่านันจะหายโรค”
ทูต ผู้เผยพระวจนะหรื อผู้เทศนาเท่านัน้ สามารถเอาชนะอํานาจของซาตาน พูดภาษาต่างๆ ได้ รับการปกป้องจากพระเจ้ าและ
อธิษฐานเพื่อการรักษาคนป่ วยจากพระเจ้ าได้ สําเร็จ
้
เชื่อคําสอนในมาระโก 16:17-18 โดยท้ าให้ ผ้ ทู ี่
บางคนที่ไม่เชื่อเรื่ องการอิทธิฤทธิ์ในทุกวันนี ้พยายามทําให้ คนทังหลายไม่
เชื่อจับงูพิษขึ ้นมาหรื อดื่มยาพิษ อย่างไรก็ตาม ข้ อความนี ้ไม่ได้ สนับสนุนการกระทําเช่นนัน้ ข้ อความนี ้ไม่ได้ สงั่ ให้ เราทดลองพระเจ้ า
แต่ยืนยันว่าเราสามารถมีความเชื่อว่าพระเจ้ าจะทรงปกป้องเราจากอันตราย เมื่อผีมารทดลองพระเยซู มันอ้ างคําสัญญาเกี่ยวกับ
การปกป้องของพระเจ้ าจากสดุดี และท้ าให้ พระเยซูกระโดดจากยอดพระวิหาร พระเยซูทรงตอบโดยอ้ างคําจากเฉลยธรรมบัญญัติ
้
่อทดลองพระเจ้ าหรื อเพื่อยกย่อง
ว่า “อย่าทดลองพระองค์ผ้ เู ป็ นพระเจ้ าของท่าน” (ลูกา 4:12) หากเราเผชิญอันตรายอย่างตังใจเพื
ตนเอง เราก็ไม่สามารถพึง่ คําสัญญาของพระเจ้ าในเรื่ องการปกป้องได้
เนื่องจาก 1โคริ นธ์ 12 ให้ การรักษาอยู่ในกลุ่มของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเหนือธรรมชาติที่พระเจ้ าทรงประทานให้ ใน
เวลาที่ต่างกันแก่คนที่ต่างกัน แต่ไม่ใช่ทกุ คน เราจึงสรุ ปได้ ว่า ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ รับการรักษาในทุกครัง้ ที่เราอธิษฐาน ถึงกระนัน้
มาระโก 16:17-18 บอกกับเราว่าผู้เชื่อทุกคนควรจะคาดหวังที่จะเห็นการรักษาหลังจากเขาอธิษฐาน
____________________________________
เราจะต้องอธิ ษฐานเพือ่ ผู้เชือ่ ทุกคนทีเ่ จ็บป่ วย
และนํ้าพระทัยปกติ ของพระเจ้าคือเพือ่ รักษาเขา
______________________________________
นอกจากนี ้ ยากอบ 5:14-15 บอกกับเราว่า เราจะต้ องอธิษฐานเพื่อผู้ที่เชื่อทุกคนที่เจ็บป่ วยและนํ ้าพระทัยปกติของพระเจ้
คือเพื่อรักษาเขา “มีผ้ ใู ดในพวกท่านเจ็บป่ วยหรื อ จงให้ ผ้ นู นเชิ
ั ้ ญบรรดาผู้ปกครองของคริ สตจักรมา และให้ ท่านเหล่านันอธิ
้ ษฐาน
เพื่อเขา และเจิมเขาด้ วยนํ ้ามันในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และการอธิษฐานด้ วยความเชื่อจะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยรอดชีวิตและองค
พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงโปรดให้ เขาหายโรค และถ้ าเขาได้ กระทําบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้ ” คําว่า “ป่ วย” มาจากภาษากรี กว่า
อาสเธะเนะโอ (astheneo) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือกิตติคณ
ุ ฉบับต่างๆ หลายครัง้ โดยหมายถึงผู้ที่เจ็บป่ วยทางร่ างกาย ในฉบับ
KJV มีการแปลเป็ นหลายคําเช่น “เป็ นโรค ป่ วย เจ็บป่ วย อ่อนแอ” องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเป็ นผู้ทําให้ คนป่ วยนันฟื
้ น้ ขึ ้นมา และทรง
ตอบสนองต่อ “การอธิษฐานด้ วยความเชื่อ”
ทังมาระโก
้
16:17-18 และยากอบ 5:14-15 สอนว่า โดยทัว่ ไปแล้ ว เราควรจะคาดหวังว่าคนป่ วยจะได้ รับการรักษาเมื่อเรา
อธิษฐาน นอกจากนี ้ ข้ อพระคัมภีร์ทงสองข้
ั้
อยังเน้ นความสําคัญของความเชื่อในการได้ รับการรักษา ทังนี
้ ้ เราจะศึกษาบทบาทของ
ความเชื่อกันต่อไป

บทบาทที่สาํ คัญของความเชื่อ
มีบนั ทึกมากมายเกี่ยวกับการรักษาในหนังสือพระกิตติคณ
ุ ฉบับต่างๆ และในกิจการ โดยบันทึกส่วนใหญ่นนั ้ มีความเชื่อ
เป็ นสิ่งสําคัญ แม้ ว่าพระเจ้ าทรงมีสิทธิอํานาจและทรงสามารถกระทําการอิทธิ ฤทธิ์เวลาใดๆ ที่พระองค์ทรงต้ องการ เห็นได้ ชดั ว่า
พระองค์จะทรงตอบสนองต่อความเชื่อ บุคคลที่ต้องได้ รับการรักษาควรจะมีความเชื่อ หากเขาไม่อาจมีความเชื่อ คนอื่นอาจมีความ
เชื่อแทนเขาได้ ต่อไปนี ้เป็ นตัวอย่างจากพระคัมภีร์ที่แสดงความจําเป็ นของความเชื่อเพื่อการรักษา
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• “แล้ วพระองค์ทรงถูกต้ องนัยน์ตาเขา ตรัสว่า ‘ให้ เป็ นไปตามความเชื่อของเจ้ าเถิด’ “ (มัทธิว 9:29)
• “พระองค์จงึ มิได้ ทรงกระทําการมหัศจรรย์มากในเมืองนัน้ เพราะเขาไม่มีความเชื่อ” (มัทธิว 13:58)
• “เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทัง้ หลาย พระองค์ จึงตรัสกับคนง่อยว่า ‘ลูกเอ๋ย บาปของเจ้ าได้ รับอภัยแล้ ว’ “
(มาระโก 2:5) ชายคนนี ้ไม่สามารถมาหาพระเยซูเองได้ ด้วยกําลังของตนเอง แต่เพื่อนๆ ของเขาหย่อนเขาลงมาจากหลังคาบ้ านที่
พระเยซูทรงสัง่ สอนฝูงชนอยู่ ด้ วยความเชื่อของเพื่อนๆ ของเขา เขาจึงสามารถพบกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงประทานทังการให้
้
อภัย
(ซึง่ ต้ องมีการกลับใจใหม่และความเชื่อในส่วนของชายคนนัน)
้ และการรักษา ชายคนนี ้และเพื่อนๆ ของเขามีความเชื่อร่วมกัน
• “แล้ วพระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ าก็มาก ให้ เป็ นไปตามความปรารถนาของเจ้ าเถิด’ และลูกสาว
ของเขาก็หายเป็ นปกติตงแต่
ั ้ ขณะนัน”
้ (มัทธิว 15:28) พระเยซูทรงรักษาลูกสาวของเขาเพราะความเชื่อของแม่
• “พระองค์จงึ ตรัสแก่ผ้ หู ญิงนันว่
้ า ‘ลูกหญิงเอ๋ย ที่เจ้ าหายโรคนันก็
้ เพราะเจ้ าเชื่อ จงไปเป็ นสุขและหายโรคนี ้เถิด’ ” (มาระโก
5:34)
้ ด’ “ (มาระโก 5:36)
• “ฝ่ ายพระเยซูไม่ทรงฟั งซึง่ เขาว่านัน้ จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า ‘อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านันเถิ
• “พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานันว่
้ า ‘ ”ถ้ าช่วยได้ ” น่ะหรื อ ใครเชื่อก็ทําให้ ได้ ทกุ สิ่ง’ ในทันใดนัน้ บิดาของเด็กก็ร้องทูลว่า
‘ข้ าพเจ้ าเชื่อ ที่ข้าพเจ้ ายังขาดความเชื่อนัน้ ขอโปรดช่วยให้ เชื่อเถิด’ “ (มาระโก 9:23-24) ชายคนนี ้เชื่อ และเขาตระหนักว่า ความ
สงสัยรุกเร้ าเขาและขอให้ พระเจ้ าทรงช่วยให้ เขาเอาชนะมันให้ ได้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงตอบคําอธิษฐานนี ้ด้ วยการรักษาลูกชายของ
เขา
้
นก็
้ เห็นได้ และ
• “พระเยซูตรัสแก่เขาว่า ‘จงไปเถิด ความเชื่อของเจ้ าได้ กระทําให้ เจ้ าหายปกติแล้ ว’ ในทันใดนันคนตาบอดนั
ได้ เดินทางตามพระองค์ไป” (มาระโก 10:52)
• “ที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนัง่ อยู่ใช้ เท้ าไม่ได้ เขาเป็ นง่อยตังแต่
้ กําเนิด ยังไม่เคยเดินเลย คนนันได้
้ นงั่ ฟั งเปาโลพูดอยู่
เปาโลจึงเขม้ นดูเขา เห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้ จึงร้ องสัง่ ด้ วยเสียงอันดังว่า ‘จงลุกขึ ้นยืนตรง’ คนง่อยนันก็
้ กระโดดขึ ้นเดิน
ไป” (กิจการ 14:8-10) ดูเหมือนว่าอัครทูตจะไม่ได้ อธิษฐานให้ กบั คนป่ วยหรื อคนพิการทุกคนในทุกเมือง แต่พวกเขามองหาคนที่มี
ความเชื่อ ในคราวนี ้ พระเจ้ าทรงแสดงให้ เปาโลทราบว่าชายคนนี ้มีความเชื่อที่จะได้ รับการรักษา เปาโลพูดด้ วยใจกล้ าหาญเพราะ
เขาทราบความเชื่อของชายคนนันและชายคนนั
้
นได้
้ รับการรักษา
พระเยซูท รงรั ก ษาทุกคนที่ ม าหาพระองค์ ใ นความเชื่ อ เช่น มัท ธิ ว 8:16 พระองค์ “ได้ ท รงรั กษา [บรรดาคนเจ็บ ป่ วย
น้ ] ให้ หาย” อย่างไรก็ตาม ดังที่เราได้ เห็นแล้ วว่า พระองค์ไม่ได้ ทรงรักษาคนป่ วยทุกคนที่พระองค์ทรงพบเจอเพราะ
ทังหลายนั
้
พระองค์ไม่ได้ ทรงกระทําการอิทธิฤทธิ์มากมายในนาซาเร็ ธเพราะความไม่เชื่อของคนทังหลาย
้
พระองค์ทรงเป็ นตัวอย่างว่า เราไม่
ควรจะไปในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลทุกแห่งเพื่ออธิ ษฐานให้ แก่ทกุ คนอย่างไม่จํากัด แต่เราต้ องประกาศข้ อความในการ
รักษาและอธิษฐานเพื่อคนเหล่านันที
้ ่ตอบสนองด้ วยความเชื่อ
____________________________________________
พระเยซทรงรั
ู กษาทุกคนทีม่ าหาพระองค์ดว้ ยความเชือ่
____________________________________________
อัครทูตซึ่งเป็ นผู้เห็นการรับใช้ อนั อัศจรรย์ของพระเยซูมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เมื่อถึงเวลาในการรับใช้ ของพวกเขาเอง อย่าง
น้ อยในบางครัง้ ทุกคนที่เขาอธิษฐานเผื่อได้ รับการรักษาเช่นกัน กิจการ 5:14-16 กล่าวว่า “มีชายหญิงเป็ นอันมากที่เชื่อถือ ได้ เข้ า
มาเป็ นสาวกของพระเจ้ ามากกว่าก่อน จนเขาหามคนเจ็บป่ วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่ เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไป อย่าง
น้ อยเงาของท่านจะได้ ถูกเขาบางคน ประชาชนได้ ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุ งเยรู ซาเล็มพาคนป่ วยและคนที่มีผีโสโครก
เบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย” เงาของเปโตรไม่ได้ มีอํานาจวิเศษ แต่ความเชื่อของคนทังหลายเพิ
้
่มขึ ้นเมื่อเห็นเปาโลเพราะเปาโลมี
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ความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ า และพระเจ้ าทรงตอบสนองต่อความเชื่อของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ดังที่เราเห็นในบทที่ 9 ไม่ใช่ทกุ คน
ในคริสตจักรยุคแรกได้ รับการรักษาในทันที
เราควรจะอธิษฐานและเชื่อในการรับใช้ เพื่อการรักษาเหมือนเช่นการรับใช้ ของอัครทูต ดังนัน้ เราจึงควรคาดหวังการรักษา
มากมาย บางครัง้ เพื่อคนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน หากเราคาดหวังเช่นนัน้ คริ สตจักรจะได้ เห็นการรักษาในปั จจุบนั มากยิ่งกว่า
เวลาการรับใช้ ของพระคริ สต์บนโลกนี ้เป็ นเวลาสามปี เสียอีก เพื่อให้ คําสัญญาของพระองค์เกี่ยวกับ “กิจที่ยิ่งใหญ่กว่านัน”
้ สําเร็ จ
(ยอห์น 14:12) ในเวลาเดียวกัน เราจะต้ องตระหนักถึงเอกลักษณ์ของการรับใช้ ของพระเยซู นัน่ คือ พระองค์ทรงมีความเข้ าใจลึกซึ ้ง
ที่สมบูรณ์ แบบเกี่ยวกับความเชื่ อของคนทังหลายและนํ
้
า้ พระทัยของพระเจ้ าสําหรับพวกเขา พระองค์ทรงมีฤทธิ์เดชและอํานา
ทังหมดตามที
้
่พระเจ้ าทรงสําแดงในเนื ้อหนัง และพระองค์ทรงใช้ การรักษาเพื่อเป็ นวิธีในการพิสจู น์ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ
ยาห์ (ดูมทั ธิว 8:16-17; 28:18; ยอห์น 2:24-25) ดังนัน้ การรับใช้ ในการรักษาของพระองค์เท่านันที
้ ่เป็ นตัวอย่างของความสมบูรณ์
แบบ

การร้ องออกพระนามของพระเยซู
นอกจากเราจะต้ องมีความเชื่อแล้ ว เราจะต้ องมีความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ผ้ ทู รงซื ้อการรักษาของเราด้ วยรอยเฆี่ยนตีบน
หลังของพระองค์เมื่อทรงไถ่บาป อํานาจของความเชื่อไม่ได้ อยู่ที่ความเชื่อด้ วยใจหรื อการสารภาพด้ วยคําพูดของเราแต่อยู่ที่ความ
้ ้น
เชื่อในพระเจ้ า เราจะได้ รับการรักษาก็ตอ่ เมื่อผู้ที่เราร้ องเรี ยกมีอํานาจในการรักษา และพระเยซูทรงเป็ นผู้ที่ทรงมีอํานาจทังสิ
ด้ วยเหตุนี ้ พระคัมภีร์จงึ สอนให้ เราอธิษฐานขอการรักษาในพระนามของพระเยซู พระนามของพระองค์ไม่ใช่สตู รวิเศษ แต่
เมื่อเราออกนามของพระองค์ด้วยความเชื่อ เราได้ ให้ ความไว้ วางใจพระเยซูคริ สต์และพระราชกิจของพระองค์ และเราแสดงความ
เชื่อนันแก่
้ คนทังหลายโดยการเชื
้
่อฟั งพระวจนะของพระองค์ ต่อไปนี ้เป็ นข้ อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความสําคัญของการอธิษฐานในพระ
นามของพระเยซู
_____________________________________________________
พระคัมภี ร์สอนให้เราอธิ ษฐานขอการรักษาในพระนามของพระเยซู
_____________________________________________________
• "มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี ้จะบังเกิดขึ ้นที่นนั่ คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะ
จับงูได้ ถ้ าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็ นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่ วย แล้ วคนเหล่านันจะหายโรค”
้
(มาระโก
16:17-18) งานเหล่านี ้ทังหมดเกิ
้
ดขึ ้นด้ วยพระนามของพระเยซู
• พระเยซูตรัสว่า “สิง่ ใดที่ทา่ นขอในนามของเรา เราจะกระทําสิง่ นัน”
้ (ยอห์น 14:14)
• “มีผ้ ใู ดในพวกท่านเจ็บป่ วยหรื อ จงให้ ผ้ นู นเชิ
ั ้ ญบรรดาผู้ปกครองของคริ สตจักรมา และให้ ท่านเหล่านันอธิ
้ ษฐานเพื่อเขา
และเจิมเขาด้ วยนํ ้ามันในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า” (ยากอบ 5:14)
• “เปโตรกล่าวว่า ‘เงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริ สต์ชาวนาซาเร็ ธ จงเดิน
เถิด’ “ (กิจการ 3:6) ข้ อพระคัมภีร์นี ้บันทึกสิง่ ที่เปโตรพูดเมื่อชายง่อยที่พระวิหารได้ รับการรักษา
• “โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์ พระนามนันจึ
้ งได้ กระทําให้ คนนี ้ซึง่ ท่านทังหลายเห็
้
นและรู้จกั มีกําลังขึ ้น” (กิจการ
3:16) ในที่นี ้ เปโตรอธิบายแก่ฝงู คนว่าชายง่อยได้ รับการรักษาได้ อย่างไร
• “เมื่อเขาให้ เปโตรและยอห์นยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ ว จึงถามว่า ‘ท่านทังสองได้
้
ทําการนี โ้ ดยฤทธิ์ หรื อในนามของ
้
ตรึงไว้
ผู้ใด’...ก็ให้ ท่านทังหลายกั
้
บบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่า โดยพระนามของพระเยซูคริ สต์ชาวนาซาเร็ธ ซึง่ ท่านทังหลายได้
ที่กางเขน และซึง่ พระเจ้ าได้ ทรงโปรดให้ คืนพระชนม์ โดยพระองค์นนแหละชายคนนี
ั้
้ที่ยืนอยู่ต่อหน้ าท่าน จึงได้ หายโรคเป็ นปกติ...
ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้ วยว่านามอื่นซึง่ ให้ เราทังหลายรอดได้
้
ไม่ทรงโปรดให้ มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ ฟ้า’ “ (กิจการ 4:7, 10,
12) ในที่นี ้ เปโตรอธิบายแก่ผ้ นู ําทางศาสนาชาวยิวว่าชายง่อยได้ รับการรักษาได้ อย่างไร
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• “เมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้ ว ก็ลงมาหาพวกวิสทุ ธิชนซึง่ อาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้ วย เปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนอัส
ที่นนั่ เขาเป็ นอัมพาตนอนอยู่กบั ที่นอนแปดปี มาแล้ ว เปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘ไอเนอัสเอ๋ย พระเยซูคริ สต์ทรงโปรดท่านให้ หายโรค
้
สได้ ลกุ ขึ ้น ฝ่ ายคนทังปวงที
้
่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรน เห็นแล้ วจึง
ได้ จงลุกขึ ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด’ ในทันใดนันไอเนอั
กลับใจมาหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ า” (กิจการ 9:32-35)
ั ้ ออกมาในเวลา
• “ฝ่ ายเปาโลก็ง่นุ ง่านใจ หันหน้ าสัง่ ผีนนั ้ ว่า ‘ในพระนามของพระเยซูคริ สต์ เอ็งจงออกมาจากเขา’ ผีนนก็
นัน”
้ (กิจการ 16:18)

การเพิ่มความเชื่อ
การเชื่อโดยทัว่ ไปว่าพระเจ้ าสามารถรักษาหรื อว่าพระองค์จะทรงรักษาในที่สดุ นันไม่
้ เพียงพอ ความเชื่อจะต้ องดําเนินการ
ในปั จจุบนั ที่จะพูดว่า “ข้ าพเจ้ าจะได้ รับการรักษาเดี๋ยวนี”้ พระเยซูและอัครทูตมักจะใช้ การกระทําอันเป็ นสัญลักษณ์ เพื่อช่วยคน
ทังหลายเพิ
้
่มความเชื่อของตนเพื่อให้ ได้ รับการรักษาในเวลาหนึง่ เวลาใด ดังมีตวั อย่างดังต่อไปนี ้
• “เขาพาชายหูหนวกพูดติดอ่างคนหนึ่งมาหาพระองค์แล้ วทูลขอพระองค์ให้ ทรงวางพระหัตถ์บนคนนัน้ พระองค์จึงทรงนํา
คนนันออกจากประชาชนไปอยู
้
ต่ า่ งหาก ทรงเอานิ ้วพระหัตถ์ยอนเข้ าที่หขู องชายผู้นนั ้ และทรงบ้ วนนํ ้าลาย เอานิ ้วพระหัตถ์จิ ้มแตะลิ ้
คนนัน้ แล้ วพระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ ดฟู ้ าสวรรค์ ทรงถอนพระทัยตรัสแก่คนนันว่
้ า ‘เอฟฟาธา’ แปลว่า ‘จงเปิ ดออก’ แล้ วหูคนนัน้
ก็ปกติ สิง่ ที่ขดั ลิ ้นนันก็
้ หลุดและเขาพูดได้ ชดั ” (มาระโก 7:32-35)
_____________________________________________
พระเยซและอั
ครทตมั
ู
ู กจะใช้การกระทําทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์
ในการช่วยเหลือคนทัง้ หลายเพิ่ มความเชือ่ ของเขา
________________________________________
• เมื่อตรัสดังนันแล้
้ ว พระองค์ก็ทรงบ้ วนนํ ้าลายลงที่ดิน แล้ วทรงเอานํ ้าลายนันท
้ าเป็ํ นโคลนทาที่ตาของคนตาบอด แล้ วตร
สัง่ เขาว่า ‘จงไปล้ างโคลนออกเสียในสระสิโลอัมเถิด’...เขาจึงไปล้ างแล้ วกลับมาก็เห็นได้ ” (ยอห์น 9:6-7)
• “พระเจ้ าได้ ทรงกระทําอิทธิฤทธิ์อนั พิสดารด้ วยมือของเปาโล จนเขานําเอาผ้ าเช็ดหน้ ากับผ้ ากันเปื อ้ นจากตัวเปาโลไปวาง
ที่ตวั คนป่ วยไข้ โรคนันก็
้ หายและผีร้ายก็ออกจากคน” (กิจการ 19:11-12)
ในตัวอย่างเหล่านี ้ เราจะต้ องไม่คิดว่านํ ้าลาย โคลนหรื อผ้ าเช็ดหน้ าเป็ นสิง่ จําเป็ นในการรักษา สิง่ เหล่านี ้เป็ นเพียงเครื่ องมื
ที่เพิ่มความเชื่อของผู้รับเท่านัน้ เมื่อพระเยซูสมั ผัสลิ ้นของชายพูดติดอ่าง เขาตระหนักว่าบางสิ่งกําลังจะเกิดขึ ้นกับลิ ้นของเขาใน
นาทีนนั ้ เมื่อชายตาบอดล้ างโคลนออกจากตาของเขาด้ วยเชื่อฟั งคําสัง่ ของพระเยซู เขาคาดว่าบางอย่างจะเกิดขึ ้นในเวลานัน้
เมื่อวางผ้ าที่ได้ รับการอธิษฐานเผื่อจากเปาโลลงบนคนทังหลาย
้
พวกเขาตระหนักว่าผู้ที่มีความเชื่อได้ อธิษฐานเพื่อพวก
เขา และจึงร่ วมความเชื่อของตนกับผู้ที่มีความเชื่อนัน้ แม้ ว่าไม่ได้ เป็ นข้ อบังคับ การกระทําเช่นนี ้มีประโยชน์เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถ
พบกับผู้ปกครองในคริ สตจักรเพื่อการอธิษฐานได้ ง่าย พวกเขาสามารถวางมือบนผ้ าและอธิษฐาน จากนัน้ ส่งผ้ าไปให้ คนป่ วย คน
้
สตจักรและเชื่อว่าจะมีการรักษา
ป่ วยและครอบครัวจึงสามารถร่วมอธิษฐานกับคนเหล่านันในคริ
อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรมองว่าผ้ านันมี
้ อํานาจวิเศษหรื อเป็ นสิ่งจําเป็ น เราไม่ควรจะไว้ วางใจในบุคคลที่อธิษฐานเผื่อผ้ า
นัน้ แต่เราจะต้ องตระหนักว่าความเชื่อเป็ นสิง่ สําคัญ และความเชื่อจะต้ องอยูใ่ นพระเยซูคริสต์
มีการกระทําอันเป็ นสัญลักษณ์ สองอย่างที่พระคัมภีร์แนะนําว่าควรจะทําเมื่ออธิษฐานเพื่อคนป่ วย นัน่ คือ การเจิมด้ วย
นํ า้ มันและการวางมือ วัตถุประสงค์สําคัญของการกระทําทั ้งสองนั ้นคือ เพื่อเพิ่มความเชื่อในเวลาหนึง่ เวลาใด เราจะกล่าวถึ
วัตถุประสงค์แรกในตอนนี ้ และอีกวัตถุประสงค์หนึง่ ในบทที่ 11
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การเจิมด้ วยนํา้ มัน
ยากอบ 5:14 กล่าวว่า “มีผ้ ใู ดในพวกท่านเจ็บป่ วยหรื อ จงให้ ผ้ นู นั ้ เชิญบรรดาผู้ปกครองของคริ สตจักรมา และให้ ท่าน
เหล่านันอธิ
้ ษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้ วยนํ ้ามันในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า” ผู้ปกครอง (ผู้รับใช้ ผู้ที่มีตําแหน่งในการดูแล)
จะต้ องเจิมคนป่ วยด้ วยนํ ้ามัน
ผู้อ ธิ บ ายข้ อ พระคัมภี ร์สมัย ใหม่บ างคนกล่า วว่า ข้ อ นี ก้ ล่า วถึงการรั ก ษาทางการแพทย์ ในสมัย โบราณ ความรู้ ทาง
การแพทย์มีจํากัด คนทังหลายจึ
้
งเทนํ ้ามันลงบนแผลชํ ้าหรื อบาดแผลต่างๆ แต่หากว่านัน่ เป็ นความหมายของยากอบ 5 แล้ วทําไม
ผู้ปกครองจึงต้ องทําหน้ าที่เป็ นหมอ และทําไมพวกเขาต้ องใช้ นํ ้ามันสําหรับการเจ็บป่ วยทุกอย่างตั ้งแต่ปวดหัวจนถึงมะเร็ง ตลอดทั ้
พระคัมภีร์ ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าใช้ นํ ้ามันเพื่อการเจิมซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ และการใช้ นํ ้ามันในที่นี ้ก็เพื่อการเจิมเช่นนี ้เอง
เราเห็นตัวอย่างที่ดีในมาระโก 6 พระเยซูได้ ทรงส่งสาวกสิบสองคนออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐ พระองค์ไม่ได้ ทรงส่งพวก
เขาไปเป็ นหมอ แต่พระองค์ทรงให้ ฤทธิ์เดชแก่เขาในการไล่ผีออกและรักษาคนป่ วย มาระโก 6:13 กล่าวว่า “เขาได้ ขบั ผีให้ ออกเสีย
หลายผี และได้ เอานํ ้ามันทาคนเจ็บป่ วยหลายคนให้ หายโรค”
____________________________
การเจิ มด้วยนํ้ามันเตือนใจทุกคนว่า
การรักษามาจากฤทธิ์ เดชของพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์
_________________________________________
ในตัวอย่างมากมายตลอดทังพระคั
้
มภีร์ นํ ้ามันเป็ นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ในพระคัมภีร์เก่า ผู้เผยพระวจนะ
ปุโรหิตและกษัตริ ย์ทงหลายได้
ั้
รับการเจิมด้ วยนํ ้ามันเพื่อเป็ นเครื่ องหมายของการทรงเรี ยกของพระเจ้ าต่อพวกเขา
พระคัมภีร์ใหม่กล่าวถึงสัญลักษณ์นี ้ว่า “และท่านทังหลายได้
้
รับการทรงเจิมจากพระองค์ผ้ บู ริ สทุ ธิ์แล้ ว และท่านทุกคนก็มี
้
การเจิมซึ่งท่านทังหลายได้
้
รับจากพระองค์นนดํ
ั ้ ารงอยู่กบั ท่าน และไม่จําเป็ นต้ องมีใครสอนท่าน
ความรู้ ...และฝ่ ายท่านทังหลาย
ทังหลาย
้
เพราะว่าการเจิมนันได้
้ สอนท่านให้ ร้ ู ทกุ สิ่ง และเป็ นความจริ ง และไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนันสอนท่
้
านทังหลายแล้
้
วอย่าง
้ น่ คงอยูก่ บั พระองค์อย่างนัน”
้
ใด ท่านจงตังมั
เรามี “การชโลม” (KJV) หรื อ “การเจิม” (NKJV) ในชีวิตของเรา คําว่า “การเจิม” มีความหมายตามตัวอักษรหมายถึง
นํ ้ามันที่ใช้ เทลงบนคนๆ หนึง่ แต่ในที่นี ้ หมายถึงพระวิญญาณที่เทลงบนเรา
การเจิมด้ วยนํ ้ามันไม่จําเป็ นว่าต้ องใช้ กบั การรักษาเสมอไป บันทึกในพระคัมภีร์หลายแห่งเกี่ยวกับการรักษาไม่ได้ กล่าวถึ
การเจิมด้ วยนํ ้ามัน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้อาวุโสรวมกลุม่ กันเพื่ออธิษฐานให้ แก่ผ้ เู ชื่อที่ป่วย ควรจะมีการเจิมด้ วยนํ ้ามัน เพราะเตือนท
คนว่าการรักษาไม่ได้ มาจากผู้อาวุโส แต่ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ นอกจากนี ้ การเจิมยังมีประโยชน์เพื่อเพิ่มความเชื่อ
ของผู้รับ การได้ สมั ผัสด้ วยนํ ้ามันนั ้นเตือนเขาเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้ า และให้ โอกาสเฉพาะที่จะเชื่อว่าพระเจ้ าจะทรงสัมผั
เขา

สําหรับผ้ ูท่ เี ชื่อทุกคน
นักศาสนศาสตร์ สมัยใหม่บางคนโต้ เถียงว่า เวลาแห่งการอิทธิฤทธิ์นนสิ
ั ้ ้นสุดลงแล้ ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า การรักษา
จากพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่ให้ ไว้ เพื่ออัครทูตใช้ เท่านัน้ เมื่อพบตัวอย่างจากพระคัมภีร์ที่ขดั กับความเชื่อของเขานัน้ บางครัง้ เขาจะปรับ
ทฤษฎีของตนเพื่อกล่าวว่าเฉพาะอัครทูตหรื อผู้ที่ได้ รับการแต่งตังจากอั
้
ครทูตเท่านันที
้ ่สามารถอธิษฐานเพื่อการรักษาจากพระเจ้ าได้
แต่ข้อความจากพระคัมภีร์ที่เราได้ กล่าวถึงไปในบทที่ 9 และบทนี ้ไม่ได้ กล่าวถึงข้ อจํากัดนัน้ แต่กลับประกาศพระสัญญาในการ
รักษาสําหรับผู้ที่เชื่อทุกคน ขอให้ เราสังเกตตัวอย่างในหนังสือกิจการที่ซึ่งพระเจ้ าทรงใช้ คนทังหลายที
้
่ไม่ใช่อคั รทูตหรื อผู้เผยพระ
วจนะอย่างทรงฤทธิ์ในการอิทธิฤทธิ์ตา่ งๆ
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• “ฝ่ ายสเทเฟนประกอบด้ วยพระคุณและฤทธิ์ เดชจึงทําการมหัศจรรย์ และทํ าการเป็ นนิมิตใหญ่ ท่ามกลางประชากร”
(กิจการ 6:8) สเทเฟนไม่ใช่หนึ่งในอัครทูตสิบสองคน แต่เป็ นหนึ่งในเจ็ดคนที่ได้ รับการเลือกให้ แจกจ่ายอาหาร ซึ่งโดยปกติถือเป็ น
มัคนายก
• “ประชาชนก็พร้ อมใจกันฟั งถ้ อยคําที่ฟีลิปได้ ประกาศ เพราะเขาได้ ยินท่านพูด และได้ เห็นหมายสําคัญซึ่งท่านได้ กระทํา
นัน้ ด้ วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้ พากันร้ องด้ วยเสียงดัง แล้ วออกมาจากคนเหล่านัน้ และคนที่เป็ นโรคอัมพาตกับคน
ง่อยก็หายเป็ นปกติ” (กิจการ 8:6-7) ชายคนนี ้ไม่ใช่อคั รทูตฟี ลิป แต่เป็ นหนึ่งในมัคนายกเจ็ดคน เหมือนเช่นสเทเฟน ในภายหลัง
พระคัมภร์ กล่าวถึงว่าเขาเป็ นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ (กิจการ 21:8)
• ”แล้ วอานาเนียก็ไป และเข้ าไปในตึกวางมือบนเซาโล กล่าวว่า ‘พี่เซาโลเอ๋ย องค์พระผู้เป็ นเจ้ า คือพระเยซูได้ ทรงปรากฏ
แก่ท่านกลางทางที่ท่านมานัน้ ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้ ามา เพื่อท่านจะเห็นได้ อีก และเพื่อท่านจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เต็มบริ บรู ณ์”
(กิจการ 9:17-18) อานาเนียเป็ นผู้ที่เชื่ อ อาจจะเป็ นผู้อาวุโสในดามัสกัส แต่เขาไม่ใช่อัครทูตและไม่มีหลักฐานว่าเขาได้ รับการ
แต่งตังจากอั
้
ครทูต
ตัวอย่างเหล่านี ้สนับสนุนให้ เราเชื่อว่าพระเจ้ าจะทรงสําแดงในวิธีแบบเดียวกันทุกวันนี ้ สิ่งสําคัญที่จะทําให้ ได้ รับการรักษา
จากพระเจ้ าไม่ใช่วา่ ผู้อธิษฐานคือใคร แต่คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์
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บทที่สิบเอ็ด
การวางมือ
ดังที่เราเห็นไปแล้ วในบทที่ 10 พระคัมภีร์อธิ บายการกระทําที่สําคัญสองอย่างที่สามารถช่วยเพิ่มความเชื่อเพื่อรับการ
รักษาในเวลาหนึง่ เวลาใด นัน่ คือ การเจิมด้ วยนํ ้ามันและการวางมือ ในบทนี ้ เราจะกล่าวถึงความสําคัญของการวางมือ
พระเยซูทรงสัญญาว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี ้จะบังเกิดขึ ้นที่นนั ้ คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา...เขาจะ
วางมือบนคนไข้ คนป่ วย แล้ วคนเหล่านันจะหายโรค”
้
(มาระโก 16:17-18) เห็นได้ ชดั ว่า การวางมือเป็ นสิ่งสําคัญที่เราจะต้ องเข้ าใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าเราต้ องการเห็นสัญญาในการรักษาสําเร็จในคริสตจักรทุกวันนี ้
ฮีบรู 6:1-2 กล่าวว่าการวางมือเป็ นคําสัง่ สอนที่สําคัญอย่างหนึ่งในคริ สตจักร “เหตุฉะนัน้ ขอให้ เราผ่านหลักธรรมเบื ้องต้ น
แห่งคริ สตศาสนา ไปสูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่ ไม่วางรากฐานซํ ้าอีก คือเรื่ องการกลับใจจากการประพฤติที่นําไปสูค่ วามตาย เรื่ องความเชื่
ั ้ ใน
ในพระเจ้ า และคําสอนว่าด้ วยพิธีล้างชําระ และพิธีวางมือ และการเป็ นขึ ้นมาจากตาย และการพิพากษาลงโทษเป็ นนิตย์นน”
ที่นี ้ “พิธีวางมือ” ไม่ใช่เพียงการกระทําง่ายๆ แต่เป็ นคําสัง่ สอนสําคัญ เห็นได้ ชดั ว่า การวางมือแสดงถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ในคริ สตจักร รวมถึงของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ เพราะในหนังสือกิจการ โดยปกติพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
เสด็จมาด้ วยการวางมือ

ในพระคัมภีร์เก่ า
ในการที่จะเข้ าใจเรื่ องนี ้อย่างแท้ จริ ง เราควรจะเริ่ มด้ วยความสําคัญของการวางมือในพระคัมภีร์เก่า บรรพบุรุษและผู้เผย
พระวจนะใช้ การวางมือเพื่อการอธิษฐานอวยพร อุทิศตนหรื อแต่งตัง้ เมื่อยาโคบอวยพรเอฟราอิมและมนัสเสห์ เขาวางมือบนศีรษะ
ของทังสอง
้ (ปฐมกาล 48:14) เมื่อโมเสสแต่งตังโยชู
้ วาให้ เป็ นผู้นําต่อจากเขา เขาวางมือบนศีรษะของโยชูวา (กันดารวิถี 27:18-20;
เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9)
ในวันทําพิธีไถ่บาป มหาปุโรหิตใช้ แพะสองตัวให้ นําความผิดบาปของชาติอิสราเอลไป เขาถวายแพะตัวแรก จากนัน้
วางมือบนแพะตัวที่สอง สารภาพความบาปของคนทังหลาย
้
และปล่อยแพะนันเข้
้ าถิ่นทุรกันดารไป (เลวีนิติ 16:21) “แพะรับบาป”
นี ้เป็ นสัญลักษณ์ในการนําความผิดบาปของเขาไป และจะไม่มีใครเห็นแพะนันอี
้ ก ในทํานองเดียวกัน เมื่อบุคคลคนๆ หนึ่งนําสัตว์
มาถวายบูชาเพื่อความบาปของตนเอง เขาวางมือบนหัวของสัตว์นนั ้ (เลวีนิติ 1:4; 4:4)
ตัวอย่างเหล่านี ้แสดงให้ เห็น สัญลักษณ์ ในการโอนย้ายทางฝ่ ายวิ ญญาณ ยาโคบโอนย้ ายการอวยพรต่างๆ ให้ แก่หลานๆ
โมเสสโอนย้ ายอํานาจและการเจิมแก่ผ้ ทู ําหน้ าที่ต่อจากเขา มหาปุโรหิตโอนย้ ายความผิดบาปจากคนทังหลายสู
้
แ่ พะรับบาป และผู้
ที่สํานึกบาปโอนย้ ายความบาปของตนแก่สตั ว์ที่เป็ นเครื่ องบูชา ลักษณะเหล่านี ้ไม่ได้ ไหลออกจากมืออย่างวิเศษหรื อออกมาทาง
ร่ างกาย แต่การวางมือแสดงให้ เห็นสิ่งที่พระเจ้ าจะทรงกระทําทางฝ่ ายวิญญาณและช่วยเหลือคนทังหลายให้
้
เชื่อและยอมรับการ
กระทําที่มองไม่เห็นของพระเจ้ า

ในพระคัมภีร์ใหม่
ในพระคัมภีร์ใหม่ การวางมือมีวตั ถุประสงค์ในการเป็ นสัญลักษณ์ของการโอนย้ ายและกระตุ้นให้ เกิดความเชื่อ พระเยซู
อัครทูตและผู้เชื่อในยุคแรกๆ วางมือบนคนทังหลายเพื
้
่ออวยพร รักษาโรค รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และอุทิศตนหรื อแต่งตังเพื
้ ่อรับ
ใช้
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ มีการวางมือทุกครัง้ ดังนัน้ จึงไม่ใช่คําสัง่ (ตัวอย่าง ดูมทั ธิว 8:5-13; กิจการ 2:1-4; 10:44; 14:9-10)
ดังที่บทที่ 10 ได้ กล่าวถึงไปแล้ ว สิง่ สําคัญคือความเชื่อ ไม่ใช่อาการทางร่ างกาย แต่กระนัน้ การวางมือเป็ นการกระทําที่พระเจ้ าทรง
กําหนดเพื่อช่วยผู้รับเพิ่มความเชื่อเพื่อที่จะได้ รับ ต่อไปนี ้เป็ นตัวอย่างจากพระคัมภีร์ใหม่
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การอวยพร
• “ฝ่ ายพระเยซูตรัสว่า ‘จงยอมให้ เด็กเล็กๆ เข้ ามาหาเรา อย่าห้ ามเขาเลย เพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็ นของคนเช่นเด็ก
เหล่านัน’้ เมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านันแล้
้ ว ก็เสด็จไปจากที่นนั่ ” (มัทธิว 19:14-15)
การรั กษา
• “พระองค์จะกระทําการมหัศจรรย์ที่นนั่ ไม่ได้ เว้ นแต่ได้ วางพระหัตถ์ถกู ต้ องคนเจ็บบางคนให้ หายโรค” (มาระโก 6:5) พระ
เยซูไม่ได้ ทรงทําการอิทธิฤทธิ์มากมายในนาซาเร็ธเพราะความไม่เชื่อของคนทังหลาย
้
แต่เมื่อพระองค์ทรงพบบางคนที่เชื่อ พระองค์
ุ ค่าอยู่ในการ
ทรงวางมือบนพวกเขาและรักษาพวกเขา เห็นได้ ชดั ว่า การวางมือไม่ใช่ส่วนที่มีประโยชน์หากไม่มีความเชื่อ แต่คณ
สนับสนุนคนทังหลายให้
้
เชื่อ
• “ครัน้ เวลาตะวันยอแสง ใครมีคนเจ็บเป็ นโรคต่างๆ ก็พามาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ถกู ต้ องเขาทุกคนให้ เขา
หายโรค” (ลูกา 4:40)
• “ฝ่ ายบิดาของปูบลิอสั นันนอนป่
้
วยอยู่ เป็ นไข้ และเป็ นบิด เปาโลจึงเข้ าไปหาท่าน อธิษฐานแล้ ววางมือบนท่านรักษาให้
หาย” (กิจการ 28:8)
การรั บพระวิญญาณบริสุทธิ์
• “เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา แล้ วเขาทังหลายก็
้
ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์” (กิจการ 8:17)
• “เมื่อเปาโลได้ วางมือบนเขาแล้ ว พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาแปลกๆ และได้ ทํานายด้ วย”
(กิจการ 19:6)
การถวายหรื อการแต่ งตั้งให้ รับใช้
• “คนทังเจ็
้ ดนี ้เขาให้ มายืนต่อหน้ าพวกอัครทูต แล้ วพวกอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนเขา” (กิจการ 6:6) อัครทูตถวาย
ชายเจ็ดคนที่ได้ รับเลือกให้ ช่วยพวกเขาในการแจกจ่ายอาหารแก่สิทธิชนที่มีความจําเป็ น เห็นได้ ชดั ว่า คนเหล่านี ้เป็ นมัคนายกพวก
แรก
• “เมื่อถืออดอาหารอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ ว เขาก็ใช้ ท่านไป” (กิจการ 13:3) ผู้ปกครองที่อนั ทิโอก
้
มอบหมายให้ เปาโลให้ บารนาบัสเป็ นมิชชันนารี ไปยังคนต่างชาติ พระเจ้ าทรงเรี ยกพวกเขา แต่คริ สตจักรทราบการทรงเรี ยกนันและ
ยืนยันการไปในเวลานี ้
• “อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่าน ซึง่ ได้ ทรงประทานแก่ท่านตามคําพยากรณ์ เมื่อคณะผู้ปกครองได้ เอามือวาง
บนท่าน” (1ทิโมธี 4:4) “อันของประทานของพระเจ้ าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้ าได้ เอามือวางบนท่านนัน้ ขอเตือนว่าท่านจง
กระทําให้ รุ่งเรื องขึ ้น” (2ทิโมธี 1:6) เปาโลเตือนทิโมธีเกี่ยวกับของประทานที่เขาได้ รับจากการวางมือของผู้ปกครอง (“เพรสไบเตรี ”
ในฉบับ KJV) รวมทังตั
้ วของเขาเอง ข้ อความทังสองนี
้
้หมายถึงการแต่งตังทิ
้ โมธีให้ ทําหน้ าที่ผ้ รู ับใช้ ซึง่ ในเวลานัน้ เขาได้ รับการเผย
พระวจนะด้ วย ของประทานในที่นี ้คือการเจิมพิเศษสําหรับการรับใช้ ที่เขาได้ รับจากพระเจ้ าในการแต่งตังของเขา
้
ด้ วยคําอ้ างอิงสองข้ อนี ้ บางคนคิดว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะให้ ของประทานฝ่ ายวิญญาณแก่คนอื่นๆ ด้ วยการวางมือหรื อการ
เผยพระวจนะ แต่ดงั ที่เราได้ เห็นแล้ ว 1โคริ นธ์ 12 กล่าวถึงอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ที่ประทานของประทานต่างๆ บ่อยครัง้
พระเจ้ าทรงกระทําการผ่านทางการอธิ ษฐานของผู้อื่น แต่พระองค์ทรงประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณตามการตัดสิน
พระทัยและการเลือกของพระองค์เอง ไม่ใช่ของคนเหล่านัน้ ผู้รับใช้ คนหนึ่งที่พระเจ้ าทรงเรี ยกและคริ สตจักรได้ เห็นว่าเขาได้ รับการ
ทรงเรี ยกและเห็นคุณสมบัติของเขาแล้ ว ควรจะคาดหวังการทรงเจิมและการอวยพรพิเศษเมื่อผู้ปกครองแต่งตังเขาโดยการวางมื
้
อ
• อย่าด่วนเอามือวางเจิมผู้ใด และอย่ามีสว่ นร่วมในการกระทําบาปเลย จงรักษาตัวให้ บริ สทุ ธิ์ (1ทิโมธี 5:22) ทิโมธีมีหน้ าที่
้ ้ ปกครองในคริ สตจักรเหล่านัน้ เปาโลตักเตือนทิโมธีไม่ให้ แต่งตังผู
้ ้ ที่จะรับใช้ โดยเร็ ว
รับผิดชอบในการจัดการคริ สตจักรและแต่งตังผู
เกินไป เพราะหากเขาไม่มีคณ
ุ สมบัติ ผู้ที่แต่งตังคนเหล่
้
านันก็
้ ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของพวกเขาด้ วย
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วัตถุประสงค์ และความสําคัญ
จากตัวอย่างในพระคัมภีร์ใหม่เหล่านี ้ เราสามารถเข้ าใจวัตถุประสงค์สําคัญหลายประการเกี่ยวกับการวางมือ ประการ
แรก การวางมือหมายถึงการโอนย้ายการอวยพรจากพระเจ้าสู่เรา การกระทํานี ้มีประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งในการอธิษฐานเพื่อ (1) การ
้
มเพื่อการรับใช้
อวยพร (2) การรักษา (3) การรับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ และ (4) การแต่งตังและการเจิ
ประการที ส่ อง การกระทํานี ้แสดงถึงการกระทําการร่ วมกันของพระวิ ญญาณของพระเจ้าและคริ สตจักรของพระเจ้าในการ
นําการอวยพรต่างๆ มายังบุคคลทังหลาย
้
แม้ ว่าพระเจ้ าทรงมีสิทธิอํานาจและสามารถกระทําการเหล่านี ้ได้ โดยไม่ต้องมีมือมนุษย์
แต่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะกระทําการผ่านทางคริ สตจักรของพระองค์ แม้ ว่าการอวยพรจะมาจากพระเจ้ า แต่คริ สตจักรประกาศ
การอวยพรเหล่านี ้และช่วยให้ คนทังหลายมี
้
ความเชื่อในการที่จะได้ รับ
ประการที ่สาม การวางมือแสดงถึ งการยอมจํ านนต่อพระเจ้าและคริ สตจักรของพระองค์ ในชีวิตประจําวัน การสัมผัส
ศีรษะของอีกคนหนึง่ แสดงถึงความใกล้ ชิดหรื ออํานาจ ตัวอย่างทัว่ ไปคือเมื่อผู้ใหญ่ตบศีรษะเด็กเบาๆ แต่ผ้ ใู หญ่มกั จะไม่ค่อยสัมผัส
ศีรษะของผู้ใหญ่อีกคนในที่สาธารณะ เมื่อเราอนุญาตให้ ผ้ ปู กครองวางมือบนศีรษะของเราในการอธิษฐาน เราแสดงถึงการยอม
จํานนของเราต่อพระเจ้ าและผู้นําที่ชอบธรรม การอธิษฐานเพียงอย่างเดียวแสดงให้ เห็นว่าเราจําเป็ นต้ องมีพระเจ้ า แต่การอธิษฐาน
ด้ วยการวางมือแสดงให้ เห็นว่าเราจําเป็ นต้ องมีทงพระเจ้
ั้
าและคริสตจักร ยิ่งไปกว่านัน้ เนื่องจากพระคัมภีร์สอนเรื่ องการวางมือ เมื่อ
เรายอมรับก็ถือเป็ นการกระทําแห่งความเชื่อที่เชื่อฟั ง
ประการที ่สี่ การวางมือแสดงถึ งการอุทิศตนต่อพระเจ้า การยอมจํานนอย่างถ่อมใจนําไปสู่การรับใช้ ถวายตัว เมื่อผู้ที่
แสวงหาพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ รับการวางมือ พวกเขาแสดงให้ เห็นทังความปรารถนาของตนในการรั
้
บพระวิญญาณและการอุทิศ
ตนต่อพระเจ้ าอีกครัง้ หนึ่ง ในการประชุมเพื่อแต่งตังให้
้ เป็ นศาสนาจารย์ครัง้ หนึ่ง ผู้รับไม่เพียงแต่แสวงหาการอวยพรและการเจิม
ของพระเจ้ าเหนือชีวิตของตนเท่านัน้ แต่ยงั แสดงการอุทิศตนต่อพระเจ้ าและคริสตจักรของพระองค์อีกด้ วย
_________________________________
การวางมื อเพิ่มความเชือ่ ของคนทัง้ หลาย
เพือ่ รับพระสัญญาจากพระเจ้าในเวลาหนึ่งเวลาใด
_________________________________________
ประการที ่ห้า การวางมือเป็ นเครื่ องมือที่มีอํานาจที่เพิ่ มความเชื อ่ ของคนทัง้ หลายเพือ่ รับพระสัญญาจากพระเจ้าในเวลา
หนึ่งเวลาใด ในเกาหลี ข้ าพเจ้ าได้ เห็นการวางมือที่เกิดผลในการประชุมฟื น้ ฟูและในค่ายประชุมนานห้ าคืน โดยปกติ ในสองหรื อ
สามคืนแรก ผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐจะเน้ นเรื่ องการกลับใจใหม่และการยอมจํานนต่อพระเจ้ า ในสองหรื อสามคืนหลัง เขาจะเพิ่ม
้
า หากพวกเขาได้ เตรี ยมใจของตน เมื่อรู้ สึกมือของผู้รับใช้ อยู่บนศีรษะ พวกเขา
ความเชื่อเพื่อให้ ได้ รับ เขาจะแนะนําคนทังหลายว่
ควรจะคาดหวังว่าจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ การเพิ่มเติม การรักษา หรื ออะไรก็ตามที่เขาจําเป็ นต้ องได้ รับจากพระเจ้ า หลังจาก
อธิ ษฐานไปสองสามนาที คนทัง้ หลายจะได้ รับคําตอบของตน คนมากมายจะได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการ
ประชุมฟื น้ ฟูสองสามวันในคริสตจักรท้ องถิ่น และคนนับร้ อยๆ ได้ รับพระวิญญาณที่การประชุมค่าย
เมื่อข้ าพเจ้ าเป็ นวัยรุ่ นในเกาหลี ทหารอเมริ กนั คนหนึ่งมาประชุมในค่ายประชุมครัง้ หนึ่ง ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่เขาได้ ประชุม
แบบเพ็นเทคอสต์ และเขาต้ องการได้ รับสิ่งที่เรามี ดังนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงอธิบายเรื่ องการกลับใจใหม่แก่เขา จากนัน้ ข้ าพเจ้ าแนะนําว่า
“เมื่อคุณกลับใจใหม่อย่างแท้ จริ ง และยอมจํานนทุกสิ่งต่อพระเจ้ า ให้ เปิ ดใจของคุณออกด้ วยความเชื่อ คุณจะรู้ สึกโล่งเพราะได้
สารภาพความบาปของคุณ ในตอนนัน้ เริ่ มขอบคุณและสรรเสริ ญพระเจ้ า เมื่อขอบคุณและสรรเสริ ญพระเจ้ าแล้ ว ให้ คณ
ุ ยกมือขึ ้น
ในการนมัสการ เมื่อผมเห็นคุณสรรเสริ ญพระเจ้ า ผมจะขอให้ ผ้ รู ับใช้ ชาวเกาหลีมาวางมือบนคุณเหมือนในหนังสือกิจการ และด้ วย
ความเชื่อ คุณจะได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์” แน่นอนทีเดียว เมื่อเราวางมือบนเขาและอธิษฐาน เขาเริ่ มพูดภาษาต่างๆ ในทันที
เพื่อให้ การวางมือเกิดผลสูงสุดในการสร้ างความเชื่อ เราไม่ควรวางมือโดยไม่เลือกหรื อตามอารมณ์ จะมีประโยชน์มาก
้
ที่สดุ เมื่อคนทังหลายเข้
้
าใจความสําคัญและเมื่อเขาพร้ อมที่จะได้ รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้ า เมื่อข้ าพเจ้ าอธิษฐานกับคนทังหลาย
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เพื่อรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ข้ าพเจ้ าจะไม่วางมือบนพวกเขาจนกว่าจะเห็นว่าเขาได้ กลับใจใหม่ หากพวกเขาไม่ค้ นุ เคยกับการ
กระทําตามพระคัมภีร์นี ้ ข้ าพเจ้ าจะอธิบายแก่พวกเขา บางครัง้ จะอธิบายสันๆ
้ ในขณะที่เขายังคงอธิษฐานอยู่ และข้ าพเจ้ าหนุนให้
เขาเชื่อในเวลาที่เขารู้สกึ การสัมผัสจากมือนัน้
เพราะการวางมือบนศีรษะของคนทังหลายเป็
้
นสัญลักษณ์ของอํานาจ ดังนันในที
้ ่สาธารณะ จึงควรจะให้ การกระทํานี ้เป็ น
ของผู้นําในทางฝ่ ายวิญญาณเป็ นการดีที่สดุ นัน่ คือ ผู้ปกครอง (ผู้รับใช้ ) หรื อผู้ที่พวกเขาแต่งตัง้ ในบันทึกตามพระคัมภีร์ มักจะเป็ น
ผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณเสมอที่วางมือบนผู้อื่น ผู้รับจะมีความเชื่อมัน่ และความเชื่อได้ อย่างง่ายหากเขารู้ ว่าบุคคลที่วางมือบนเขา
เป็ นผู้นําที่สมาชิกเห็นว่าเป็ นผู้รับใช้ ที่แท้ จริ ง อย่างไรก็ตาม หากผู้นําไม่อยู่ ผู้เชื่อคนอื่นสามารถวางมือบนผู้ที่จําเป็ นต้ องได้ รับ
คําตอบจากพระเจ้ าได้ (ดูมาระโก 16:17-18) หากต้ องการให้ การสนับสนุนและแสดงถึงความเชื่อ ผู้ที่ไม่มีอํานาจทางฝ่ ายวิญญาณ
อาจวางมือบนไหล่หรื อแขนของผู้แสวงหาพระเจ้ าเมื่ออธิษฐานร่วมกับเขา
เมื่อเรานําคนมาเชื่อพระเจ้ าคนแรกในคริ สตจักรที่ออสติน (1992) ในการให้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูและรับ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ การวางมือมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง เราสอนพระคัมภีร์ให้ เธอ จากนัน้ เมื่อเธอมาประชุมในวันอาทิตย์และ
รู้สกึ ได้ รับการสัมผัสเป็ นอย่างมาก วันจันทร์ เธอหยุดงาน กลับใจใหม่ และคืนนัน้ เธอมาที่บ้านของเราพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจ
บางอย่างที่เธอจะต้ องทําเพื่อใช้ ชีวิตเพื่อพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าสอนเธอต่อไปเกี่ยวกับการกลับใจใหม่และการบังเกิดใหม่ และเราเริ่ ม
้ นาน เธอกล่าวว่า “ดิฉนั พร้ อมที่จะรับ
อธิษฐานกับเธอ เธอกลับใจใหม่ พระวิญญาณของพระเจ้ าเริ่ มสัมผัสเธอ และหลังจากนันไม่
บัพติศมาแล้ ว” เรานําเธอไปที่สระว่ายนํ ้าส่วนตัวแห่งหนึง่ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายให้ เธอฟั งว่า “เมื่อคุณออกมาจากนํ ้า ให้ เริ่มสรรเสริ
้ คาดหวังว่าจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์”
พระเจ้ าที่ทรงล้ างความบาปของคุณออกไปหมด ผมจะวางมือบนคุณ และในเวลานันให้
เมื่อเธอออกมาจากนํ ้า ข้ าพเจ้ าวางมือบนเธอและพระวิญญาณทรงเทลงมา ในทันใดนั ้น เธอเริ่ มพูดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญา
ทรงโปรดให้ พดู
ในปี 1995 ชายคนหนึง่ ซึง่ เป็ นโรคอารมณ์แปรปรวน (bipolar disorder) มาที่คริ สตจักรของเรา เขามักจะรู้สกึ อยากฆ่าตัว
ตายและต้ องเข้ าออกโรงพยาบาลประสาทอยู่หลายปี หลังจากเขากลับใจใหม่อย่างแท้ จริ ง ข้ าพเจ้ าเตรี ยมให้ เขารับบัพติศมา
ข้ าพเจ้ าแนะนําเขาว่า เมื่อข้ าพเจ้ าวางมือบนเขาหลังจากบัพติศมา เขาควรจะคาดหวังว่าจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์โดยมีหมาย
สําคัญคือการพูดภาษาต่างๆ เขาตอบว่า “ผมกลัว” ข้ าพเจ้ าบอกเขาว่าอย่ากังวลแต่ให้ เชื่อและเชื่อฟั ง และพระเจ้ าจะทรงกระทํา
การ แท้ จริ งแล้ ว เขาเห็นด้ วย แต่เพราะการตอบสนองและความประพฤติของเขา ข้ าพเจ้ าสงสัยว่าจะมีอะไรเกิดขึ ้นหรื อไม่ แต่เมื่อ
เขาออกมาจากนํ ้า และข้ าพเจ้ าวางมือบนเขา เขาเริ่มพูดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู หลังจากนั ้นสุขภาพจิตขอ
เขาดีขึ ้นอย่างมาก เขาไม่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอีก และเขาเช่าห้ องอยูเ่ องได้
เมื่อเราสอนเรื่ องความสําคัญในการวางมือ และเตรี ยมคนทังหลายให้
้
รับบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้ าเมื่อวางมือ เราจะ
เห็นการรักษาและการเทของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ อนั อัศจรรย์อย่างมากมาย เมื่อเราเชื่อฟั งคําสัง่ ตามพระวจนะของพระเจ้ าและ
เพิ่มความเชื่อของเราตามนัน้ เรามีข้อยืนยันว่าพระองค์จะทรงประทานการอวยพรอันอุดมของพระองค์
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บทที่สิบสอง
การพดภาษาแปลกๆ
และ
ู
การแปลภาษาแปลกๆ
ของประทานในการพูดสามประการได้ แก่ “[การ] เผยพระวจนะ... [การ] พูดภาษาแปลกๆ... และ... [การ] แปลภาษา
นันๆ”
้ (1โครินธ์ 12:10) ด้ วยของประทานเหล่านี ้ พระเจ้ าทรงเจิมคนทังหลายให้
้
แจ้ งความคิดจากพระทัยของพระองค์สคู่ ริ สตจักร ผู้
พูดประกาศถ้ อยคําที่ “ทําให้ เขาเจริญขึ ้น เป็ นที่หนุนจิตชูใจ” (1โครินธ์ 14:3)

ภาษาแปลกๆ
ภาษากรี กของคําว่า “ภาษาแปลกๆ” ใน 1โคริ นธ์ 12-14 คือ กะโลส์ ซา (glossa – ลิ้ น ภาษา) ซึง่ มีความหมายเหมือนใน
ภาษาอังกฤษ นัน่ คือ มีความหมายแรกหมายถึงอวัยวะของร่ างกาย และมีความหมายต่อมา หมายถึงภาษาที่พดู ข้ อความนี ้ใช้
ความหมายที่สองอย่างแน่นอน เราจะเห็นได้ จากตัวอย่างต่อมา “เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใด ที่พดู ภาษาแปลกๆ ได้ ไม่ได้ พดู กับมนุษย์ แต่
ทูลต่อพระเจ้ า เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้ าใจได้ แต่เขาพูดเป็ นความลํ ้าลึกฝ่ ายพระวิญญาณ...ฝ่ ายคนที่พดู ภาษาแปลกๆ นัน้ ก็
้ อมทําให้ คริ สตจักรจําเริ ญขึ ้น” (1โคริ นธ์ 14:2, 4) ผู้พดู ไม่ร้ ูภาษานี ้ “เพราะถ้ า
ทําให้ ตนเองเจริ ญฝ่ ายเดียว แต่ผ้ เู ผยพระวจนะนันย่
ข้ าพเจ้ าอธิษฐานเป็ นภาษาแปลกๆ ใจของข้ าพเจ้ าอธิษฐานก็จริ ง แต่ความคิดก็ไม่เป็ นประโยชน์” (1โคริ นธ์ 14:14) ผู้ที่ได้ ยินผู้พดู
นันไม่
้ เข้ าใจภาษาเช่นกัน (นอกจากว่ามีคนต่างชาติหรื อคนที่ร้ ูสองภาษาอยูด่ ้ วย) “ไม่มีมนุษย์คนใดเข้ าใจได้ ” (1โครินธ์ 14:2)
เราควรจะสังเกตว่ามี “ภาษาแปลกๆ [หลายภาษา]” (1โคริ นธ์ 12:10) คนๆ หนึ่งอาจพูดภาษาหนึ่งในขณะที่อีกคนพูด
นภาษาที่ใช้ อยู่ในโลกปั จจุบนั หรื อภาษาที่เลิก
ภาษาที่แตกต่างไป คนๆ เดียวกันอาจพูดภาษามากกว่าหนึ่งภาษา ภาษานันอาจเป็
้
ใช้ ไปแล้ ว โดยสมมติ ภาษานัน้ อาจเป็ นภาษาเฉพาะพิเศษที่พระเจ้ าทรงสร้ างขึ ้นเพื่อบุคคลคนหนึ่งได้ 1โคริ นธ์ 13:1 กล่าวถึง
“ภาษามนุษย์...ภาษาทูตสวรรค์” ซึง่ หมายความว่าบางคนสามารถพูดภาษาทูตสวรรค์ได้ ทูตสวรรค์คือสิ่งที่มีวิญญาณ แต่เราไม่ร้ ู
ว่า ทูตสวรรค์ติดต่อกันอย่างไร แต่อาจจะมีภาษาสวรรค์ที่เราอาจเลียนแบบหรื อเป็ นภาษาที่มีความใกล้ เคียงกับภาษามนุษย์
ข้ าพเจ้ าเคยเห็นคนพูดภาษาแปลกๆ ทัว่ โลก ในแอฟริ กา เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และละตินอเมริ กา รวมถึงสหรัฐฯ ด้ วย
และไม่วา่ จะอยูใ่ นกลุม่ ภาษาและวัฒนธรรมใด ก็มีการพูดภาษาแปลกๆ เหมือนกัน ข้ าพเจ้ าเคยได้ ยินการร้ องเพลงในภาษาแปลกๆ
ซึง่ เป็ นสิง่ สวยงามยิ่ง บางครัง้ เป็ นการใช้ ทํานองที่มีอยูแ่ ล้ ว บางครัง้ เป็ นการสร้ างทํานองใหม่ ภาษาที่แปลกที่สดุ ที่ข้าพเจ้ าได้ ยินมา
อาจเป็ นภาษาที่มีทํานอง เสียงสูงตํ่าที่ฟังดูเหมือนภาษาตะวันออก แต่ผ้ พู ดู เป็ นชายคนหนึง่ ในเมืองแจ็กสัน รัฐมิสซิสซิปปี และภาษ
ที่มีเสียงออกมาจากลําคอและออกมาตามไรฟั นที่ฟังดูเหมือนภาษาอินเดียนแดงที่ผ้ พู ดู คือชายคนหนึง่ ในเมืองฮิวส์ตนั รัฐเทกซัส
ในค่ายประชุมอธิษฐานใกล้ อินชอน (Inchon) ประเทศเกาหลี ในปี 1972 ข้ าพเจ้ าได้ ยินผู้รับใช้ เมธอดิสต์ชาวเกาหลีคน
หนึง่ ที่นงั่ อยูถ่ ดั จากข้ าพเจ้ าพูดภาษาต่างๆ เมื่อเขาได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เขาพูดเป็ นภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ ว ถูกต้ องและไม่
ติดสําเนียงแปร่งเลยว่า “พระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆ นี ้ พระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆ นี ้” หลังจากนัน้ ข้ าพเจ้ าถามว่าเขารู้ภาษาอังกฤษไหม
แต่เขาไม่ร้ ู เขาไม่เข้ าใจสิง่ ที่เขาพูด แต่เขาได้ พดู ภาษาต่างๆ เป็ นภาษาอังกฤษ

_________________________________
ของประทานในการพดภาษาแปลกๆ
คือ
ู
ของประทานทีใ่ ห้การพดเหนื
ู อธรรมชาติ
ในภาษาหนึ่งหรื อมากกว่า ซึ่งเป็ นภาษาทีผ่ พู้ ดไม่
ู รู้
_________________________________________
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เราสามารถนิยามของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ได้ วา่ เป็ น ของประทานในการพดเหนื
ู อธรรมชาติ ในภาษาหนึ่งหรื อ
มากกว่า ซึ่ งเป็ นภาษาที ผ่ ูพ้ ดไม่
ู รู้ เราสามารถระบุการใช้ ภาษาแปลกๆ ในคริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ได้ สามอย่าง ได้ แก่ หมาย
สําคัญในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ การอธิษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพัง และการพูดต่อที่ประชุมซึ่งต้ องมีการแปล
อาการทางร่างกายและวิญญาณเหมือนกันในทุกกรณี แต่วตั ถุประสงค์และผลแตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้

หมายสําคัญในการบัพติศมา
ด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประการแรก การพูดภาษาต่างๆ เป็ น หมายสําคัญที ่เกิ ดขึ้ นพร้อมกับการบัพติ ศมาด้วยพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ตัวอย่างที่
มักจะใช้ กนั คือ ผู้เชื่อชาวยิวในวันเพ็นเทคอสต์ ครอบครัวโครเนลิอสั ชาวต่างชาติ และสาวกของยอห์นที่เอเฟซัส (ดูกิจการ 2:1-4;
10:44-48, 19:1-6)
วันเพ็นเทคอสต์แสดงให้ เห็นว่า แม้ ว่าการพูดภาษาต่างๆ เป็ นภาษาที่ผ้ พู ดู ไม่ร้ ู เสมอ แต่เป็ นไปได้ ว่าคนที่อยู่รอบข้ างมี
ความรู้ตามธรรมชาติในภาษานัน้ และจึงเข้ าใจในสิ่งที่พดู (ดูกิจการ 2:5-11) สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ภาษาต่างๆ
แบบแรก รวมทังลั
้ กษณะของภาษาต่างๆ โดยทัว่ ไป ดูบทที่ 9 ในหนังสือ The New Birth (การบังเกิ ดใหม่) โดยเดวิด เค เบอร์ นาร์ ด
หากพูดอย่างเคร่ งครัดแล้ ว เราไม่ควรใช้ คําว่า “ของประทานในการพูดภาษาแปลก” สําหรับการใช้ ครัง้ แรก เพราะเป็ น
หมายสําคัญที่เกิดพร้ อมกับ “ของประทานในการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ” (กิจการ 2:38) ของประทานในการรับพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์นนสํ
ั ้ าหรับผู้เชื่อทุกคน (ยอห์น 7:38-39 กิจการ 2:38-39; 11:15-17) ในทางตรงกันข้ าม ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ ของประทานใน
การพูดภาษาแปลกๆ เพื่อให้ ร่างกายเจริญขึ ้น (1โครินธ์ 12:4-10, 30)
__________________________________
การพดภาษาแปลกๆ
สําหรับผ้ทู ี เ่ ชือ่ ทุกคน
ู
__________________________________
เหมือนเช่นพระเจ้ าทรงให้ สติปัญญา ความรู้ และความเชื่อแก่ผ้ ทู ี่เชื่อทุกคน การพูดภาษาแปลกๆ ก็สําหรับผู้ที่เชื่อทุกคน
เช่นกัน (ดูมาระโก 16:17) แต่กระนัน้ ในแต่ละกรณี มีของประทานฝ่ ายพระวิญญาณที่นอกเหนือไปจากประสบการณ์ ประจําวัน
ของคริ สเตียนทุกคน และใช้ เพื่อเวลาจําเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์พิเศษ นัน่ คือ ถ้ อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา ถ้ อยคําประกอบด้ วย
ความรู้ ของประทานในการมีความเชื่อ และของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ
บางคนปฏิเสธบทบาทที่เด่นชัดของภาษาต่างๆ และปฏิเสธว่าทุกคนควรจะแสวงหาการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ซึ่งมีการพูดภาษาต่างๆ เป็ นหมายสําคัญ พวกเขามักจะอ้ างคํากล่าวใน 1โคริ นธ์ 12-14 ที่ว่า ไม่ใช่ทุกคนจะพูดภาษา
แปลกๆ หรื อว่าพูดภาษาแปลกจะต้ องมีระเบียบในวิธีใดวิธีหนึง่ อย่างไรก็ตาม การเปรี ยบเทียบกิจการและ 1โคริ นธ์ แสดงให้ เห็นว่า
ชัดเจนว่าพวกเขาสับสนในเรื่ องภาษาต่างๆ และภาษาแปลกๆ
เปาโลเขียนหนังสือ 1โครินธ์ไปหาผู้เชื่อที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ พวกเขาได้ รับการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณ
แล้ วและได้ พดู ภาษาต่างๆ แล้ วอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ (ดู 1โคริ นธ์ 6:11, 19; 12:13) พวกเขาเข้ าใจจดหมายอย่างชัดเจนในเรื่ องนัน้
เปาโลไม่ได้ สอนว่าพวกเขาจะไม่พดู ภาษาแปลกๆ แต่เขาอธิบายว่า ไม่ใช่ทกุ คนจะใช้ ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ต่อที่
ประชุมในเวลาประชุม และเมื่อบางคนพูด ก็ควรจะมีการชี ้นําบางอย่าง
ในวันเพ็นเทคอสต์ ผู้เชื่อ 120 คนพูดภาษาต่างๆ ในเวลาเดียวกันเมื่อเขาได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธ์ (ดูกิจการ 1:15; 2:14) ในทํานองเดียวกัน กิจการ 10 ครอบครัวของโครเนลิอสั พูดภาษาต่างๆ พร้ อมกัน และในกิจการ 19 เหล่าสาวก 12 คนที่เอเฟซัส
พูดภาษาต่างๆ พร้ อมกัน แต่ 1โคริ นธ์ 14:27 กล่าวว่า ในการประชุมนมัสการร่ วมกัน ผู้เชื่อควรจะผลัดกันพูดภาษาแปลกๆ ในที่
ประชุม และควรจะมีเพียงสองหรื อสามคนเท่านัน้ ในบันทึกต่างๆ ในกิจการ ไม่มีใครแปลภาษาต่างๆ หรื อพยายามที่จะทําเช่นนัน้
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แต่กระนันตาม
้
1โคริ นธ์ หากบางคนพูดภาษาแปลกๆ ในการประชุม เขาควรจะอธิษฐานให้ มีการแปล และหากไม่มีการแปล เขาก็
ควรจะเงียบเสีย (1โครินธ์ 14:13, 28)
ความแตกต่างนี ้ทําให้ เราสรุปออกมาได้ สองประการคือ คริ สตจักรที่เชื่อแบบอัครทูตไม่ได้ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่ทรงดลใจต่อ
อัครทูตเปาโลในเรื่ องเกี่ยวกับภาษาแปลกๆ หรื อการใช้ ภาษาต่างๆ ในกิจการแตกต่างจากการใช้ ภาษาแปลกๆ ใน 1โคริ นธ์ ข้ อสรุป
แรกไม่ถกู ต้ อง เพราะจะทําลายความเป็ นหนึ่งของคริ สตจักร และการบันดาลใจและอํานาจของพระคัมภีร์ ดังนัน้ จึงเห็นได้ ชดั ว่า
้
่อพระ
กิจการและ 1โคริ นธ์ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน กิจการกล่าวถึงบทบาทของภาษาต่างๆ ในการที่บคุ คลทังหลายมาเชื
เจ้ า ในขณะที่ 1โครินธ์ ให้ แนวทางในการใช้ ภาษาแปลกๆ ในการประชุม

การอธิษฐานหรือนมัสการเพียงลําพัง
การใช้ ภาษาแปลกๆ อย่างที่สองนี ้คือในการอธิ ษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพังเพือ่ การเจริ ญของตนเอง หลายครัง้ 1โคริ นธ์
14 กล่าวถึงการใช้ ภาษาแปลกๆ นี ้และสนับสนุนให้ ใช้
้
พูดภาษาแปลกๆ ได้ ” (1โค
• “ฝ่ ายคนที่พดู ภาษาแปลกๆ นัน้ ก็ทําให้ ตนเองเจริ ญฝ่ ายเดียว...ข้ าพเจ้ าใคร่ ให้ ท่านทังหลาย
ริ นธ์ 14:4-5) พระคัมภีร์สนับสนุนให้ ผ้ เู ชื่อทุกคนพูดภาษาแปลกๆ โดยกล่าวว่า การพูดภาษาแปลกเป็ นประโยชน์และอวยพรแก่
บุคคล
• “เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าอธิ ษฐานเป็ นภาษาแปลกๆ ใจของข้ าพเจ้ าอธิษฐานก็จริ ง แต่ความคิดก็ไม่เป็ นประโยชน์ ถ้ าเช่นนัน้
ข้ าพเจ้ าควรจะทําประการใด ข้ าพเจ้ าจะอธิ ษฐานด้ วยใจและด้ วยความคิด และจะร้ องเพลงด้ วยใจและด้ วยความคิด” (1โคริ นธ์
14:14-15) การอธิ ษฐานและร้ องเพลงเป็ นภาษาแปลกๆ นันมี
้ ประโยชน์ แต่การอธิษฐานและร้ องเพลงในภาษาของตนเองก็เป็ น
ประโยชน์เช่นกัน
้
ก” (1โคริ นธ์ 14:18) เปาโลถือว่าการพูด
• “ข้ าพเจ้ าขอบพระคุณพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าพูดภาษาแปลกๆ มากกว่าท่านทังหลายอี
ภาษาแปลกๆ เพื่อการอธิ ษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพังมีค่าแก่เขาเป็ นอย่างมาก พระเจ้ าทรงช่วยให้ คริ สเตียนทุกคนพูดภาษา
แปลกๆ ในเวลาดังกล่าว โดยทรงกล่าวถึงค่าของการพูดภาษาแปลกๆ เพื่อการอธิษฐานหรื อการนมัสการเพียงลําพังนี ้ในพระคัมภีร์
____________________________________
ทุกคนทีไ่ ด้รบั พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ แล้วควรจะ
พดภา
ู ษาแปลกๆ ตลอดชีวิตของเขา
_____________________________
ข้ ออ้ างอิงเหล่านี แ้ สดงให้ เห็น ว่าทุกคนที่ ได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ วควรจะพูดภาษาแปลกๆ ตลอดชี วิตของเขา
ความหมายโดยนัยของ 1โคริ นธ์ 12:30 ที่ว่าไม่ใ ช่ทุกคนจะพูดภาษาแปลกๆ ดูเหมือนว่าจะตรงกับการใช้ แบบที่สามที่เราจะ
กล่าวถึงต่อไป นัน่ คือ การพูดต่อที่ประชุมเพื่อการแปล ในทางปฏิบตั ิ เกือบจะทุกคนที่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซึ่งมีหมายสําคัญ
คือการพูดภาษาต่างๆ นัน้ จะยังคงพูดภาษาแปลกๆ ต่อไป บางคนพูดภาษาแปลกๆ บ่อยในการอธิษฐานปกติ แต่บางคนพูดภาษา
แปลกๆ ในเวลาพิเศษเมื่อเพิ่มเติมพระวิญญาณและการเจิมเป็ นอย่างมาก
บางคนไม่คงพูดภาษาแปลกๆ ต่อไปแม้ ว่าจะยังคงรั บใช้ พระเจ้ าต่อไป ในหลายๆ กรณี พวกเขาได้ รับพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์เมื่อครัง้ ยังเป็ นเด็กเล็ก และแม้ ว่าเขาดําเนินชีวิตในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อยู่เสมอ แต่ประสบการณ์ในการพูดภาษาแปลกๆ
เป็ นสิง่ ห่างเหินไป
โดยปกติ หากบุคคลที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ รับการสนับสนุนให้ แสวงหาเพื่อพูดภาษาแปลกๆ ในการ
อธิษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพัง และให้ เชื่อในประสบการณ์ที่ตอ่ เนื่องนี ้ เขาจะพูดภาษาแปลกๆ อีกครัง้
ข้ าพเจ้ าได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เมื่ออายุเจ็ดปี แต่ข้าพเจ้ าไม่ได้ พดู ภาษาแปลกๆ อีกจนกระทัง่ เข้ าสู่วยั ผู้ใหญ่ตอนต้ น
ในเวลาที่เรี ยนอยู่ในวิทยาลัย ข้ าพเจ้ าตรวจสอบความเชื่อและประสบการณ์ ของตนเองกับพระเจ้ า และข้ าพเจ้ าเริ่ มแสวงหานํ ้
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พระทัยของพระเจ้ าในเรื่ องนี ้ ข้ าพเจ้ าอธิ ษฐานบ่อยครั ง้ ให้ พระเจ้ าทรงให้ อิสระในการพูดภาษาแปลกๆ ในการอุทิศส่วนตัวแก่
ข้ าพเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ าเห็นว่าเป็ นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่ผ้ เู ชื่อทุกคนได้ รับพระพรนี ้ ข้ าพเจ้ าเริ่มทําให้ ข้อจํากัดและความสงสัยถู
ทําลายลงไปทีละน้ อยๆ จนเกิดความปรารถนาและความเชื่อที่มากขึ ้น และยอมจํานนต่อพระวิญญาณอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น

_______________________________
เราไม่สามารถตัดสิ นความรอดของเรา
หรื อการอยู่ฝ่ายวิ ญญาณของเราจากความถี ่
ในการทีเ่ ราพดภาษาแปลกๆ
ได้
ู
__________________________
คืนวันอาทิตย์วนั หนึ่ง ในขณะที่ข้าพเจ้ าอธิษฐานกับหลายๆ คนที่แท่นบูชา ข้ าพเจ้ าเริ่ มอธิษฐานเผื่อพวกเขาด้ วยภาระ
หนัก ในทันใดนัน้ ข้ าพเจ้ าเริ่ มพูดภาษาแปลก โดยที่ไม่ได้ คิดหรื อมีความปรารถนาอย่างตังใจมาก่
้
อน ในเวลาสองสามสัปดาห์
ต่อมา ข้ าพเจ้ าพูดภาษาแปลกๆ อีกหลายภาษาในเวลาการอธิษฐานต่างๆ กันในขณะที่อธิษฐานเพื่อผู้อื่น ทุกวันนี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ พดู
ภาษาแปลกๆ ทุกครัง้ ที่อธิษฐาน หรื อพยายามที่จะทําอย่างนัน้ แต่ข้าพเจ้ าพูดภาษาแปลกๆ บ่อยครัง้ โดยปกติเมื่ออธิษฐานเพื่อคน
อื่น หรื อเมื่ออยูใ่ นวิญญาณแห่งการนมัสการ
แม้ ว่าการพูดภาษาแปลกๆ มีค่าในการอธิษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพัง แต่เราไม่สามารถตัดสินความรอดหรื อการอยู่
ฝ่ ายวิญญาณของเราได้ จากความถี่ ในการพูดภาษาแปลกๆ ได้ ไม่มีข้อกํ าหนดในพระคัมภี ร์ที่ว่าเราจะต้ องพูดภาษาแปลกๆ
หลังจากรับพระวิญญาณ หรื อพระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้ องพูดภาษาแปลกๆ บ่อยเพียงใด หากบุคคลไม่ได้ พดู ภาษาแปลกๆ บ่อยๆ
เขาไม่ควรจะรู้สกึ ผิดหรื อสงสัยว่าตนได้ รับความรอดหรื อไม่
หากบุคคลเคยพูดภาษาแปลกๆ อยู่บ่อยกว่าในปั จจุบนั หรื อหากเขารู้ สกึ ว่าเขาควรจะพูดภาษาแปลกๆ บ่อยขึ ้น เขาควร
จะตรวจสอบตนเอง หากการขาดการพูดภาษาแปลกๆ เกิดจากการขาดการอุทิศตนหรื อการอธิษฐานอย่างร้ อนรน เขาควรจะเริ่ ม
เดินกับพระเจ้ าใหม่ ไม่ใช่เพียงเพื่อเป้าหมายในการพูดภาษาแปลกๆ เท่านัน้ แต่เพื่อเข้ าใกล้ ชิดกับพระเจ้ า หากเขาหลงจากพระเจ้ า
ไปสู่วิถีชีวิตแห่งความบาป เขาควรจะกลับใจใหม่และรับการเพิ่มเติมในพระวิญญาณ ในกรณีนี ้ การพูดภาษาแปลกๆ อีกครัง้ เป็ น
สิง่ ที่น่าปรารถนาอย่างแท้ จริง เพราะเป็ นการยืนยันความเชื่อและการยอมจํานนต่อพระวิญญาณของพระเจ้ าเหมือนเช่นในอดีต
เหมือนเช่นของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ การอวยพรและการสําแดงอื่นๆ การพูดภาษาแปลกๆ ในตัวของมันเองไม่ได้
พิสจู น์วา่ คําสัง่ สอน วิถีชีวิตหรื อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ าถูกต้ อง เพียงแต่สําแดงให้ เห็นว่าในจุดหนึ่ง เราได้ รับพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์และว่าในปั จจุบนั เราได้ เชื่อและยอมจํานนต่อพระเจ้ าเพื่อการใช้ การสําแดงเฉพาะนี ้ แทนที่จะแสวงหาการพูดภาษาแปลกๆ
เพียงอย่างเดียว เราควรจะให้ ความสําคัญกับการอธิษฐานอย่างร้ อนรน การใช้ ชีวิตด้ วยความเชื่อ การเชื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้ า
และการดําเนินอยู่ในความบริ สทุ ธิ์ เมื่อเราทําเช่นนัน้ การพูดภาษาแปลกๆ จะมีอยู่ในชีวิตของเรา ดังเป็ นวิธีเพื่อการจําเริ ญของตน
แต่จะไม่กลายเป็ นส่วนสําคัญหรื อสิง่ แก้ ปัญหาทุกอย่าง
ข้ าพเจ้ าสอนในการสัมมนาครัง้ หนึ่งในฮังการี ในปี 1987 การสัมมนานันเป็
้ นครัง้ แรกสําหรับคริ สตจักรสหเพ็นเทคอสต์ใน
ประเทศนัน้ เวลานันเป็
้ นเวลาหลังจากคอมมิวนิสต์ในประเทศล่มสลายไปไม่นาน หัวข้ อหนึง่ คือของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ และ
มีชายยิปซีหนุ่มสองคนซึ่งเป็ นผู้ที่ข้าพเจ้ าได้ รับการขอให้ แต่งตังเป็
้ นผู้รับใช้ ได้ เข้ าประชุมอยู่ด้วย ในขณะที่ข้าพเจ้ าสอนอยู่ ชายคน
หนึ่งนัน้ กล่าวว่าเขาไม่เคยพูดภาษาแปลกๆ หลังจากได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และสารภาพว่าเขารู้ สึกกังวลใจเป็ นอย่างมาก
ข้ าพเจ้ าตอบว่าเขาไม่ควรสงสัยเกี่ยวกับความรอดหรื อประสบการณ์ของเขา แต่การพูดภาษาต่างๆ ควรจะเป็ นประโยชน์ที่ดีสําหรับ
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ชีวิตฝ่ ายวิญญาณและการรับใช้ ของเขา และว่าพระเจ้ าทรงประสงค์ที่จะให้ เสรี ภาพนี ้แก่เขา เมื่อถึงเวลาอธิษฐาน ข้ าพเจ้ าหนุนนํ ้าใ
ให้ เขามีความเชื่อ และเราวางมือบนเขาเพื่อวัตถุประสงค์นี ้ ไม่นานเขาพูดภาษาแปลกๆ ด้ วยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
เมื่อสิ ้นสุดการประชุม ชายหนุ่มอีกคนทราบว่าเขาเองมีปัญหาเดียวกัน ข้ าพเจ้ าเตือนเขาเกี่ยวกับประสบการณ์ ของชาย
คนแรก และจากนันเรี
้ ยกให้ คนทังหลายล้
้
อมรอบเขาด้ วย ในขณะที่เราอธิษฐานเพื่อเขาโดยวางมือบนเขา เขาก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆ
เช่นกัน

การพดในที
่ประชุมเพื่อการแปล
ู
การใช้ ภาษาแปลกๆ แบบที่สามคือการพดในที
ป่ ระชุมเพือ่ การแปลเพือ่ ความจํ าเริ ญโดยส่วนรวม บางครัง้ พระเจ้ าตรัสกับ
ู
คริ สตจักรผ่านทางของประทานร่วมในการพูดภาษาแปลกๆ และการแปลภาษานันๆ
้ ของประทานแรกซึ่งคือการพูดภาษาแปลกๆ
นันทํ
้ าให้ ผ้ อู ื่นสนใจและเปิ ดเผยว่า พระเจ้ าทรงกําลังพยายามสื่อสารกับผู้ฟัง เพราะเป็ นการอัศจรรย์และน่าตื่นเต้ น จึงมักจะทําให้ ผ้ ู
ที่ไม่เชื่ อเกิดความสนใจ ของประทานอย่างที่สองซึ่ง คือ การแปลนัน้ เปิ ดเผยข้ อความที่ แท้ จริ งที่ พระเจ้ าทรงประสงค์ ที่ จะตรั ส
ตัวอย่างข้ อพระคัมภีร์สองตัวอย่างนี ้แสดงถึงการใช้ ภาษาแปลกๆ
้
าลังร้ อนใจแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณแล้ ว ก็จงอุตส่าห์กระทําตัวของท่านให้
• เหตุฉะนันเมื
้ ่อท่านทังหลายกํ
สามารถที่จะทําให้ คริ สตจักรจําเริ ญขึ ้น เหตุฉะนันคนที
้
่พดู ภาษาแปลกๆ ได้ นนั ้ ควรจะอธิษฐานขอให้ แปลได้ ด้วย (1โคริ นธ์ 14:1213) วัตถุประสงค์คือ เพื่ออวยพรทุกคนในที่ประชุม
______________________
“ถ้าผู้ใดจะพดภาษาแปลกๆ
ู
จงให้พดเพี
ู ยงสองคนหรื ออย่างมากทีส่ ดุ ก็สามคน”
_________________________________________
• “ถ้ าผู้ใดจะพูดภาษาแปลกๆ จงให้ พดู เพียงสองคนหรื ออย่างมากที่สดุ ก็สามคน และให้ พดู ทีละคน และให้ อีกคนหนึ่งแปล
้ ่เงียบๆ ในที่ประชุม และให้ พดู กับตัวเอง และทูลต่อพระเจ้ า (1โคริ นธ์ 14:27-28) แนวทาง
แต่ถ้าไม่มีผ้ ใู ดแปลได้ ก็ให้ คนเหล่านันอยู
เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ต้องปฏิบตั ิตามเมื่อมีผ้ พู ดู ภาษาแปลกๆ ในคริ สตจักร หากไม่มีผ้ ใู ดแปลถ้ อยคํานัน้ ผู้พดู ไม่ควรจะพูดต่อไป แต่เขา
้ ่อประโยชน์ของเขาฝ่ ายเดียว หรื อผู้ที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ ใช้ การ
ควรจะพูดต่อตนเองและต่อพระเจ้ า เพราะภาษาแปลกๆ นันเพื
แปลนัน้ ไม่ ไ ด้ ย อมจํ า นนต่ อ พระองค์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ไม่ ว่ า จะกรณี ใ ด การจะพูด ภาษาแปลกๆ ในที่ ป ระชุม ต่ อ ไปจะไม่ ทํ า ให้
ยไว้ โดยสรุป เมื่อผู้พดู ทําให้ คริ สตจักรหันมาสนใจ เขาควรจะพูดภาษาแปลกๆ เมื่อมี
วัตถุประสงค์สําเร็จตามที่พระเจ้ าทรงตังพระทั
้
การแปลเท่านัน้
บางคนโต้ เถียงจากข้ อความนี ้ว่า ไม่ควรจะมีใครพูดภาษาแปลกๆ ในการประชุมเลยหากไม่มีการแปล ไม่ควรแม้ ว่าทุกคน
จะสรรเสริ ญหรื ออธิษฐานต่อพระเจ้ าร่ วมกันก็ตาม แต่ในเวลาเช่นนัน้ ทุกคนพูดเพื่อประโยชน์ของตน เหมือนกับว่าอยู่เพียงลําพัง
ไม่มีใครพยายามจะเรี ยกความสนใจของทุกคนในที่ประชุม แต่ทกุ คนแสวงหาการเจริ ญของตน ดังนันการพู
้
ดภาษาแปลกๆ โดยไม่
มีการแปลมีความเหมาะสมในกรณีนี ้ ข้ อ 28 กล่าวไว้ เช่นนันว่
้ า แม้ ในที่ประชุม สมควรที่จะพูดภาษาแปลกๆ โดยไม่มีการแปลด้ วย
เป็ นวิธีในการสื่อสารของบุคคลหนึง่ กับพระเจ้ า
เมื่อไม่มีการแปล เราอาจจะคิดว่าคริ สตจักรล้ มเหลว แต่บางทีพระเจ้ ายังจะทรงทําให้ วตั ถุประสงค์นนสํ
ั ้ าเร็ จโดยพูดกับ
บุคคลหรื อโดยช่วยเหลือบางคนให้ มีความไวต่อพระองค์มากยิ่งขึ ้น ในการประชุมพิเศษครัง้ หนึ่งในเมือง Baton Rouge (แบตทัน
รู จ) รัฐลุยเซียนา ข้ าพเจ้ าได้ เห็นการพูดภาษาแปลกๆ ที่มีฤทธิ์เดชอํานาจ แต่ไม่มีการแปล แต่ข้อความนันได้
้ สมั ผัสคนสองคนใน
วิถีทางที่มีประโยชน์ยิ่ง
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คนแรกคือ คุณป้าของข้ าพเจ้ าซึ่งอยู่ในการประชุมนันได้
้ ทราบเกี่ยวกับประสบการณ์ การรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่ไม่
เคยได้ ยินใครพูดภาษาต่างๆ เลย ท่านมักจะสงสัยว่าการพูดภาษาต่างๆ และแปลกๆ นันมี
้ จริ งหรื อไม่ ในคืนนัน้ ท่านเชื่อว่ามีจริ ง
และท่านได้ กล่าวว่า พระเจ้ าได้ ทรงแสดงการอิทธิฤทธิ์นนเพื
ั ้ ่อประโยชน์ของท่าน
คนที่สอง นักเรี ยนชาวเลบานอนจากมหาวิทยาลัย Louisiana State University กล่าวว่าข้ อความนันเป็
้ นภาษาของเขา
นัน่ คือภาษาอาราบิก ในตอนแรกเขาโกรธคนที่เชิญเขามาโบสถ์ โดยถามว่า “ทําไมคุณถึงให้ คนอื่นมาพูดกับผมในที่ประชุมและว่า
กล่าวผมเกี่ยวกับความบาปของผม” แน่นอนว่า ทังคนๆ
้
นันที
้ ่นําเขามาและคนที่กล่าวข้ อความในภาษานันไม่
้ ร้ ูภาษาอาราบิกหรื อ
เข้ าใจความหมายของการพูดนัน้ พระเจ้ าทรงใช้ การอิทธิฤทธิ์นี ้เพื่อพูดกับชายหนุ่มคนนันโดยตรง
้
ในระหว่างการประชุมครัง้ หนึ่งๆ คริ สตจักรมักจะสามารถรู้ สึกได้ เมื่อพระเจ้ ากําลังจะตรัสด้ วยของประทานในการพูด
ภาษาแปลกๆ มักจะมีการหยุดที่เด่นชัด เป็ นความเงียบที่มาจากพระเจ้ า ผู้นําการประชุมมักจะตระหนักถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ ้น ใน
การประชุมวันอาทิตย์วนั หนึ่งในออสติน ถึงเวลาการเทศนาแล้ ว แต่ข้าพเจ้ ารู้สกึ ว่าพระเจ้ ากําลังจะตรัสผ่านภาษาแปลกๆ และการ
แปล ดังนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงนําที่ประชุมต่อไปในการนมัสการ ไม่นานหลังจากนัน้ ภรรยาของข้ าพเจ้ าได้ พูดต่อที่ประชุมเป็ นภาษา
แปลกๆ และมีผ้ อู ื่นแปล หลังจากการประชุมในคืนวันอาทิตย์ครัง้ หนึ่งในออสติน ในขณะที่ข้าพเจ้ าอธิ ษฐานอยู่ในห้ องอธิ ษฐาน
ข้ าพเจ้ ารู้ สึกว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงตรัสกับที่ประชุมด้ วยของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ เมื่อใกล้ จบการประชุมนัน้ เราได้ ยิน
การพูดภาษาแปลกๆ การแปลและการเผยพระวจนะ
เมื่อพระเจ้ าทรงสัมผัสคนๆ หนึ่งให้ กล่าวกับคริ สตจักรเป็ นภาษาแปลกๆ เขาจะรู้สกึ การทรงเจิมที่มีอํานาจจนเขาทราบถึง
ความแตกต่างระหว่างภาษาแปลกๆ นัน้ กับภาษาแปลกๆ ในการอธิษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพังได้ อย่างรวดเร็ ว ดังนันเขาจึ
้
ง
สามารถพูดด้ วยความมัน่ ใจและด้ วยอํานาจ ในทํานองเดียวกัน คริ สตจักรจะทราบความแตกต่างระหว่างการพูดต่อที่ประชุมและ
การพูดในการอธิษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพัง

การแปลภาษาแปลกๆ
ภาษากรี กที่แปลเป็ นคําว่า “แปล” คือ เฮอร์ เมเน่อา (hermeneia) ซึง่ เป็ นรากของคําว่า hermeneutics ในภาษาอังกฤษ
ซึง่ หมายถึง หลักการของการแปล ดังนัน้ การแปลจึงหมายถึง “การอธิบายความหมายของ” หรื อ “การแปลออกมาทางปาก” การ
แปลหมายถึงการทําให้ เข้ าใจความหมายของบางสิง่ แต่ไม่จําเป็ นว่าต้ องหมายถึงการแปลคําต่อคํา
_________________________________________________
การแปลภาษาแปลกๆ คือของประทานในการมี ความสามารถ
เหนือธรรมชาติ ในการแปลหรื ออธิ บายความหมาย
ของการพดต่
ู อที ป่ ระชุมในภาษาแปลกๆ
________________________________
เมื่อคนๆ หนึ่งพูดต่อที่ประชุมในภาษาแปลกๆ ของประทานในการแปลภาษาแปลกๆ จะช่วยให้ บุคคลนัน้ หรื อคนอื่น
เปิ ดเผยความหมายของการพูดนันได้
้ “เหตุฉะนันคนที
้
่พดู ภาษาแปลกๆ ได้ นนั ้ ควรจะอธิษฐานขอให้ แปลได้ ด้วย...ถ้ าผู้ใดจะพูด
ภาษาแปลกๆ จงให้ พดู เพียงสองคนหรื ออย่างมากที่สดุ ก็สามคน และให้ พดู ทีละคน และให้ อีกคนหนึ่งแปล” (1โคริ นธ์ 14:13, 27)
เราสามารถให้ คําจํากัดความของการแปลภาษาแปลกๆ ได้ ว่าเป็ นของประทานในการมี ความสามารถเหนื อธรรมชาติ ในการแปล
หรื ออธิ บายความหมายของการพดต่
ู อทีป่ ระชุมในภาษาแปลกๆ
ในหลายๆ กรณี เป็ นไปไม่ได้ ที่จะแปลภาษาหนึ่งๆ ออกมาเป็ นภาษาที่สองในแบบคําต่อคํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าภาษา
ทังสองนั
้
นไม่
้ ได้ เกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิด บางคําไม่มีความหมายที่เท่าเทียมกันทังหมด
้
และบางคํามีความแตกต่างเล็กๆ น้ อยๆ
หรื อมีความหมายที่ต้องมีการอธิบายเพิ่มในอีกภาษาหนึง่
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ตัวอย่างเช่น คําว่า ความรัก (love) ในภาษาอังกฤษ มีภาษากรี กหลายคํา ได้ แก่ อากาเพ (agape - ความรักที่ไม่เห็นแก่
ตัว) ฟิ เละโอ (phileo - ความรักฉันพี่น้อง) เอะรอส (eros - ความรักทางเพศ) คําว่า kibun ในภาษาเกาหลีหมายถึง ทัศนคติ
ความรู้สกึ อารมณ์และหน้ าตา (ในความหมายการรักษาหน้ า) ซึง่ ในภาษาอังกฤษไม่มีคําๆ เดียวที่แปลออกได้ เช่นนี ้ ในการบรรยาย
ว่าผู้หญิงคนหนึ่งสวย ภาษาอังกฤษใช้ คําว่า “pretty, cute, beautiful, gorgeous, attractive, lovely, comely, stunning” และ
อื่นๆ โดยคําทังหมดมี
้
ความหมายในระดับที่แตกต่างกัน แต่ภาษาเกาหลีจะใช้ คําๆ เดียวเป็ นส่วนใหญ่ซงึ่ คือ yehpun หรื อ ipun ใน
แต่ละกรณี การอธิบายภาษาต้ นฉบับอย่างถูกต้ องที่สดุ อาจจะต้ องใช้ ในคําในภาษาที่สองหลายคําหรื อหลายประโยค
เนื่องจากความแตกต่างเหล่านี ้ ข้ อความสันๆ
้ อาจมีการแปลที่ยาว หรื อข้ อความที่ยาวอาจมีการแปลที่สนั ้ ความหมาย
ตามตัวอักษรของคําว่า “สรรเสริ ญพระเจ้ า” ในภาษาเกาหลีคือ hananim-keh chanyang-ul turimnida เหตุผลหนึ่งว่าทําไมวลีใน
ภาษาเกาหลีมีความยาวกว่าคือว่า ประโยคในภาษาเกาหลีทกุ ประโยคมีการจบประโยคที่ไม่สามารถแปลได้ ซึ่งเทียบเท่ากับการ
หยุดหรื อการขึ ้นเสียงเพื่อถามคําถาม และแสดงให้ เห็นสถานภาพที่เกี่ยวข้ องกันระหว่างผู้พดู และผู้ฟัง การเชื ้อเชิญง่ายๆ เช่นคําว่า
“มา” แปลเป็ นภาษาเกาหลีได้ หลายแบบ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ว่าผู้พดู พูดกับสัตว์ เด็ก หรื อเพื่อนสนิท (wa) คนที่มีสถานภาพทางสังคม
เท่าเทียมกัน (osehyo) ผู้มาเยือนหรื อผู้บงั คับบัญชา (oshipsheo) หรื อกษัตริ ย์หรื อพระเจ้ า (osheopsuhso) ในสองกรณีหลัง คํา
ว่า “กรุณามา” คือ oshegerul paramnida และ oshgerul paramnahida
นอกจากนี ้ การแปลมักจะประกอบด้ วยการเปิ ดเผยหรื อการขยายข้ อความเดิม ตัวอย่างเช่น ดาเนียลแปลถ้ อยคําที่พระ
้ อ “เมเน เมเน เทเคล ฟารสิน” คําแปลตามตัวคือ “ได้ คํานวณ ได้
เจ้ าทรงเขียนไว้ บนผนังให้ แก่กษัตริ ย์เบลซัสซาร์ โดยถ้ อยคํานันคื
คํานวณ ได้ ชงั่ นํ ้าหนัก ได้ แบ่งออก” แต่ดาเนียลให้ การแปลดังนี ้ “ต่อไปนี ้เป็ นคําไขเรื่ องราวนัน้ เมเน พระเจ้ าได้ ทรงคํานวณวาระ
้
งสิ ้นสุด เทเคล ฝ่ าพระบาทได้ ถกู ชัง่ ในตราชู ทรงเห็นว่ายัง
แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ไว้ แล้ ว และทรงนําราชอาราจักรนันมาถึ
ขาดอยู่ เปเรส ราชอาณาจักรของฝ่ าพระบาทถูกแบ่งออกให้ แก่คนมีเดีย และคนเปอร์ เซีย” (ดาเนียล 5:26-28)
____________________________________________
พระเจ้าทรงให้การแปลตามความสามารถทางความคิ ด
ความเข้าใจ และการคาดหวังของผู้พดู
_______________________________
พระเจ้ าทรงให้ การแปลตามความสามารถทางความคิด ความเข้ าใจและการคาดหวังของผู้พดู พระองค์จะทรงใช้ คําศัพท์
สําเนียงและไวยากรณ์ของบุคคลนันเพื
้ ่อถ่ายทอดข้ อความของพระองค์ หากบุคคลคนๆ นันเรี
้ ยนพระคัมภีร์ฉบับ King James
Version และชอบคิดถึงถ้ อยคําของพระเจ้ าในภาษาอังกฤษแบบราชินีเอลิซาเบ็ธในฉบับนัน้ เขาอาจใช้ คําเช่น thee และ thou หาก
ผู้พดู ไม่ได้ ศกึ ษาพระคัมภีร์ฉบับนัน้ เขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษสมัยใหม่
เราไม่ควรจะละเลยข้ อความที่มีสําเนียงชนบท หลักไวยากรณ์ที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน คําที่ออกเสียงผิดหรื อคําพูดสมัยเก่า แต
เราควรจะตระหนักว่าพระเจ้ าได้ ตรัสข้ อความของพระองค์ผ่านภาชนะที่เป็ นมนุษย์ ในการเปรี ยบเทียบ พระเจ้ าได้ ทรงบันดาลใจใน
การเขียนหนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์ และถ้ อยคําแต่ละคนแสดงข้ อความของพระองค์อย่างถูกต้ อง แต่กระนันรู
้ ปแบบ คําศัพท์และ
หลักไวยากรณ์ของหนังสือเล่มต่างๆ สะท้ อนให้ เห็นบุคลิกลักษณะ ภูมิหลัง และวัฒนธรรมของผู้เขียนที่เป็ นมนุษย์
คนที่แตกต่างกันได้ รับการแปลในวิธีที่แตกต่างกัน บางคนได้ รับความคิด ถ้ อยคํา วลี หรื อแม้ แต่ภาพในตอนแรก เมื่อพวก
เขาเริ่ มพูดในความเชื่อ พระเจ้ าทรงประทานข้ อความของพระองค์และถ้ อยคําก็หลัง่ ไหลออกมา บางคนอธิบายว่าการแปลเกิดขึ ้น
เหมือนการพูดภาษาแปลกๆ นัน่ คือ การที่ลิ ้นได้ กล่าวออกมา แต่ไม่มีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง พวกเขาได้ ยินและเข้ าใจข้ อความใน
ระดับเดียวกับคนอื่นๆ
________________________________________
คนทีแ่ ตกต่างกันได้รบั การแปลในวิ ธีทีแ่ ตกต่างกัน
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________________________________________
1โคริ นธ์ 14 กล่าวถึงแนวทางเพื่อการใช้ ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ การแปลและการเผยพระวจนะในการ
นมัสการร่วมกันอย่างถูกต้ อง (ดูบทที่ 14 ในหนังสือเล่มนี ้) ในขณะที่การใช้ ของประทานเหล่านี ้อย่างถูกต้ องเป็ นของพระเจ้ า เราไม่
้
าอย่างแท้ จริ ง
ควรจะถือว่าของประทานเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่แน่นอนที่สดุ ผู้ฟังแต่ละคนควรจะตัดสินว่าข้ อความหนึ่งนันมาจากพระเจ้
ในส่วนหนึง่ หรื อทังหมด
้
และตัดสินว่าจะนํามาใช้ กบั ตัวเองได้ อย่างไร (ดู 1โครินธ์ 14:29 และการอธิบายในบทที่ 13 ในหนังสือเล่ม
นี ้) เป็ นไปได้ ที่ข้อความหลักเป็ นของพระเจ้ า แต่ผ้ สู ่งสารที่เป็ นมนุษย์เพิ่มความคิดที่ไม่แน่นอนของตนเข้ าไปด้ วยความไม่ร้ ู ความ
กระตือรื อร้ นเกินไปหรื อความหยิ่งยโส บางคนกลายเป็ นผู้มีความหยิ่งในการพูดจนเขาทึกทักเอาว่าความคิดและความรู้ สกึ ของตน
ทังหมดในเวลานั
้
นจะต้
้
องมาจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า นอกจากนี ้ เป็ นไปได้ ที่การพูดจะเป็ นการเห็นแก่ตวั อย่างแท้ จริ งหรื อแม้ แต่เป็ น
การพูดที่มาจากซาตาน
ในเรื่ องการพูดภาษาแปลกๆ ข้ าพเจ้ าได้ สงั เกตตัวอย่างมากมายในการแปลภาษาแปลกๆ ทัว่ โลก เป็ นสิ่งที่น่าสนใจอย่าง
มากที่ได้ เห็นการพูดภาษาแปลกๆ และการแปลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเอง ในเกาหลี ข้ าพเจ้ าได้ ยินการพูดภาษาแปลกๆ
ในที่ประชุมตามด้ วยการแปลเป็ นภาษาเกาหลีที่ข้าพเจ้ าเข้ าใจ ในอิตาลี ข้ าพเจ้ าได้ ยินการพูดภาษาแปลกๆ ในที่ประชุมตามด้ วย
การแปลเป็ นภาษาอิตาลีที่ข้าพเจ้ าไม่เข้ าใจ ชายคนหนึง่ ที่ร้ ูทงภาษาอิ
ั้
ตาลีและภาษาอังกฤษแปลคําแปลนันให้
้ ข้าพเจ้ าฟั ง
เมื่อข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าถึงเวลาที่ต้องออกจากเมืองแจ็กสัน รัฐมิสซิสซิปปี ในปี 1986 ความกังวลสําคัญอย่างหนึ่งของข้ าพเจ้ า
คือภรรยาของข้ าพเจ้ าจะว่าอย่างไร เธอมีส่วนร่ วมในคริ สตจักรและวิทยาลัยค่อนข้ างมาก มีเพื่อนมากมาย และมีความสุขเป็ น
อย่างยิ่ง ข้ าพเจ้ าอยากจะให้ เธอรู้สกึ การทรงนําเหมือนที่ข้าพเจ้ ารู้สกึ เราจึงอธิษฐานร่วมกันเพื่อแสวงหานํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
วันหนึ่ง เธอคุยโทรศัพท์กบั สตรี คนหนึ่งในคริ สตจักร และพวกเขาเริ่ มอธิษฐาน สตรี คนนี ้ไม่ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ภรรยาและ
ข้ าพเจ้ ากํ าลังคิดกันอยู่ และเธอพูดกับ ภรรยาข้ าพเจ้ าเป็ นภาษาแปลกๆ และแปลภาษานัน้ ใจความสํา คัญคือ “พระเจ้ าทรง
เตรี ยมพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางในชีวิตของคุณ คุณไม่เข้ าใจในตอนนี ้ แต่อย่ากังวล ทุกสิง่ จะดีอย่างแน่นอน”
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ประหลาดใจอย่างมากเมื่อภรรยากระตือรื อร้ นที่จะย้ ายบ้ านเหมือนกับข้ าพเจ้ า แม้ วา่ เราไม่ร้ ู ว่าเราจะไปที่ไหน
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงกระทําการในใจของเราพร้ อมกัน และพระองค์ทรงใช้ การเผยพระวจนะเพื่อให้ การยืนยันแก่ภรรยาของ
ข้ าพเจ้ า
ในการประชุมสตรี ครัง้ หนึง่ ภรรยาของข้ าพเจ้ ารู้ สกึ ภาระหนักในการอธิษฐานให้ กบั คนรู้จกั คนหนึ่ง ในขณะที่เธออธิษฐาน
พระเจ้ าทรงตรัสกับเธอผ่านทางภาษาแปลกๆ และการแปล โดยทรงให้ ข้อความหนุนนํ ้าใจสําหรับเวลาในการทดลอง แม้ วา่ ภรรย
ของข้ าพเจ้ าไม่ร้ ู อะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ ต่างๆ ผู้หญิงคนนันยื
้ นยันในภายหลังว่า ถ้ อยคําตรงกับความจําเป็ นของเธอและทําให้
เธอมีความแข็งแกร่งขึ ้นในเวลาวิกฤต
้ กเกินไปและเราต้ อง
ในฤดูใบไม้ ร่วงปี 1995 คริ สตจักรใหม่ของเราในออสตินประสบปั ญหาที่สําคัญ อาคารที่เราเช่านันเล็
สร้ างโบสถ์ ของตัวเองถ้ าเราจะขยายคริ สตจักรออกไป ในเวลาสองปี กว่า เราได้ ซือ้ ที่ดิน กําหนดแผนการก่อสร้ าง ขออนุญาต
ก่อสร้ างและกู้เงินได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพร้ อมที่จะสร้ าง เราพบว่าเราต้ องใช้ เงินอีกหนึ่งแสนเหรี ยญเพราะมีข้อกําหนดพิเศษ
บางอย่าง และค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างสูงขึ ้นอย่างมากในเวลานัน้ สถานการณ์นนดู
ั ้ เหมือนจะไม่มีหวัง
__________________________________________________
ทันใดนัน้ เรารู้ สึกการสัมผัสจากพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เป็ นพิเศษ
__________________________________________________
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม เรามีการประชุมอธิษฐานที่โบสถ์ ในขณะที่ข้าพเจ้ ากําลังจะปิ ดการประชุม ในทันใดนัน้ ชาย
หนุ่มคนหนึ่งพูดออกมาเป็ นภาษาแปลกๆ และแปลภาษานัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสแก่เราว่า “เจ้ ามองไม่ห็นการรักษา แต่เราเห็น
การรักษา เจ้ ามองไม่เห็นการอิทธิฤทธิ์ แต่เราเห็นการอิทธิฤทธิ์ เจ้ ามองไม่เห็นอาคารหลังใหม่ แต่เราเห็นอาคารหลังใหม่”
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ทันใดนัน้ เรารู้สกึ การสัมผัสจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นพิเศษ แม่ยายของข้ าพเจ้ าได้ รับการรักษาจากอาการบาดเจ็บที่
หลังในคืนนัน้ วันอังคารต่อมา คุณปู่ /ตาของภรรยาได้ ฟืน้ จากความตายหลังจากมีอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในระหว่าง
การประชุมกลางสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีต่อมา ธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในออสตินได้ อนุญาตให้ เรากู้เงินสําหรับอาคารเป็ น
เวลาสิบห้ าปี เป็ นจํานวนเงินตามที่เราต้ องการ โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยตํ่ากว่าจึงทําให้ เราจ่ายเงินจํานองพอๆ กับที่ตั ้งงบไว้ ตั ้งแต่แรก
ดังนัน้ ภายในสัปดาห์หนึ่งหลังจากถ้ อยคําจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า เราได้ เห็นการรักษา การอิทธิ ฤทธิ์ และการอนุญาตเพื่อสร้ าง
อาคารหลังใหม่ของเรา

87

บทที่สิบสาม
การเผยพระวจนะ
ของประทานในการพูดอย่างสุดท้ ายที่เราจะพูดถึงคือ การเผยพระวจนะ ความหมายหลักของกริ ยา พรอเฟทื อโอ
(propheteuo) ในภาษากรี กคือ “การพูดภายใต้ การดลใจ” (สตรองค์) เนื่องจากพระเจ้ าทรงเปิ ดเผยอนาคตผ่านผู้เผยพระวจนะตาม
พระคัมภีร์ กริ ยานี ้จึงต้ องมีความหมายที่สองอันหมายถึง “การบอกเหตุการณ์ลว่ งหน้ า” กริ ยาในภาษาอังกฤษว่า prophesy (เผย
พระวจนะ) ซึ่งมาจากภาษากรี กคํานัน้ จึงมีความหมายที่สอดคล้ องกันสองประการคือ “เปิ ดเผยด้ วยการดลใจของพระเจ้ า” และ
“พยากรณ์ อย่างแน่ใจด้ วยการดลใจของพระเจ้ า” นามในภาษาอังกฤษว่า prophecy (การเผยพระวจนะ) จึงมีความหมายใน
ทํานองเดียวกันคือ “การพูดภายใต้ การบันดาลใจ” หรื อ “การพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคต อันเกิดขึ ้นภายใต้ การดลใจของพระเจ้ า” อีก
นัยหนึง่ การเผยพระวจนะอาจหมายถึง “การเผยพระวจนะหรื อการพยากรณ์”
ดังนัน้ ในความหมายโดยทัว่ ไป ข้ อความทังหมดที
้
่ได้ รับการเจิมจากพระเจ้ าคือ การเผยพระวจนะ (ดูตวั อย่าง เอเสเคียล
37:4, 9) ดังนัน้ จึงรวมถึงการเทศนา การสรรเสริ ญและการเป็ นพยาน ไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นการทํานายอนาคต ผู้นําทางยอห์นใน
วิวรณ์ กล่าวแก่เขาว่า “ท่านได้ กล่าวแก่ข้าพเจ้ าว่า ‘อย่าเลย ข้ าพเจ้ าเป็ นเพื่อนผู้รับใช้ เหมือนกับท่าน และพวกพี่น้องของท่านที่
ยึดถือคําพยานของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้ าเถิด’ เพราะว่าคําพยานกล่าวถึงพระเยซูนนเป็
ั ้ นหัวใจของการเผยพระวจนะ” (วิวรณ์
19:10) ในความหมายนี ้ ผู้เชื่อแห่งพันธสัญญาใหม่ทกุ คนสามารถเผยพระวจนะได้ (โยเอล 2:28; กิจการ 2:17) และการเผยพระ
วจนะเป็ นของประทานในการรับใช้ อย่างหนึง่ (โรม 12:6)
อย่างไรก็ตาม 1โครินธ์ 12:10 กล่าวถึงการเผยพระวจนะในความหมายที่จํากัด ผู้เชื่อทุกคนควรจะมีการเป็ นพยานที่ได้ รับ
การเจิม (กิจการ 1:8) ผู้เทศนาทุกคนควรจะเทศนาข่าวประเสริ ฐด้ วยการทรงเจิมจากพระวิญญาณ (1โคริ นธ์ 2:1-4) แต่กระนัน้
ตาม 1โคริ นธ์ 12:4-11 มีของประทานในการเผยพระวจนะพิเศษที่ไม่ใช่ทกุ คนจะใช้
________________________________________________
การเผยพระวจนะคือของประทานในการพดเหนื
ู อธรรมชาติ
อันมาจากพระเจ้าโดยตรง ซึ่งอยู่ในภาษาของผู้พดและผ้
ู
ูฟัง
________________________________________________
ของประทานนี ้เทียบเท่ากับภาษาแปลกๆ ที่ตามด้ วยการแปล “ฝ่ ายคนที่พดู ภาษาแปลกๆ นัน้ ก็ทําให้ ตนเองเจริ ญฝ่ าย
เดียว แต่ผ้ ูเผยพระวจนะนัน้ ย่อมทําให้ คริ สตจักรจําเริ ญขึน้ ข้ าพเจ้ าใคร่ ให้ ท่านทัง้ หลายพูดภาษาแปลกๆ ได้ แต่ยิ่งกว่านัน้ อีก
้
เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้ นนก็
ั ้ ใหญ่กว่าคนที่พดู ภาษาแปลกๆ ได้ เว้ นแต่เขา
ข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ ท่านทังหลายเผยพระวจนะได้
สามารถแปลภาษานันๆ
้ ออก เพื่อคริ สตจักรจะได้ รับความเจริ ญขึ ้น” (1โคริ นธ์ 14:4-5) ดังนัน้ ของประทานในการเผยพระวจนะคือ
การพูดจากพระเจ้ าซึง่ เหนือธรรมชาติและเฉพาะเจาะจงเท่าๆ กับการพูดภาษาแปลกๆ และการแปล เราสามารถนิยามการเผยพระ
วจนะได้ วา่ เป็ น ของประทานในการพดเหนื
ู อธรรมชาติ อันมาจากพระเจ้าโดยตรง ซึ่ งอยู่ในภาษาของผู้พดและผ้
ู
ูฟัง
1โคริ นธ์ 14 เรี ยกผู้ที่ให้ การพูดเช่นนี ้ว่า “ผู้เผยพระวจนะ” ทังนี
้ ้ เป็ นการเรี ยกที่จํากัดเฉพาะกับสถานการณ์นี ้เท่านัน้ ผู้ที่ให้
การเผยพระวจนะไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้เผยวจนะอย่างถาวรในความหมายของการรับใช้ ห้าประการในเอเฟซัส 4:11-16 ดังที่เราได้
เห็นแล้ วในบทที่ 1 ข้ อความนันหมายถึ
้
งตําแหน่งของผู้เผยพระวจนะ แน่นอนว่า โดยนิยามแล้ ว เราจะคาดหวังว่าคนๆ หนึ่งที่ดํารง
ตําแหน่งผู้เผยพระวจนะใช้ ของประทานในการเผยพระวจนะเป็ นครัง้ คราว
ของประทานในการเผยพระวจนะสามารถดําเนินการในหลายวิธี ผู้เทศนาอาจกล่าวอย่างการเผยพระวจนะในระหว่าง
การเทศนา บางคนในที่ประชุมอาจกล่าวกับที่ประชุมด้ วยการพูดในภาษาที่ร้ ู จกั กัน เหมือนเช่นการแปลภาษาแปลกๆ บางครัง้ พระ
เจ้ าจะทรงเจิมบุคคลคนหนึง่ เพื่อให้ การเผยพระวจนะแก่คนอื่น
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ในกรณีทวั่ ไป ผู้เทศนาที่ได้ รับการเจิมทุกคนเผยพระวจนะเมื่อเขาเทศนา แต่บางครัง้ ในระหว่างการเทศนา พระเจ้ าจะทรง
ให้ ถ้อยคําโดยตรงแก่คริ สตจักร หรื อเพื่อบุคคลบางคน ในบางครัง้ ผู้เทศนาอาจจะไม่ตระหนักอย่างแท้ จริ งว่าอะไรกําลังเกิดขึ ้น แต่
ในครัง้ อื่น เขาอาจทราบว่าเขาเพิ่งจะกล่าวถ้ อยคําพิเศษเพื่อบางคน เขาอาจจะไม่ร้ ู ว่าเป็ นการพูดถึงใคร หรื อพระเจ้ าอาจทรง
เปิ ดเผยแก่เขาว่าผู้รับที่ทรงตังพระทั
้
ยไว้ นนคื
ั ้ อใครกันแน่ เช่น ในตัวอย่างของมหาปุโรหิตคายาฟาส เป็ นไปได้ ที่พระเจ้ าจะตรัสอย่าง
้ งหมด
้
(ดูยอห์น 11:49-52)
เผยพระวจนะผ่านทางคนๆ หนึง่ โดยที่เขาไม่เข้ าใจข้ อเท็จจริงหรื อความเข้ าใจการเผยพระวจนะนันทั

ตัวอย่ างจากพระคัมภีร์
กิจการ 11:27-28 ให้ ตวั อย่างเกี่ยวกับการเผยพระวจนะต่อที่ประชุม “คราวนัน้ มีพวกผู้เผยพระวจนะลงมาจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม จะไปยังเมืองอันทิโอก ฝ่ ายผู้หนึ่งในจํานวนนันชื
้ ่ออากาบัส ได้ ลกุ ขึ ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ว่า จะบังเกิดการ
้ บงั เกิดขึ ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอสั ” คริ สตจักรในอันทิโอก
กันดารอาหารมากยิ่งทัว่ แผ่นดินโลก การกันดารอาหารนันได้
ตอบสนองต่อการเผยพระวจนะนี ้โดยให้ ความช่วยเหลือทางการเงินไปยังผู้เชื่อในยูเดียซึง่ ค่อนข้ างยากจน
บุตรี ของฟี ลิปผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐมีชื่อเสียงในการเผยพระวจนะ “ฟี ลิปมีบุตรหญิงพรหมจารี สี่คนซึ่งเป็ นผู้ทํานาย“
(กิจการ 21:9-11) ในการสมควรได้ รับการกล่าวถึงเป็ นพิเศษเช่นนี ้ แสดงว่าการรับใช้ ของพวกเธอจะต้ องไม่ใช่การรับใช้ ธรรมดา
ทัว่ ไป อาจเป็ นได้ วา่ พวกเธอทังเทศนาและใช้
้
ของประทานในการเผยพระวจนะ
กิจการ 21:10-11 ให้ ตวั อย่างเกี่ยวกับการเผยพระวจนะเกี่ยวกับเรื่ องที่จะเกิดขึ ้นในชีวิตของคนๆ หนึ่ง “ครัน้ เราอยู่ที่นนั่
หลายวันแล้ ว มีชายผู้ทํานายคนหนึ่งลงมาจากแคว้ นยูเดียชื่ออากาบัส ครัน้ มาถึงเรา เขาก็เอาเครื่ องคาดเอวของเปาโล ผูกมือและ
เท้ าของตนกล่าวว่า ‘พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสดังนี ้ว่า “พวกยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็ นเจ้ าของเครื่ องคาดเอวนี ้ อย่างนี ้
มอบไว้ ในมือของคนต่างชาติ” ‘ “
ในเวลาก่อนหน้ านี ้ เหล่าสาวกบางคนในเมืองไทระได้ ให้ ข้อความคล้ ายคลึงกันกับเปาโล “สาวกได้ เตือนเปาโลโดยพระ
้ นนมา
ั้
วิญญาณ มิให้ ขึ ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม” (กิจการ 21:4) หนังสือกิจการเผยให้ เห็นว่าเปาโลไปยังเยรูซาเล็มที่ซงึ่ เขาถูกจับ ตังแต่
เขาถูกสอบสวน จําคุกอยู่หลายเดือน และในที่สดุ ถูกส่งตัวไปโรมเพื่ออุทธรณ์ ในตอนท้ ายของหนังสือกิจการ เขาถูกจองจําอยู่ใน
บ้ าน มีการเล่าต่อกันมาว่า เขาถูกประหารในโรมในที่สดุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการบอกว่าเขาไม่ทําตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในเรื่ อ
นี ้ เขามีความเชื่อมัน่ อย่างแน่นอนว่า พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ เขาไปยังเยรู ซาเล็มไม่ว่าผลจะเป็ นอย่างไรก็ตาม และเพื่อนร่ วมงาน
ของเขายอมรับการตัดสินใจของเขาว่าเป็ นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในท้ ายที่สดุ (กิจการ 21:13)

ประโยชน์ ของการเผยพระวจนะ
เรื่ องราวก่อนหน้ านี ้แสดงให้ เห็นว่า ในท้ ายที่สดุ ผู้รับการเผยพระวจนะเท่านันที
้ ่สามารถตัดสินได้ ว่า การเผยพระวจนะนัน้
มีความหมายอย่างไรต่อพวกเขา พวกเขาจะต้ องรู้ จกั สังเกตว่าการเผยพระวจนะนันมาจากพระเจ้
้
าหรื อไม่ และหากมาจากพระเจ้ า
การเผยพระวจนะนันมี
้ ประโยชน์อย่างไรต่อพวกเขา “ฝ่ ายพวกผู้เผยพระวจนะนันให้
้ พดู สองคนหรื อสามคน และให้ คนอื่นวินิจฉัย
ข้ อความที่เขาพูดนัน”
้ (1โครินธ์ 14:29)
______________________________________
ผู้รบั การเผยพระวจนะเท่านัน้ ทีส่ ามารถตัดสิ นได้
ว่าการเผยพระวจนะมี ความหมายอย่างไรต่อพวกเขา
___________________________________________
ในกรณีของเปาโล การเผยพระวจนะที่แท้ จริ งไม่ใช่ “เจ้ าต้ องไม่ไปเยรู ซาเล็ม” แต่ “หากเจ้ าไปเยรูซาเล็ม เจ้ าจะเผชิญกับ
การข่มเหงและการจับกุม” คนอื่นๆ ทุกคนทึกทักเอาว่าการเผยพระวจนะนี ้เป็ นวิธีของพระเจ้ าในการบอกกับเปาโลไม่ให้ ไป และ
ขอร้ องไม่ให้ เขาไป แต่เปาโลทราบสิ่งที่พระเจ้ าได้ ทรงสัง่ เขาไว้ แล้ ว เขาสรุปอย่างถูกต้ องว่าวัตถุประสงค์ของการเผยพระวจนะไม่ใช่
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เพื่อเปลี่ยนใจเขาไม่ให้ ไป แต่เตรี ยมเขาในสิ่งที่จะเกิดขึ ้นและหนุนนํ ้าใจเขาว่าพระเจ้ ายังทรงมีอํานาจควบคุมแม้ วา่ จะเกิดการต่อสู
ต่างๆ คํา เตือ นและการทํ านายที่แ ท้ จริ งเกี่ ยวกับ อัน ตรายเกิ ดขึน้ “ทางพระวิญ ญาณ” แต่ไ ม่ใช่การสรุ ป ว่า เปาโลไม่ควรจะไป
เยรูซาเล็ม
ดังที่เราได้ กล่าวถึงในบทที่ 1 วัตถุประสงค์แรกของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณไม่ใช่เพื่อเป็ นอํานาจในชีวิตของคนๆ
หนึง่ หรื อเปิ ดเผยนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่อาจไม่เป็ นที่ร้ ูจกั แต่เป็ นส่วนหนึง่ ของขั ้นตอนในการทําให้ เจริญขึ ้นและเป็ นการยืนยัน ผู้ที
เผยพระวจนะจะต้ องระวังไม่ปล่อยให้ การสันนิษฐานของตนเองต่อเติมการเผยพระวจนะและไม่ด่วนสรุ ปเกี่ยวกับการเผยพระวจนะ
สําหรับผู้อื่น ผู้ที่ได้ รับการเผยพระวจนะจะต้ องระวังไม่ปล่อยให้ การเผยพระวจนะแทนความสัมพันธ์ของตนเองกับพระเจ้ าและการ
ตัดสินใจทางฝ่ ายวิญญาณของตน
ตัวอย่างเช่น หากคนๆ หนึ่งเผยพระวจนะกับอีกคนหนึ่งว่า “พระเจ้ าทรงเรี ยกคุณให้ เป็ นมิชชันนารี ในบราซิล” ผู้รับจะต้ อง
พิจารณาอย่างระมัดระวังถึงสิ่งที่พระเจ้ าจะทรงกระทําในชีวิตของเขา เขาไม่ควรจะกระทําตามถ้ อยคํานันนอกจากว่
้
าพระเจ้ าทรง
ษฐานและการให้
ได้ พยายามตรัสกับเขาในเรื่ องดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ ว หรื อนอกจากว่าพระเจ้ าทรงยืนยันถ้ อยคํานันโดยทางการอธิ
้
คํา ปรึ กษาของผู้รับ ใช้ การใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอาจเพาะเมล็ดหรื อ เป็ นการยื น ยัน แต่ไ ม่ได้ แ ทนที่ การอธิ ษ ฐาน
การศึกษาพระคัมภีร์และการให้ คําปรึกษาจากศิษยาภิบาลในการแสวงหานํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
________________________________________
การเผยพระวจนะไม่แน่นอนเหมื อนเช่นพระคัมภี ร์
________________________________________
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วเกี่ยวกับการแปล การเผยพระวจนะไม่แน่นอนเหมือนเช่นพระคัมภีร์ จริ งอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจากพระ
เจ้ าเป็ นความจริ ง แต่อาจเป็ นได้ ว่าผู้ที่มีความตังใจดี
้ ปล่อยให้ ความคิดบางอย่างของตนเองแทรกแซงเข้ ามาในการเผยพระวจนะ
เขาอาจจะเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดที่พระเจ้ าทรงประทานหรื อเขาอาจใช้ ประโยชน์จากความคิดนันอย่
้ างไม่ถกู ต้ อง ครัง้
หนึง่ ข้ าพเจ้ าได้ ยินผู้เทศนาคนหนึง่ ประกาศในที่ประชุมว่าพระเจ้ าจะทรงรักษาบุคคลคนๆ หนึ่งที่กําลังจะตายด้ วยโรคร้ ายแรง ในใจ
้ ยชีวิตลง
ของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าหวังและอธิษฐานว่าถ้ อยคําเหล่านันเป็
้ นความจริ ง แต่ข้าพเจ้ ารู้ สกึ ไม่แน่ใจ หลังจากคนที่ป่วยนันเสี
ผู้นําอธิบายข้ อผิดพลาดของผู้พดู อย่างกรุ ณาปรานีว่า “เราได้ ยินถ้ อยคําแห่งความหวังไป” ผู้พดู ได้ ทําผิดไป ไม่ใช่ด้วยความตังใจ
้
หรื ออิทธิพลที่ชวั่ ร้ าย แต่ด้วยอารมณ์และความปรารถนาของมนุษย์

ตัวอย่ างในปั จจุบัน
ในหลายโอกาส ข้ าพเจ้ าได้ ยินการเผยพระวจนะต่อที่ประชุมจากพระเจ้ า โดยทั่วไป การเผยพระวจนะเหล่านัน้ เป็ น
ข้ อความตักเตือนและหนุนนํ ้าใจที่ตอบสนองต่อความจําเป็ นพิเศษหรื อให้ การอวยพรพิเศษในการประชุมเฉพาะการประชุมหนึง่ กา
้
่งจะเผชิญกับการทดลองที่
เผยพระวจนะที่น่าสนใจในการประชุมใหญ่ครัง้ หนึ่งเตือนว่ามิชชันนารี ที่เพิ่งจะได้ รับการแต่งตังคนหนึ
สําคัญในการทํางานมิชชัน และการเผยพระวจนะเกิดขึ ้นตามที่ได้ กล่าวไว้
ในขณะที่ข้าพเจ้ าสอนอยู่ที่ Jackson College of Ministries ผู้รับใช้ ที่มาเยี่ยมท่านหนึ่งอธิษฐานกับข้ าพเจ้ าหลังการ
้ ้ รับใช้
ประชุมและให้ การเผยพระวจนะ โดยใจความสําคัญคือ พระเจ้ าจะทรงเปิ ดประตูใหม่ให้ กบั ข้ าพเจ้ าในเร็ ววัน หลังจากนันผู
ถามข้ าพเจ้ าว่า “คุณรู้ ไหมว่าการเผยพระวจนะนี ้เกี่ยวกับอะไร องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงพยายามตรัสอะไรกับคุณบ้ างหรื อเปล่า”
เขาไม่ได้ ทกึ ทักที่จะบอกข้ าพเจ้ าว่าการเผยพระวจนะนี ้มีประโยชน์อย่างไร แต่เขากล่าวว่าพระเจ้ าจะทรงบอกให้ ข้าพเจ้ ารู้
ในเวลานัน้ มีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ ้นบ้ าง แต่ข้าพเจ้ าไม่เห็นว่าการเผยพระวจนะตรงกับโอกาสนี ้ อย่างไรก็ตาม หลายเดือน
ต่อมา สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ประตูใหม่เปิ ดออก และข้ าพเจ้ าทราบว่าถึงเวลาที่ข้าพเจ้ าจะทําการเปลี่ยนแปลง แม้ ว่าในวิธีที่
แตกต่างไปจากที่เคยพิจารณามาก่อนหน้ านัน้ การเผยพระวจนะนี ้ช่วยปลูกเมล็ดพืชในใจของข้ าพเจ้ าเพื่อที่ข้าพเจ้ าจะเปิ ดออกต่อ
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ทิศทางใหม่เมื่อทิศทางใหม่นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น ไม่นานหลังจากนัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงนําเราไปสู่ก้าวต่อไปในการรับใช้ เราย้ ายไปเซนต์
หลุยส์ ที่ซงึ่ ข้ าพเจ้ าได้ เป็ นผู้ช่วยบรรณาธิการในEditorial Division of the United Pentecostal Church International (ฝ่ าย
บรรณาธิการของสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ)
____________________________________
“องค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงประสงค์ทีจ่ ะให้บางคน
ได้รบั พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ทีน่ ีว่ นั นี”้
____________________________
ในเดือนมิถนุ ายน 1989 ไม่นานหลังจากคอมมิวนิสต์ลม่ สลาย ข้ าพเจ้ าเทศนาในการประชุมผู้รับใช้ ที่เชื่อแบบอัครทูตในเล
นินกราด.(Leningrad) สหภาพโซเวียต (ปั จจุบนั คือ เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย) มิชชันนารี ของเราที่อยู่ในยุโรปตะวันออก
เพิ่งจะได้ พบกับผู้เชื่อแบบอัครทูตในรัสเซียเป็ นครัง้ แรกนับตังแต่
้ การรับใช้ ของ Andrew Urshan ในปี 1916 ก่อนที่คอมมิวนิสต์จะ
ปกครองประเทศ จากนัน้ มิชชันนารี ของเราในฟิ นแลนด์ ได้ เดินทางเป็ นครั ง้ ที่สองเพื่อช่วยจัดการประชุมนี ้ ตอนนี ้ ข้ าพเจ้ าได้
เดินทางมากับเขาเพื่อพบกับตัวแทนจากทัว่ สหภาพโวเวียต ข้ าพเจ้ าจะต้ องเทศนาและสอน อธิบายเกี่ยวกับความเชื่อของเรา ตอบ
คําถามต่างๆ และสํารวจข้ อคิดเห็นที่เหมือนกันกับผู้ที่เชื่อเหล่านี ้
ในขณะที่ข้าพเจ้ าเริ่ มเทศนาในวันอาทิตย์ตอนเช้ า ข้ าพเจ้ ากล่าวว่า “องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประสงค์ที่จะให้ บางคนได้ รับ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่นี่วันนี ”้ ในเวลานัน้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ มองคํากล่าวนี ว้ ่าเป็ นการเผยพระวจนะ แต่เป็ นความรู้ สึกที่เป็ นตามนํ ้
พระทัยโดยทัว่ ไปของพระเจ้ า อย่างไรก็ตาม แม้ ข้าพเจ้ าจะไม่ทราบ แต่ถ้อยคําเหล่านี ้เป็ นการท้ าทายต่อผู้ฟัง เนื่องจากต้ องซ่อนตัว
ถูกข่มเหงและอยู่เพียงลําพังเป็ นเวลาหลายปี พวกเขาจึงได้ อธิษฐานขอพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แต่เพียงในบ้ านของตนเท่านัน้ พวก
เขาดําเนินการประชุมในที่สาธารณะอย่างเงียบๆ และเป็ นทางการ และเมื่อคนทังหลายต้
้
องการพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พวกเขาจะ
นัดแนะเพื่อพบปะกันในภายหลัง ไม่มีใครได้ รับพระวิญญาณในโบสถ์
หลังจากเทศนา องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเริ่ มเคลื่อนไหวในวิถีทางที่มีฤทธิ์ เดชมาก คนทัง้ หลายเริ่ มอธิ ษฐานและร้ องไห้
แต่ศิษยาภิบาลพยายามปิ ดการประชุม เขาเลือกผู้ที่จะกล่าวอธิ ษฐานปิ ดประชุม แต่คนนัน้ เริ่ มอธิ ษฐานในพระวิญญาณ และ
จากนัน้ คนที่สองเริ่ มอธิษฐานอย่างร้ อนรนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ศิษยาภิบาลปิ ดการประชุมโดยทันที
บ่ายวันนัน้ ชายหลายคนกลับมาฟั งการสอน ถามคําถามและอภิปรายกัน หัวข้ อหนึ่งที่พวกเขาถามถึงคือเรื่ องการรักษา
ของพระเจ้ า และข้ าพเจ้ ายืนยันอย่างแข็งขันว่าคริ สตจักรท้ องถิ่นทุกแห่งควรจะอธิษฐานเพื่อการรักษา ในตอนท้ าย ผู้ที่ถามคําถาม
ข้ าพเจ้ าคนหนึง่ ออกมาด้ านหน้ าและขอให้ อธิษฐานวางมือเพื่อการรักษา เมื่อเขาทําลายธรรมเนียมด้ วยวิธีเช่นนี ้ คนอื่นๆ ในอาคาร
นันจึ
้ งออกมาเพื่อการอธิษฐานเช่นกัน พระวิญญาณของพระเจ้ าเคลื่อนไหวอย่างมาก และไม่นานหลังจากนัน้ ชายคนหนึ่งได้ รับ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เขามาจากโอเดสซา (Odessa) ประเทศยูเครน ซึ่งไกลออกไปประมาณหนึ่งพันไมล์ โดยหวังว่าจะได้ รับพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ ในเวลานี ้ ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรยืนขึ ้นและกล่าวด้ วยทัศนคติที่เปลี่ยนไปว่า “แขกของเราจากตะวันตกเผย
พระวจนะว่าบางคนจะได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ที่นี่วนั นี ้ ตอนนี ้พระเจ้ าทรงทําให้ ถ้อยคําที่เผยพระวจนะของพระองค์นนเป็
ั ้ นจริง”
ในขณะที่ภรรยาและข้ าพเจ้ าอยูท่ ี่ไนโรบี ประเทศเคนยา ในการเดินทางไปประกาศข่าวประเสริ ฐในปี 1989 ข้ าพเจ้ าได้ รับ
โทรศัพท์จากมารดาของข้ าพเจ้ าในอเมริ กา แคเรนพี่สาวของข้ าพเจ้ าตื่นขึ ้นจากฝั นที่ชดั เจนซึ่งเธอรู้ สกึ ว่ามาจากพระเจ้ า ในความ
ฝั นนัน้ ข้ าพเจ้ าถูกโจมตีทางร่างกาย และแขนและขาของข้ าพเจ้ าถูกตัดออกไป แคเรนรู้สกึ ไม่สบายใจเพราะฝั นนี ้จนตื่นขึ ้นมาสะอึก
สะอื ้น และมารดาของข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่า ควรจะเตือนข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ที่อาจมีอนั ตรายกําลังจะเกิดขึ ้น บางทีเราอาจถือ
้ นการเผยพระวจนะต่อข้ าพเจ้ า
ว่าความฝั นนันเป็
้ นถ้ อยคําประกอบด้ วยความรู้แก่พี่สาวของข้ าพเจ้ า และข้ อความที่เป็ นผลนันเป็
เท่าที่ข้าพเจ้ าทราบ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ เผชิญกับอันตรายใดๆ ในเคนยา แต่หลังจากกลับมาอเมริ กาไม่นาน ข้ าพเจ้ าเผชิญกับ
การต่อต้ านที่น่าแปลกใจจากหลายๆ คนที่ตีความบทความเกี่ยวกับคําสัง่ สอนที่ข้าพเจ้ าเขียนผิดไปหรื อไม่เห็นด้ วยกับบทความนัน้
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____________________________________
เพราะได้รบั การเตือนจากการเผยพระวจนะนี ้
ข้าพเจ้าคงความเชือ่ มัน่ ว่าพระเจ้าทรงเป็ นผู้ควบคุม
_________________________________________
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ การต่อต้ านที่ร้ายแรงนี ้เป็ นการสําเร็ จของความฝั นของพี่สาว และเพราะได้ การเตือนจากการเผยพระวจนะนี ้
ข้ าพเจ้ าคงความเชื่อมัน่ ว่าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ควบคุม ข้ าพเจ้ าอธิบายกับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้ อความนัน้ แต่พยายามที่จะปล่อย
ให้ สถานการณ์ทงหมดอยู
ั้
ใ่ นพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ในตอนหลัง สถานการณ์ทงหมดได้
ั้
รับการแก้ ไขอย่างลงรอยกันโดยผู้ที่
ต่อต้ านข้ าพเจ้ านันเป็
้ นผู้เริ่มต้ นแก้ ไข
ในหลายโอกาสขณะที่ข้าพเจ้ าได้ นําการประชุม การเทศนา การอธิษฐาน หรื อการให้ คําปรึกษา องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรง
ให้ ข้าพเจ้ าพูดโดยไม่ได้ วางแผนหรื อซ้ อมมาก่อนซึ่งเป็ นประโยชน์ แก่สถานการณ์ หรื อบุคคลเฉพาะ ในบางกรณี ข้ าพเจ้ าไม่ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่พระเจ้ าได้ ตรัสผ่านข้ าพเจ้ าจนเวลาผ่านไป ในเวลาอื่นๆ ข้ าพเจ้ ารู้ สึกถ้ อยคําที่ได้ รับการเจิมเป็ น
พิเศษโดยทันที และมักจะมีบคุ คลคนๆ หนึง่ มายืนยันในภายหลังว่าถ้ อยคําเหล่านันเพื
้ ่อเขาหรื อเธอโดยเฉพาะ ภรรยาของข้ าพเจ้ ามี
้
ประสบการณ์คล้ ายคลึงกันในการให้ คําปรึกษาและหนุนนํ ้าใจคนทังหลาย
ในคืนวันอาทิตย์วนั หนึ่งในปี 1997 ข้ าพเจ้ ากําลังเทศนาเรื่ องพระคุณของพระเจ้ าอยู่ที่เมืองออสติน เมื่อใกล้ จบ ข้ าพเจ้ า
รู้สกึ ถึงการทรงเจิมที่มีฤทธิ์เดชในทันใดเพื่อกล่าวเตือนอย่างเข้ มงวดในเรื่ องการเห็นว่าตนเองชอบธรรมและการตัดสินผู้อื่น ประเด็น
นันไม่
้ ใช่แผนการของข้ าพเจ้ า หรื อไม่ตรงกับความคิดของข้ าพเจ้ าโดยตรง แต่ข้าพเจ้ าเห็นว่าจะรวมเข้ าไปในการเทศนาของข้ าพเจ้ า
ได้ อย่างไรในทันที ในภายหลัง ภรรยาของข้ าพเจ้ า แม่ยายและผู้ช่วยศิษยาภิบาลแต่ละคนกล่าวว่าได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ ้นกับข้ าพเจ้ าเมื่อข้ าพเจ้ ากล่าวถ้ อยคําเหล่านัน้ พวกเขาสรุ ปว่าการกล่าวถ้ อยคําเหล่านัน้ ไม่ใช่ลกั ษณะรู ปแบบและบุคลิกของ
ข้ าพเจ้ า แต่เป็ นของพระเจ้ าอย่างแน่นอน
ในขณะที่ข้ าพเจ้ ากล่าวนัน้ ข้ าพเจ้ า รู้ ในทัน ที ว่า ถ้ อยคํ าเหล่า นี ห้ มายถึงใคร แต่ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ู ว่าเขาจะยอมรั บ หรื อ ไม่
ความรู้ สกึ นันแรงกล้
้
าจนข้ าพเจ้ ากังวลว่าเขาจะหาว่าข้ าพเจ้ าจงใจต่อสู้กบั เขาหรื อไม่ แม้ ว่าข้ าพเจ้ าจะไม่ได้ กล่าวถึงสถานการณ์ที่
ทําให้ ทราบได้ ก็ตาม ข้ าพเจ้ ารู้วา่ เขาอาจตอบสนองด้ วยความโกรธและความขมขื่นใจ
ในคืนวันพุธต่อมา ชายคนนันมาหาข้
้
าพเจ้ าโดยกลับใจใหม่ เขาได้ ทราบในทันทีว่าถ้ อยคําที่ข้าพเจ้ ากล่าวมาจากพระเจ้ า
และเพื่อเขาโดยเฉพาะ พระเจ้ าทรงพยายามช่วยเหลือเขาอย่างมากในช่วงสองสามวันต่อมาจนกระทัง่ เขาเปลี่ยนทัศนคติและความ
ประพฤติของตน การพูดโดยเผยพระวจนะนันขจั
้ ดปั ญหาร้ ายแรงที่อาจเกิดขึ ้นและทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางฝ่ ายวิญญาณ
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บทที่สิบสี่
1โครินธ์ 14: ของประทานในการพดู
ในการนมัสการร่ วมกัน
หลังจากกล่าวถึงของประทานฝ่ ายพระวิญญาณและสอนเรื่ องความจําเป็ นของความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและความรัก
ในการใช้ ของประทานแล้ ว 1โครินธ์ยงั ได้ สอนเราเกี่ยวกับการใช้ ของประทานอย่างถูกต้ องในการนมัสการร่วมกัน โดยให้ แนวทางใน
การกําจัดความสับสนและกําหนดระเบียบเพื่อที่วตั ถุประสงค์ของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณซึ่งคือเพื่อให้ เกียรติแก่พระคริ สต์
และให้ พระกายของพระองค์จําเริ ญขึ ้นนันได้
้ สําเร็จ 1โคริ นธ์ 14 กล่าวถึงของประทานในการพูดสามอย่าง ได้ แก่ ภาษาแปลกๆ การ
แปลภาษาแปลกๆ และการเผยพระวจนะ ไว้ เป็ นพิเศษ เพราะอาจมีการใช้ ของประทานเหล่านีอ้ ย่างไม่ถูกต้ องมากที่สดุ ในการ
ประชุมคริสตจักร
ผู้อธิ บายข้ อพระคัมภีร์บางคนดูถูกหรื อปฏิเสธของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในปั จจุบนั และได้ ชีใ้ ห้ เห็นความคิดเห็น
บางอย่างใน 1โครินธ์ 14 ในเรื่ องกฎการใช้ ของประทานในการพูดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตน คนเหล่านันไม่
้ มีประสบการณ์
้
ได้ รับวิญญาณ
ทางฝ่ ายวิญญาณในเรื่ องเหล่านี ้จึงไม่มีคณ
ุ สมบัติที่จะออกความคิดเห็น 1โคริ นธ์ 2:12-14 กล่าวว่า “เราทังหลายไม่
ของโลก แต่ได้ รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้ า เพื่อเราทัง้ หลายจะได้ ร้ ู ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้ าได้ ทรงโปรดประทานแก่เรา เรา
กล่าวถึงเรื่ องสิง่ เหล่านี ้ ด้ วยถ้ อยคําซึง่ มิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้ อยคําซึง่ พระวิญญาณได้ ทรงสัง่ สอน คือเราได้ อธิบาย
ความหมายของเรื่ องฝ่ ายพระวิญญาณ ให้ คนที่มีพระวิญญาณฟั ง แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิง่ เหล่านัน้ ซึง่ เป็ นของพระวิญญาณแห่ง
พระเจ้ าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็ นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้ าใจได้ เพราะว่าจะเข้ าใจสิ่งเหล่า นัน้ ได้ ก็ต้องสังเกตด้ ว ย
วิญญาณ” ผู้ที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เท่านันที
้ ่จะสามารถเข้ าใจและใช้ ประโยชน์จากคําสอนเกี่ยวกับของประทานฝ่ าย
พระวิญญาณได้ อย่างเต็มที่
______________________________________
ทางแก้ไขในการใช้ให้เกิ ดผลร้ายไม่ใช่การไม่ใช่
แต่เป็ นการใช้อย่างถกต้
ู อง
______________________
พระเจ้ าทรงบันดาลใจให้ อคั รทูตเปาโลเขียน 1โคริ นธ์ 12-14 เพื่อแก้ ไขการใช้ ให้ เกิดผลร้ ายในคริ สตจักรโคริ นธ์ ผู้เชื่อใน
เมืองนันใช้
้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอย่างกระตือร้ นอย่างมาก แต่ไม่ได้ ใช้ อย่างผู้ใหญ่ นัน่ คือ ไม่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ที่พระ
เจ้ าทรงประทานของประทานให้ ผลคือความวุ่นวายและไม่มีระเบียบแทนที่จะทําให้ คริ สตจักรจําเริ ญขึ ้น การแก้ ไขของเปาโลไม่ได้
เพื่อดูหมิ่นของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ แต่เพื่อเพิ่มการใช้ และเพิ่มประโยชน์ของของประทาน ทางแก้ ไขในการใช้ ให้ เกิดผลร้ าย
ไม่ใช่การไม่ใช่แต่เป็ นการใช้ อย่างถูกต้ อง 1โคริ นธ์ 14 กล่าวแก่ผ้ ทู ี่ใช้ หรื อแสวงหาเพื่อใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเหนือ
ธรรมชาติเท่านัน้
1โคริ นธ์ไม่ได้ ทําให้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณมีค่าน้ อยลง แต่สนับสนุนอย่างแข็งขันให้ ใช้ ของประทานอย่างต่อเนื่อง
ในวิธีที่ถกู ต้ อง ดังถ้ อยคําต่อไปนี ้ได้ แสดงไว้
้
งมิได้ ขาดของประทานเลย”
• “ด้ วยว่าคําพยานเรื่ องพระคริ สต์นัน้ เป็ นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้ ว ท่านทังหลายจึ
(1:6-7)
• “จงแสวงหาของประทานอันใหญ่ยิ่งกว่านัน”
้ (12:31)
• “ขวนขวายของประทานฝ่ ายพระวิญญาณด้ วยความจริงใจ เฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะ” (14:1)

93

• “ข้ าพเจ้ าใคร่ให้ ทา่ นทังหลายพู
้
ดภาษาแปลกๆ ได้ แต่ยิ่งกว่านันอี
้ ก ข้ าพเจ้ าปรารถนาจะให้ ทา่ นทังหลายเผยพระวจนะได้
้
”
(14:5)
• “เหตุฉะนันเมื
้ ่อท่านทังหลายกํ
้
าลังร้ อนใจแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณแล้ ว ก็จงอุตส่าห์กระทําตัวของท่านให้
สามารถที่จะทําให้ คริสตจักรจําเริญขึ ้น” (14:12)
• “ข้ าพเจ้ าขอบพระคุณพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าพูดภาษาแปลกๆ มากกว่าท่านทังหลายอี
้
ก” (14:18)
• “ดูก่อนพี่น้องทังหลายจะว่
้
าอย่างไรกัน เมื่อท่านประชุมกัน บางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็มีคําสัง่ สอน บางคนก็มีคํา
วิวรณ์ บางคนก็พดู ภาษาแปลกๆ บางคนก็แปลข้ อความ ท่านจงกระทําทุกสิง่ ทุกอย่างเพื่อให้ เขาจําเริญขึ ้น” (14:26)
• “เหตุฉะนัน้ พี่น้องทังหลาย
้
จงตังใจปรารถนาการเผยพระวจนะ
้
ที่เขาพูดภาษาแปลกๆ ก็อย่าห้ ามเลย” (14:39)

การเผยพระวจนะและการพดภาษาแปลกๆ
ู
ในการนมัสการร่ วมกัน (1โครินธ์ 14:1-14)
ข้ อความนี ้สัง่ ให้ เราแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ จากนัน้ อธิบายความสําคัญของของประทานในการพูดใน
การนมัสการร่วมกัน
“จงมุ่งหาความรัก และขวนขวายของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณด้วยความจริ งใจ เฉพาะอย่างยิ่ งการเผยพระวจนะ” (ข้อ
1)
้ งขวนขวายของประทาน
ครึ่งแรกของประโยคนี ้ทําให้ เข้ าใจสองบทก่อนหน้ านี ้ เราจะต้ องมุ่งหาความรักก่อน และจากนันจึ
ฝ่ ายพระวิญญาณ ต่อมา ข้ อนี ้ได้ บอกเราว่าการเผยพระวจนะเป็ นสิง่ ที่ควรจะมีในการประชุมร่วมกันเป็ นอย่างยิ่ง
“เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใด ที พ่ ูดภาษาแปลกๆ ได้ ไม่ได้พูดกับมนุษย์ แต่ทูลต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้ แต่
เขาพดเป็
ู นความลํ้าลึกฝ่ ายพระวิ ญญาณ ฝ่ ายผู้ทีเ่ ผยพระวจนะนัน้ พดกั
ู บมนุษย์ทําให้เขาเจริ ญขึ้น เป็ นที ห่ นุนจิ ตชใจ
ู ฝ่ ายคนที พ่ ู
ภาษาแปลกๆ นัน้ ก็ทําให้ตนเองเจริ ญฝ่ ายเดียว แต่ผูเ้ ผยพระวจนะนัน้ ย่อมทําให้คริ สตจักรจํ าเริ ญขึ้น ข้าพเจ้าใคร่ ให้ท่านทัง้ หลาย
พดภาษาแปลกๆ
ได้ แต่ยิ่งกว่านัน้ อี ก ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทัง้ หลายเผยพระวจนะได้ เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้นนั้ ก็ใหญ่
ู
กว่าคนทีพ่ ดภาษาแปลกๆ
ได้ เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานัน้ ๆ ออก เพือคริ
่ สตจักรจะได้รบั ความเจริ ญขึ้น” (ข้อ 2-5)
ู
___________________________
ผู้ทีพ่ ดภาษาแปลกๆ
ทลต่
ู
ู อพระเจ้า
แต่ผูท้ ีเ่ ผยพระวจนะพดต่
ู อผู้อืน่
_________________________
ข้ อ 2-5 เปรี ยบเทียบการเผยพระวจนะและการพูดภาษาแปลกๆ โดยอธิบายว่าในการนมัสการร่วมกัน การเผยพระวจนะ
มีประโยชน์มากกว่าการพูดภาษาแปลกๆ นอกจากว่าการพูดภาษาแปลกๆ นันจะมี
้ การแปลด้ วย ผู้ที่พดู ภาษาแปลกๆ [โดยไม่มีการ
แปล] ทูลต่อพระเจ้ า แต่ผ้ ทู ี่เผยพระวจนะพูดกับผู้อื่น การพูดภาษาแปลกๆ [โดยไม่มีการแปล] ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ พู ดู เท่านัน้
แต่การเผยพระวจนะก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ทุกคนในที่ประชุม ดังนัน้ ในการประชุมกันเป็ นกลุม่ การเผยพระวจนะจึงมีค่ามากกว่า
การพูดภาษาแปลกๆ โดยไม่มีการแปล อย่างไรก็ตาม หากการพูดภาษาแปลกๆ นันมี
้ การแปลด้ วย ก็จะมีค่าเทียบเท่ากับการเผย
พระวจนะ
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“นีแ่ หละพีน่ อ้ งทัง้ หลาย ถ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาแปลกๆ จะเป็ นประโยชน์อะไรแก่ท่านเล่า เว้นเสียแต่ข้าพเจ้า
จะพดกั
ู บท่านโดยให้คําวิ วรณ์ หรื อให้ความรู้ หรื อเผยพระวจนะ หรื อสัง่ สอน แม้สิ่งซึ่ งไม่มีชีวิตที ่ทําเสี ยงได้ เช่นปี ่ และพิ ณเป็ นต้น
ถ้าเสี ยงนัน้ ดังไม่ชดั ใครจะรู้ ได้อย่างไรว่าเขาเป่ าหรื อดี ดทํ านองอะไร ถ้าแตรเดี ่ยวเปล่งเสี ยงไม่ชดั เจน ใครเล่าจะเตรี ยมตัวเข้า
ประจัญบาน ท่านทัง้ หลายก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าท่านไม่ใช้ภาษาพดที
ู ่เข้าใจได้ง่าย เขาจะเข้าใจคํ าพดนั
ู น้ ได้อย่างไร ท่านก็จะพดเพ้
ู อ
ตามลมไป ในโลกนีม้ ี ภาษาเป็ นอันมาก และไม่มีภาษาใดๆ ที ป่ ราศจากเนือ้ ความ แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนือ้ ความของภาษานัน้ ๆ
ข้าพเจ้าจะเป็ นคนต่างภาษากับคนที พ่ ดู และคนทีพ่ ดนั
ู น้ จะเป็ นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วย” (ข้อ 6-11)
ข้ อพระคัมภีร์เหล่านีแ้ สดงตัวอย่างความสําคัญของข้ อความที่สามารถเข้ าใจได้ คนเล่นปี่ และพิณจะต้ องเล่นให้ ฟังชัด
เพื่อให้ ออกมาเป็ นเพลง และผู้เป่ าแตรในกองทัพหรื อแตรเดี่ยวจะต้ องเล่นให้ ฟังชัดเมื่อออกคําสัง่ ประจัญบาน ในทํานองเดียวกัน
เมื่อบุคคลพูดแก่คริสตจักร เขาจะต้ องใช้ คําพูดที่เข้ าใจได้ เพื่อสื่อสาร หรื อมิฉะนันเขาจะเป็
้
นเหมือนคนต่างภาษา
หลัก การเดี ย วกัน นี เ้ ป็ นจริ ง ในการใช้ ข องประทานในการเผยพระวจนะที่ เ หนื อ ธรรมชาติ แ ละการเผยพระวจนะใน
ความหมายของการพูดโดยการเจิมทังหมด
้
รวมทังการเทศนาด้
้
วย ข้ อ 6 อธิบายการพูดในภาษาที่เข้ าใจได้ ว่าแบ่งออกเป็ นสี่แบบ
ถ้ อยคําเหล่านีไ้ ม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นอย่างหนึ่งอย่างใดเป็ นพิเศษ แต่เป็ นการพูดตามการดลใจทุกประเภทในคริ สตจักร ไม่ว่าจะ
เปิ ดเผยโดยตรงจากพระเจ้ า (“คําวิวรณ์”) หรื อ ได้ รับด้ วยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้ า (“ความรู้”)
“เหตุฉะนัน้ เมื ่อท่านทัง้ หลายกํ าลังร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณแล้ว ก็จงอุตส่าห์ กระทําตัวของท่านให้
สามารถที จ่ ะทําให้คริ สตจักรจํ าเริ ญขึ้น” (ข้อ 12)
ประโยคนี ้ประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักการในการแสวงหาของที่ดีที่สดุ สําหรับคริ สตจักร หากเราต้ องการเป็ นผู้อยู่
ทางฝ่ ายวิญญาณอย่างแท้ จริง เราควรจะคิดถึงความจําเป็ นของผู้อื่น เราควรจะเป็ นเลิศในการรับใช้ พระกาย
เห็นได้ ชัดว่าข้ อความนีไ้ ม่ได้ กล่าวถึงผู้ที่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ หรื อการอธิ ษฐานเพียงลําพัง แต่เกี่ยวข้ องกับการ
ั ้ ความกระตืนรื อร้ นในของประทานฝ่ ายพระวิญญาณมากจนเมื่อเขาประชุมร่วมกัน การ
นมัสการกันเป็ นกลุม่ ผู้เชื่อชาวโคริ นธ์นนมี
พูดภาษาแปลกๆ ควบคุมการนมัสการร่วมกันของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พวกเขามีโอกาสอื่นๆ อีกมากมายในการพูดภาษาแปลกๆ
เพื่อความจําเริญของตน เขาจําเป็ นต้ องใช้ เวลาพบปะกันอย่างมีคา่ เพื่อสิง่ ที่จะทําให้ กายจําเริญขึ ้น
“เหตุฉะนัน้ คนที ่พูดภาษาแปลกๆ ได้นนั้ ควรจะอธิ ษฐานขอให้แปลได้ดว้ ย เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิ ษฐานเป็ นภาษาแปลกๆ
ใจของข้าพเจ้าอธิ ษฐานก็จริ ง แต่ความคิ ดก็ไม่เป็ นประโยชน์” (ข้อ 13-14)
ข้ อพระคัมภีร์เหล่านีเ้ ป็ นประโยชน์ในเรื่ องการพูดภาษาแปลกๆ ในการประชุมคริ สตจักร หากพระเจ้ าทรงสัมผัสใจของ
บุคคลให้ พูดกับกลุ่มที่ประชุมในภาษาแปลกๆ จากนัน้ เขาควรจะอธิษฐานเพื่อพระเจ้ าจะทรงให้ การแปลแก่เขา เพราะด้ วยวิธีนี ้
พระองค์จะทรงสามารถอวยพรทุกคนมากกว่าเขาเพียงคนเดียว

บทสรุ ปเกี่ยวกับของประทานในการพดู
ในการนมัสการร่ วมกัน (1โครินธ์ 14:15-25)
“ถ้าเช่นนัน้ ข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ข้าพเจ้าจะอธิ ษฐานด้วยใจและด้วยความคิ ด และจะร้องเพลงด้วยใจและด้วย
ความคิ ด” (ข้อ 15)
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ในที่นี ้ บทสรุ ปเกี่ยวกับการการใช้ การพูดภาษาแปลกๆ ส่วนตัว นัน่ คือ เราควรจะอธิษฐานและร้ องเพลงภาษาแปลกๆ
และควรจะอธิษฐานและร้ องเพลงในภาษาของตนเอง ทังสองสิ
้
่งเป็ นสิ่งที่สําคัญ ทังสองสิ
้
่งไม่ควรจะถูกดูหมิ่นหรื อดูแคลน โดยทัง้
สองสิง่ นันมี
้ เวลาและสถานที่อนั เหมาะสมของมันเอง
“มิ ฉะนัน้ เมื ่อท่านขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจแล้ว คนที อ่ ยู่ในพวกที ร่ ู้ไม่ถึงจะว่า ‘อาเมน’ เมื ่อท่านโมทนาพระคุณอย่างไร
ได้ ในเมื ่อเขาไม่เข้าใจสิ่ งที ่ท่านพดู แม้ท่านโมทนาพระคุณอย่างไพเราะก็ตาม แต่คนอื ่นนัน้ จะไม่จําเริ ญขึ้ น ข้าพเจ้าขอบพระคุณ
พระเจ้า ข้าพเจ้าพดภาษาแปลกๆ
มากกว่าท่านทัง้ หลายอี ก แต่ว่าในคริ สตจักรข้าพเจ้าพอใจที ่จะพดสั
ู
ู กห้าคําด้วยความคิ ด เพื อ่
เป็ นคติ แก่คนอืน่ ดีกว่าทีจ่ ะพดหมื
ู น่ คําเป็ นภาษาแปลกๆ” (ข้อ 16-19)
ข้ อพระคัมภีร์เหล่านีใ้ ห้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของการใช้ ภาษาแปลกๆ ในการประชุมและการใช้
ภาษาแปลกๆ โดยส่วนตัว โดยกล่าวยํ ้าความคิดในข้ อ 1-14 หากบางคนได้ รับการเรี ยกให้ เป็ นตัวแทนอธิษฐาน เขาควรจะอธิษฐาน
ในภาษาทัว่ ไปเพื่อที่ทกุ คนจะสามารถให้ การยืนยันแก่การอธิษฐานที่เป็ นการอธิษฐานแทนพวกเขาได้ (ข้ อ 16-17) การพูดภาษา
แปลกๆ มีค่าอย่างยิ่งในการอธิษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพัง แน่นอนว่า เปาโลจะไม่ปล่อยให้ ใครทําเกินกว่าเขาในเรื่ องนัน้ (ข้ อ
18) แต่ “ในคริสตจักร” นัน่ คือ ในการประชุมของผู้ที่เชื่อ ถ้ อยคําที่เข้ าใจได้ สองสามคําดีกว่าถ้ อยคําที่เข้ าใจไม่ได้ หลายคํา (ข้ อ 19)
____________________________
การพดภาษาแปลกๆ
มี ค่าอย่างยิ่ ง
ู
ในการอธิ ษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพัง
________________________________
ข้ อ 15-16 และข้ อ 18-19 มีความคล้ ายคลึงกัน ทังข้
้ อ 15 และข้ อ 18 ประกาศคุณค่าของการพูดภาษาแปลกๆ ในการ
อธิษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพัง ส่วนข้ อ 16 และข้ อ 19 แสดงความสําคัญของการพูดที่เข้ าใจได้ ในการประชุมนมัสการร่วมกัน
“ดกู่ อนพีน่ อ้ งทัง้ หลาย ความคิ ดของท่านอย่าให้เป็ นอย่างเด็ก ในเรื ่องความชัว่ ร้ายจงเป็ นอย่างทารก แต่ฝ่ายความคิ ดจง
ให้เป็ นอย่างผู้ใหญ่” (ข้อ 20)
ผู้ที่ไม่เข้ าใจหลักการนี ้เป็ นผู้ที่ไม่เป็ นผู้ใหญ่ทางฝ่ ายวิญญาณ เราควรจะเป็ นเหมือนเด็กในเรื่ องความชัว่ เช่น ความเกลียด
ชัง ความมุง่ ร้ ายและการแก้ แค้ น แต่ในความเข้ าใจฝ่ ายวิญญาณ เราจะต้ องเป็ นผู้ใหญ่ (ดูโรม 16:19)
“ในธรรมบัญญัติมีคําเขี ยนไว้ว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า ‘เราจะพดกั
ู บชนชาติ นีโ้ ดยคนต่างภาษา และโดยริ มฝี ปากของ
คนต่างด้าว ถึงกระนัน้ เขาก็จะไม่ฟังเรา’ เหตุฉะนัน้ การพดภาษาแปลกๆ
จึ งไม่เป็ นหมายสําคัญแก่คนที เ่ ชื อ่ แต่เป็ นนิ มิตแก่คนที ่ไม่
ู
เชื อ่ แต่การเผยพระวจนะนัน้ ไม่ใช่สําหรับคนที ไ่ ม่เชือ่ แต่สําหรับคนทีเ่ ชือ่ แล้ว” (ข้อ 21-22)
เพื่ อ อธิ บ ายวัตถุป ระสงค์ ของการพูดภาษาแปลกๆ เพิ่มเติม ข้ อ 21 อ้ างจากอิสยาห์ 28:11-12 และข้ อ 22 เปิ ดเผย
ข้ อความในพระคัมภีร์เก่าเป็ นแบบหรื อสิง่ ที่พยากรณ์ถงึ การพูดภาษาแปลกๆ ในคริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพูดในที่ประชุมเป็ นภาษาแปลกๆ อันเป็ นหมายสําคัญแก่ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ที่ยังไม่ได้ รับความรอดหรื อคริ สเตียนที่มี
คําถาม ความท้ อถอยหรื อข้ อสงสัย แม้ ว่าเขาอาจไม่ใส่ใจหรื อละเลยข้ อความในภาษาตนเอง แต่การพูดอย่างอัศจรรย์ทําให้ เขาพบ
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ พวกเขาจะต้ องตัดสินใจว่าข้ อความนี ้เป็ นการเสแสร้ งหรื อไม่ หรื อเป็ นการอิทธิฤทธิ์จากพระเจ้ า หากเป็ นการ
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อิทธิฤทธิ์จากพระเจ้ า พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ เราทําอะไร การพูดภาษาแปลกๆ ทําให้ ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อเกิดความสนใจเพื่อที่เขาจะคํานึงถึง
การแปลที่จะตามมาอย่างจริ งจังมากขึ ้น
นักศึกษาวิทยาลัยคนหนึ่งซึ่งเรี ยนเอกการเงินมาที่โบสถ์ ของเราในออสตินหลายครัง้ เขาพบกับสมุห์บัญชีที่ได้ รับการ
รับรองในคริ สตจักรของเรา และมีความเคารพนักบัญชีนนทั
ั ้ งในอาชี
้
พและฝ่ ายวิญญาณ วันอาทิตย์หนึ่ง นักบัญชีคนนันพู
้ ดภาษา
แปลกๆ ให้ แก่ที่ประชุม ซึ่งเป็ นการพูดที่มีการแปล แม้ ว่านักเรี ยนคนนันมี
้ ความสงสัยอยู่บ้าง แต่การอิทธิฤทธิ์นี ้ทําให้ เขาเชื่อว่าการ
พูดภาษาแปลกๆ เป็ นจริ ง เป็ นหมายสําคัญที่ทําให้ ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อได้ เชื่อ
__________________________________________
การเผยพระวจนะเป็ นประโยชน์แก่ผูท้ ีเ่ ชือ่ เป็ นสําคัญ
__________________________________________
ในทางตรงกันข้ าม การเผยพระวจนะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่เชื่อเป็ นสําคัญ นัน่ คือ ผู้ที่ได้ รับความรอดหรื อผู้ที่อย่างน้ อยได้
ทราบการอันเหนือธรรมชาติ พวกเขาไม่ต้องให้ มีการพูดภาษาแปลกๆ เพื่อทําให้ พวกเขาเชื่อการอิทธิฤทธิ์และฟั งข้ อความของพระ
เจ้ า แม้ วา่ การพูดภาษาแปลกๆ ในการประชุมอาจเป็ นการหนุนนํ ้าใจและเป็ นการยืนยันแก่พวกเขาก็ตาม
“เหตุฉะนัน้ ถ้าคริ สตจักรมี การประชุมแล้ว คนทัง้ ปวงต่างก็พดภาษาแปลกๆ
และมี คนที ร่ ู้ไม่ถึง หรื อคนที ไ่ ม่เชื อ่ เข้ามา เขา
ู
จะมิ เห็นไปว่าท่านทัง้ หลายคลัง่ ไปแล้วหรื อ แต่ถา้ ทุกคนเผยพระวจนะ คนที ไ่ ม่เชื ่อหรื อคนที ร่ ู้ไม่ถึงเข้ามา ทุกคนก็จะทําให้เขารู้ สึก
สํานึกและทําให้เขาพิ จารณาจิ ตใจของตนเอง ความลับที ซ่ ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชัดขึ้น เขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจ้ากล่าว
ว่า พระเจ้าทรงสถิ ตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอน” (ข้อ 23-25)
ข้ อ 23-25 กล่าวถึงการประชุมร่ วมกัน เมื่อ “คริ สตจักรมีการประชุมแล้ ว” การพูดภาษาแปลกๆ โดยไม่มีการแปลไม่ได้
ก่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อหรื อคนที่ไม่ได้ รับการสอนที่อยู่ในการประชุม ถ้ าทุกคนพูดภาษาแปลกๆ เพื่อการอธิ ษฐานหรื อ
นมัสการเพียงลําพังในการประชุมร่ วมกัน ผู้ที่ไม่เชื่อที่อยู่ในการประชุมจะไม่ได้ เรี ยนรู้ อะไร แต่คิดว่าทุกคนคลัง่ ไปแล้ ว แต่การ
เทศนา การเป็ นพยานหรื อของประทานในการเผยพระวจนะในภาษาอันเป็ นที่เข้ าใจจะทําให้ ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อได้ เชื่อ เปิ ดเผยความลับในใจ
ของเขา และนําเขาไปสู่การกลับใจใหม่และนมัสการ ในที่นี ้ เราเห็นความสําคัญของการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในการ
อวยพรแก่ผ้ อู ื่นและเข้ าถึงคนหลงโดยเฉพาะ
เมื่อมองดูในครัง้ แรก ข้ อ 23-25 อาจเหมือนว่าขัดแย้ งกับข้ อ 22 แต่จริงๆ แล้ ว ไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ ข้ อ 22 กล่าวถึงคุณค่าของ
ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ในที่ประชุมที่ตามด้ วยการแปล การพูดภาษาแปลกๆ ทําให้ ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อเกิดความสนใจ โดยนํา
เขามาเป็ นผู้ที่เชื่อด้ วยฤทธิ์ เดชของพระเจ้ า จากนัน้ การแปลชี ้นําเขา ในความหมายนี ้ การแปลมีความเท่าเทียมกับการเผยพระ
วจนะ ทังสองอย่
้
างมีประโยชน์แก่ผ้ ไู ม่เชื่อที่เข้ ามาในโบสถ์ ซึง่ เปิ ดใจของตนในความเชื่อเพราะการสําแดงของพระวิญญาณ
ข้ อ 23-25 เปรี ยบเทียบการพูดภาษาแปลกๆ เป็ นการส่วนตัวกับการเผยพระวจนะ โดยแสดงให้ เห็นว่าการพูดภาษา
แปลกๆ ในการอธิ ษฐานหรื อนมัสการเพียงลําพังนัน้ ไม่เกิดประโยชน์หากเกิดขึน้ ในการประชุมร่ วมกันแต่การเผยพระวจนะเกิด
ประโยชน์ ข้ อ 22 อธิ บายวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมของการพูดภาษาแปลกๆ นั่นคือ เป็ นหมายสําคัญแก่ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อ เมื่อใช้ อย่าง
ถูกต้ องในการประชุม ในขณะที่ข้อ 23 อธิ บายถึงความผิดพลาดของการพูดภาษาแปลกๆ นัน่ คือ การทําให้ ผ้ ไู ม่เชื่อสับสน เมื่อใช้
อย่างไม่ถกู ต้ อง

แนวทางเกี่ยวกับระเบียบ
ในการนมัสการร่ วมกัน (1โครินธ์ 14:26-40)
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“ดกู่ อนพี ่น้องทัง้ หลายจะว่าอย่างไรกัน เมื ่อท่านประชุมกัน บางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็ มีคําสัง่ สอน บางคนก็มีคํา
วิ วรณ์ บางคนก็พดภาษาแปลกๆ
บางคนก็แปลข้อความ ท่านจงกระทําทุกสิ่ งทุกอย่าง เพือ่ ให้เขาจํ าเริ ญขึ้น” (ข้อ 26)
ู
การประชุมในคริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่โดยทัว่ ไปอาจมีการร้ องเพลงนมัสการ การสอน การพูดภาษาแปลกๆ คํา
วิวรณ์ (การพูดเผยพระวจนะ) และการแปล ผู้ที่ให้ การพูดภาษาแปลกๆ มีความสําคัญน้ อยลงหรื อต่อต้ านการพูดภาษาแปลกๆ ใน
ปั จจุบันไม่สนใจประสบการณ์ เหล่านี ใ้ นการประชุม การประชุมนมัสการของพวกเขาขาดบางสิ่งเหล่านี ไ้ ป ความเข้ าใจและ
ประสบการณ์ ของพวกเขาไม่ถกู ต้ อง เพราะข้ อพระคัมภีร์นี ้สนับสนุนให้ ใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในการประชุมนมัสการ
ร่วมกันตราบเท่าที่เป็ นการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถกู ต้ อง นัน่ คือ การทําให้ ร่างกายจําเริญขึ ้น (เติบโตขึ ้น)
“ถ้าผู้ใดจะพดภาษาแปลกๆ
จงให้พดเพี
ู
ู ยงสองคนหรื ออย่างมากที ส่ ดุ ก็สามคน และให้พดที
ู ละคน และให้อีกคนหนึ่งแปล
[ให้คนหนึ่งแปล – ทัง้ นี ้ อาจจะเป็ นคนเดี ยวกับที ่พูดภาษาแปลกๆ หรื อคนละคนก็ได้] แต่ถ้าไม่มีผู้ใดแปลได้ก็ให้คนเหล่านัน้ อยู่
เงี ยบๆ ในที ่ประชุม และให้พูดกับตัวเอง และทลต่
ู อพระเจ้า ฝ่ ายพวกผู้เผยพระวจนะนัน้ ให้พูดสองคนหรื อสามคน และให้คนอื ่น
วิ นิจฉัยข้อความทีเ่ ขาพดนั
ู น้ ถ้ามี สิ่งใดทรงสําแดงแก่คนอืน่ ที น่ งั่ อยู่ดว้ ยกัน ให้คนแรกนัน้ นิ่ งเสี ยก่อน เพราะว่าท่านเผยพระวจนะได้
ทีละคน เพือ่ ให้ทกุ คนได้ความรู้ และได้รบั ความหนุนใจ” (ข้อ 27-31)
ในที่นี ้ เราเห็นแนวทางอันเหมาะสมที่จะนํามาปฏิบตั ิในการประชุมคริ สตจักรเพื่อให้ แน่ใจว่า จะมีการใช้ ของประทานฝ่ าย
พระวิญญาณในการพูดเพื่อให้ ผ้ ฟู ั งทุกคนจําเริญขึ ้น
1. ในการประชุมครั้งหนึ่ง อนุญาตให้มีผูพ้ ูดภาษาแปลกๆ ในการประชุมร่ วมกัน (โดยกล่าวกับผู้ฟังทุกคน) ได้สองหรื อ
อย่างมากสามคน (ข้ อ 27) การพูดภาษาแปลกๆ เป็ นหมายสําคัญแก่ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อโดยเฉพาะ การพูดภาษาแปลกๆ ในแบบดังกล่าว
้ ค่าเพียง
จํานวนสามครัง้ ก็เพียงพอที่จะแสดงให้ เห็นฤทธิ์ เดชที่อศั จรรย์ของพระเจ้ าและเป็ นหมายสําคัญ การพูดมากไปกว่านันมี
เล็กน้ อยและอาจก่อให้ เกิดความรํ าคาญได้
2. หลังจากการพดภาษาแปลกๆ
ในการประชุมร่ วมกัน ให้คอยฟั งการแปล (ข้ อ 27) มิฉะนัน้ การพูดภาษาแปลกๆ ก็ไม่
ู
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ฟู ั ง
3. หากไม่ มีการแปล ผู้พูดควรจะเงี ยบเสี ย (ข้ อ 28) เขาไม่ควรจะพูดแก่ผ้ ูฟังในภาษาแปลกๆ ต่อไป เพราะเขาไม่
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ฟู ั ง แต่เขาอาจอธิษฐานเป็ นภาษาแปลกๆ อย่างเงียบๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
4. ในการประชุมครั้งหนึ่งๆ อนุญาตให้มีผู้เผยพระวจนะต่อที ่ประชุม (การพูดอย่างเหนือธรรมชาติในภาษาที่เข้ าใจ
ได้ แก่ผ้ ฟู ั งทุกคน) สองหรื ออย่างมากที ส่ ดุ สามคน (ข้ อ 29) จํานวนนี ้เพียงพอแล้ วที่จะสื่อสารข้ อความของพระเจ้ าในโอกาสนัน้

______________________________________
พระเจ้าไม่ทรงผิ ดพลาด แต่มนุษย์รู้จกั ผิ ดพลาด
______________________________________
5. ผู้ฟังควรจะประเมิ นการพดที
ู ่เป็ นการเผยพระวจนะทุกอย่าง (ข้ อ 30) พระเจ้ าไม่ทรงผิดพลาด แต่มนุษย์ร้ ู จัก
ผิดพลาด ดังนัน้ การพูดใดๆ จากมนุษย์อาจผิดพลาดทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ดังที่เราได้ กล่าวถึงไปแล้ วในบทที่ 13 ผู้ฟังแต่ละคนมี
้
าหรื อไม่ และหากมาจากพระเจ้ า การเผยพระวจนะนันมี
้ ประโยชน์
หน้ าที่ในการรู้ จกั สังเกตว่าการเผยพระวจนะนันมาจากพระเจ้
อย่างไรในชีวิตของเขา ทังนี
้ ้ การตัดสินนี ้ไม่ใช่การหาความผิด ประณามหรื อคัดค้ านอย่างเปิ ดเผย แต่หมายถึงการประเมินความ
ถูกต้ องและความหมายของข้ อความ
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หากผู้พดู และผู้ฟังประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และได้ รับการดลใจจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระวิญญาณภายใน
ผู้ฟังจะเป็ นพยานว่าเขาได้ ยินข้ อความจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างแน่นอน หากไม่มีพยานเช่นนัน้ ผู้ฟังควรจะพิจารณาว่าเขาไวต่อ
พระวิญญาณหรื อไม่ และเขาได้ ร้ ูสกึ เหมือนเช่นคนอื่นๆ ในคริสตจักรหรื อไม่ คํากล่าวตามพระคัมภีร์ตอ่ ไปนี ้แสดงถึงหลักการที่ผ้ เู ชื่อ
ซึ่งเป็ นผู้ใหญ่ควรจะสามารถสังเกตงานของพระวิญญาณได้ “พระวิญญาณนันเป็
้ นพยานร่ วมกับวิญญาณจิตของเราทังหลายว่
้
า
เราทังหลายเป็
้
นบุตรของพระเจ้ า” (โรม 8:16) “ “เราทังหลายไม่
้
ได้ รับวิญญาณของโลก แต่ได้ รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้ า
เพื่อเราทังหลายจะได้
้
ร้ ู ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้ าได้ ทรงโปรดประทานแก่เรา...แต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจยั สิ่งสารพัดได้ แต่ไม่มีผ้ ใู ดจะ
้
ผู้ใดมีชยั ชนะ เราจะให้
วิจยั ใจคนนันได้
้ ” (1โครินธ์ 2:12, 15) “ใครมีหกู ็ให้ ฟังข้ อความ ซึง่ พระวิญญาณตรัสไว้ แก่คริ สตจักรทังหลาย
ผู้นนกิ
ั ้ นผลจากต้ นไม้ แห่งชีวิตที่อยูใ่ นอุทยานสวรรค์ของพระเจ้ า” (วิวรณ์ 2:7)
างๆ นัน้ คือพระ
ดังที่เราได้ กล่าวถึงไปในบทที่ 3 มาตรฐานที่มีอํานาจที่เราใช้ เพื่อตัดสินทุกสิ่ง รวมทังการเผยพระวจนะต่
้
คัมภี ร์ การรู้ จักสังเกตวิญญาณเป็ นสิ่งที่เราอาจนํ าความคิดส่วนตัวเข้ ามาปนบ้ าง แต่พระวจนะที่เขี ยนไว้ เป็ นสิ่งที่ไม่มีการนํ า
ความคิดส่วนตัวเข้ ามาปน หากการพูดนันขั
้ ดแย้ งกับพระคัมภีร์ เราจะต้ องเชื่อฟั งพระคัมภีร์เสมอ
6. หากมี การเผยพระวจนะมากกว่าหนึ่ง ผู้พูดจะต้องผลัดกัน (ข้ อ 30-31) พวกเขาจะต้ องไม่แข่งกันเรี ยกความสนใจ
หรื อไม่ควรจะเผยพระวจนะพร้ อมกัน หลังจากคนๆ หนึ่งเผยพระวจนะเสร็ จ และเห็นชัดว่าบุคคลที่สองมีการเผยพระวจนะด้ วย
้ ดและฟั ง เมื่อได้ ยินหลายคนเผยพระ
บุคคลแรกจะต้ องหยุดและให้ อีกคนพูด กายจะได้ รับพระพรมากที่สดุ เมื่อทุกคนมีโอกาสทังพู
วจนะ ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ และได้ รับการหนุนนํ ้าใจ ทุกคนสามารถใช้ ของประทานนี ้ได้ อย่างเกิดประโยชน์ตามที่พระเจ้ าทรงให
อํานาจไว้
จากแนวทางข้ างต้ น เราได้ เรี ยนรู้ ว่า ไม่ใช่ทกุ คนจะได้ พดู ในการประชุมครัง้ หนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม ทุกคนควรจะมีโอกาสที่
จะมีส่วนร่ วมในทางใดทางหนึ่งในชีวิตของคริ สตจักรโดยแบ่งปั นการเป็ นพยาน ความคิดที่ได้ รับเมื่ออธิษฐานอยู่ ข้ อพระคัมภีร์ที่
สําคัญหรื อการเผยพระวจนะพิเศษ
เมื่อข้ อ 27 กล่าวว่า “ให้ คนหนึ่งแปล” ซึ่งหมายความว่า “ให้ คนหนึ่งคนใดแปล” ไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นคนละคนกับผู้ที่พดู
ภาษาแปลกๆ เพราะในข้ อ 13 ให้ ผ้ พู ดู “อธิษฐานเพื่อที่จะแปล” นอกจากนี ้ ข้ อ 27 ยังไม่ได้ หมายความว่ามีเพียงคนเดียวเท่านันที
้ ่
อาจแปลการพูดภาษาแปลกๆ หลายครัง้ การแปลมีหน้ าที่เช่นเดียวกับการเผยพระวจนะ หลายคนอาจเผยพระวจนะได้ ดังนัน้
หลายคนอาจพูดภาษาแปลกๆ และหลายคนอาจแปลได้
“วิ ญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนัน้ ย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้เผยพระวจนะ เพราะว่ าพระเจ้าไม่ ใช่พระเจ้าแห่งการ
วุ่นวาย แต่ทรงเป็ นพระเจ้าแห่งสันติ สขุ ตามทีป่ ฏิ บตั ิ กนั อยู่ในคริ สตจักรแห่งธรรมิ กชนนัน้ ” (ข้อ 32-33)
___________________________________________
อาจมี การใช้ของประทานอย่างถกต้
ู อง หรื อไม่ถูกต้อง
แต่เรามี หน้าทีใ่ ช้ของประทานอย่างถกต้
ู อง
__________________________________
ข้ อ 32 ยืนยันว่าเราสามารถปฏิบตั ิตามกฎก่อนหน้ านี ้ได้ และข้ อ 33 อธิบายว่าทําไมกฎเหล่านี ้จึงมีความจําเป็ น ดังที่เรา
ได้ กล่าวถึงแล้ วในบทที่ 4 เมื่อพระเจ้ าทรงให้ ของประทานแก่เรา พระองค์ไม่ได้ ตดั ความต้ องการของมนุษย์หรื อบังคับเสรี ภาพใน
การเลือกของเรา ดังนัน้ อาจมีการใช้ ของประทานอย่างถูกต้ องหรื อไม่ถกู ต้ อง แต่เรามีหน้ าที่ใช้ ของประทานอย่างถูกต้ อง หากคนๆ
้ ยงเพราะว่าสถานการณ์ไม่เหมาะสม ผู้พดู
หนึ่งอธิษฐานอย่างร้ อนรนจนเขาพูดภาษาแปลกๆ พระเจ้ าจะไม่ทรงหยุดการพูดนันเพี
จะต้ องบังคับการพูดนันให้
้ เป็ นไปตามหลักการตามพระวจนะของพระเจ้ า เมื่อเขาทําเช่นนันแล้
้ ว เขาจะไม่ดบั พระวิญญาณ แต่เขา
จะใช้ ของประทานและทางเลือกที่พระเจ้ าทรงประทานให้ แก่เขานันอย่
้ างถูกต้ อง
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สมมติวา่ พระเจ้ าทรงประทานข้ อความเผยพระวจนะแก่คนๆ หนึ่ง บุคคลนันยั
้ งจะต้ องตัดสินใจว่าข้ อความเป็ นประโยชน์
แก่เขาเอง แก่บคุ คลอื่น หรื อแก่คริสตจักรทังหมด
้
เขายังจะต้ องตัดสินใจว่าเวลาใดเหมาะสมที่จะให้ การเผยพระวจนะนัน้ แม้ ว่าเขา
จะสังเกตวัตถุประสงค์และเวลาของพระเจ้ าอย่างถูกต้ อง เขาจะต้ องร่ วมมือกับผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณในคริ สตจักรเพื่อที่จะไม่
ก่อให้ เกิดความสับสนวุน่ วายขึ ้น
ในคริ สตจักรทุกแห่ง พระเจ้ าทรงสนพระทัยในสันติสขุ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน การร่วมมือกันและการยอมจํานนทัง้
สองฝ่ ายมากกว่าเวลาและการเผยพระวจนะอย่างหนึ่งอย่างใด พระเจ้ าทรงสามารถทําให้ วตั ถุประสงค์ในการเผยพระวจนะสําเร็ จ
ได้ ในหลายวิธีและเวลา และทางคนหลายๆ คน แต่พระเจ้ าจะไม่ทรงยอมให้ มีความไม่เป็ นระเบียบ การโต้ เถียงกันหรื อการไม่เชื่อฟั ง
ดังนัน้ ผู้เผยพระวจนะสามารถและจะต้ องเรี ยนรู้ ที่จะควบคุมวิญญาณของตนเองเพื่อที่เขาจะพูดในอาการและเวลาที่จะทําให้
ร่างกายจําเริญขึ ้น
“จงให้พวกผู้หญิ งนิ่ งเสียในทีป่ ระชุม เพราะเขาไม่ได้รบั อนุญาตให้พูด แต่ให้เขาอยู่ใต้บงั คับบัญชา เหมื อนที ธ่ รรมบัญญัติ
สัง่ ไว้นนั้ ถ้าเขาอยากรู้สิ่งใด ก็ให้เขาถามสามี ทีบ่ า้ น เพราะว่าการทีผ่ หู้ ญิ งจะพดในที
ป่ ระชุมนัน้ ก็เป็ นสิ่ งทีน่ ่าอาย” (ข้อ 34-35)
ู
ข้ อ 34-35 กล่าวถึงปั ญหาอีกอย่างหนึ่งที่ก่อให้ เกิดความวุ่นวายในการประชุมของธรรมิกชนชาวโคริ นธ์ นอกจากการพูด
ภาษาแปลกๆ โดยไม่เลือกและไม่มีระเบียบแล้ วที่ก่อให้ เกิดความวุน่ วายแล้ ว การถามคําถามอย่างไม่มีระเบียบของผู้หญิงบางคนก็
ก่อให้ เกิดความวุน่ วายในคริสตจักรเช่นเดียวกัน
เราไม่แน่ใจว่าปั ญหาคืออะไร แต่ผ้ หู ญิงโคริ นธ์ บางคนอาจขัดจังหวะการประชุมโดยการร้ องถามคําถาม ในสมัยนัน้ โดย
ปกติผ้ หู ญิงไม่ได้ รับการศึกษาอย่างเป็ นทางการเหมือนเช่นผู้ชาย ในการประชุมร่ วมกัน ผู้ชายมีสิทธิ์ในการถามคําถามผู้พดู ในที่
ประชุม แต่ผ้ หู ญิงไม่มี อาจเป็ นได้ ว่าผู้หญิงคริ สเตียนในโคริ นธ์ ชอบเสรี ภาพใหม่ในพระคริ สต์มากจนพวกเขาละเมิดประเพณีทาง
สังคมนี ้โดยการถามคําถามผู้เทศนาในระหว่างการเทศนาเมื่อพวกเขาไม่เข้ าใจบางอย่าง หรื ออาจเป็ นได้ ว่าในการประชุมคริ สตจักร
ผู้ชายนัง่ อยู่ในบริ เวณหนึ่งและผู้หญิงนัง่ อยู่อีกบริ เวณหนึ่ง เหมือนเช่นในวิหารชาวยิวออธอดอกซ์ในปั จจุบนั นี ้ และผู้หญิงร้ องถาม
คําถามกับสามีของตน
อย่างไรก็ตาม ทางแก้ ปัญหาก็คือให้ ผ้ หู ญิงเงียบเสียเมื่ออยู่ในการประชุม และถามคําถามกับสามีที่บ้าน หากขัดจังหวะ
การประชุม หญิงนันก็
้ นําความอับอายมาสูต่ นเองและทําให้ เสื่อมเกียรติการเป็ นผู้นําของสามี
บางคนแปลการเตือนผู้หญิงให้ เงียบนี ้ว่าเป็ นการห้ ามผู้หญิงไม่ให้ เทศนาหรื อเผยพระวจนะ แต่ทงข้
ั ้ อความนี ้และข้ อพระ
ั้
เห็นว่าการคิดเช่นนี ้ไม่ถกู ต้ อง ในข้ อความนี ้ กล่าวถึงการให้ ผ้ หู ญิงเงียบในการประชุมโดยสอดคล้ องกับการ
คัมภีร์ทงหมดแสดงให้
ถามคําถามสามีที่บ้าน ซึง่ เป็ นการแสดงให้ เห็นว่า การห้ ามนี ้คือการห้ ามส่งเสียงดังในการประชุม โดยถามคําถามจากสามี
1โคริ นธ์ 11:5 อธิบายว่าผู้หญิงไม่สามารถอธิษฐานหรื อเผยพระวจนะโดยที่ไม่ได้ คลุมศีรษะ แต่หากหญิงมีผมยาวอันเป็ น
สิ่งคลุมศีรษะ (1โคริ นธ์ 11:15) ซึ่งเป็ นการยอมรับการเป็ นผู้นําของสามีของตน เธอก็จะสามารถอธิษฐานและเผยพระวจนะในการ
นมัสการร่วมกันได้ 1โครินธ์ 14:31 กล่าวว่า “เพราะว่าท่านเผยพระวจนะได้ ทีละคน” โดยไม่แยกความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงในเรื่ องนี ้ นอกจากนี ้ หนังสือกิจการกล่าวเป็ นพิเศษว่า ผู้หญิงได้ เผยพระวจนะในคริ สตจักรยุคแรก ซึง่ เป็ นสิ่งที่เป็ นไปตาม
แผนการของพระเจ้ าสําหรับกาลสุดท้ าย (กิจการ 2:17; 21:9)
1ทิโมธี 2:11-12 ยังสอนอีกว่า ผู้หญิงควรเงียบในคริ สตจักร ถ้ อยคํานี ้ไม่ใช่การห้ ามไม่ให้ พดู เลย แต่ในข้ อความนี ้ ห้ าม
ผู้หญิงไม่ให้ แย่งหน้ าที่การเป็ นผู้นํามาจากผู้ชาย และเป็ นครู ที่มีอํานาจเหนือพวกเขา คําสัง่ ทังสองแสดงให้
้
เห็นว่า เมื่ออยู่ภายใต้
การนําผู้ชายแล้ ว ผู้หญิงหลายคนก็สามารถเป็ นผู้นําได้ ในแผ่นดินของพระเจ้ าได้ เดโบราห์เป็ นผู้วินิจฉัยของอิสราเอล และเธอยัง
เป็ นหญิงผู้เผยพระวจนะอีกด้ วย เช่นเดียวกับฮุลดาห์และภรรยาของอิสยาห์ (ผู้วินิจฉัย 4:4; 2พงศาวดาร 34:22; อิสยาห์ 8:3) เฟบี
เป็ น “มัคนายิกา” (ภาษากรี ก เดี ยคอนอส (diakonos)) ของคริ สตจักรในเมืองเคนเครี ย ปริ สสิลลากับสามีของเธอ อาควิลลา เป็ น
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ผู้ร่วมงานหนึ่งของเปาโลและสอนพระคัมภีร์แก่ผ้ เู ทศนา “แบปติสต์” คืออปอลโล (กิจการ 18:26; โรม 16:3) ผู้ร่วมงานเผยแพร่ ข่าว
ประเสริฐหญิงคนอื่นๆ เช่น เปอร์ ซีส ตรี เฟนา และตรี โฟสา (โรม 16:12) และยูนีอสั ก็ถือเป็ นอัครทูตร่ วมกับอันโดรนิคสั ซึง่ คงจะเป็ น
สามีของเธอ (โรม 16:7)
“พระวจนะของพระเจ้าเกิ ดมาจากพวกท่านหรื อ ได้ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดี ยวหรื อ ถ้าผู้ใดถื อว่าตนเป็ นผู้เผยพระ
วจนะ หรื ออยู่ฝ่ายพระวิ ญญาณก็ควรยอมรับว่า ข้อความซึ่ งข้าพเจ้าเขี ยนมาถึงท่านนัน้ เป็ นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็ นเจ้า แต่
ถ้าผ้ใู ดไม่รบั รู้ ข้อความนี ้ ผู้นนั้ ก็ไม่ได้รบั การรับรู้” (ข้อ 36-38)
ในที่นี ้ อัครทูตผู้ได้ รับการบันดาลใจคาดว่าคริ สเตียนที่ไม่เป็ นผู้ใหญ่บางคนอาจมีการตอบสนองเช่นนี ้ “แต่ผมอยู่ฝ่าย
วิญญาณ และผมไม่สามารถดับพระวิญาณได้ ผมเป็ นผู้เผยพระวจนะ และพระเจ้ าทรงให้ ข้อความที่จะต้ องกล่าวออกไปไม่ว่ากฎ
ของคุณจะเป็ นยังไง พระเจ้ าตรัสกับผมก่อนที่จะตรัสกับคุณ จริงๆ แล้ ว พระองค์ตรัสกับผม ไม่ใช่คณ
ุ ” เปาโลได้ ว่ากล่าวผู้ที่คิดเช่นนี ้
ผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างแท้ จริ งจะทราบความจําเป็ นที่จะต้ องมี ระเบียบในคริ สตจักร การยอมจํ านนต่อผู้นํา และการใช้ ของ
ประทานอย่างระมัดระวังเพื่อให้ ประโยชน์แก่ร่างกายทังหมด
้
พวกเขาจะตระหนักว่าคําสัง่ เหล่านี ้มาจากพระเจ้ าพระองค์เอง ผู้ที่
ปฏิเสธแนวทางเหล่านี ้จะไม่เป็ นผู้ใหญ่ทางฝ่ ายวิญญาณและไม่มีความเข้ าใจ
“เหตุฉะนัน้ พี น่ อ้ งทัง้ หลาย จงตัง้ ใจปรารถนาการเผยพระวจนะ ที ่เขาพดภาษาแปลกๆ
ก็อย่าห้ามเลย แต่จงปฏิ บตั ิ ทกุ สิ่ ง
ู
ตามระเบี ยบวิ นยั เถิ ด” (ข้อ 39-40)
ข้ อ 39-40 สรุ ปการสอนของบทนี ้ โดยให้ ทางแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการขัดจังหวะในคริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ ชาวโคริ นธ์ ไม่ได้
ขาดของประทานฝ่ ายพระวิญญาณและการสําแดง แต่เมื่อเราเห็นในจดหมาย พวกเขาไม่มีความเป็ นผู้ใหญ่และความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน (ดูตวั อย่าง 1โคริ นธ์ 1:10-13; 3:1-4) การสําแดงทางฝ่ ายวิญญาณที่สําคัญที่สดุ ที่เขาจําเป็ นต้ องมีคือ การเผยพระ
วจนะ ข้ อความที่ทงคริ
ั ้ สตจักรเข้ าใจได้ จะทําให้ พระกายแข็งแรงขึ ้น แทนที่จะใช้ ของประทานเพื่อตนเอง พวกเขาต้ องมีของประทาน
ที่จะเพิ่มความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันและนําไปสูก่ ารเป็ นผู้ใหญ่ โดยแสดงให้ เห็นในความห่วงใยและใส่ใจกันและกัน
_______________________________________________
ในการประชุมร่ วมกัน เป้ าหมายทีส่ ําคัญของเราจะต้องเป็ น
การนมัสการพระเจ้า การได้ยินจากพระเจ้า และการรับใช้กนั และกัน
_______________________________________________________
ในที่นี ้ เราพบหลักการใช้ ทั่วไปที่สําคัญ นั่นคือ ในการประชุมร่ วมกัน นอกจากการนมัสการพระเจ้ าแล้ ว เป้าหมายที่
สําคัญของเราจะต้ องเป็ นการได้ ยินจากพระเจ้ าและการรับใช้ กนั และกัน เราจําเป็ นต้ องอธิษฐานเพื่อที่พระเจ้ าจะตรัสกับเราทุกคน
ผ่านทางการเผยพระวจนะทุกประเภท นั่นคือ การเทศนาที่ได้ รับการเจิ ม การสอนและการเป็ นพยานรวมทัง้ การพูดอันเหนื อ
ธรรมชาติที่ มาจากพระเจ้ าโดยตรงในภาษาท้ องถิ่น นอกจากนี ้ เรายังต้ องมี การพูดภาษาแปลกๆ ที่มีการแปลซึ่ง มี ประโยชน์
เช่นเดียวกับการเผยพระวจนะด้ วย
แม้ เปาโลจะให้ ความสําคัญกับของประทานต่างๆ ที่จําเป็ นมากที่สดุ ในการนมัสการร่ วมกัน แต่เขาไม่ได้ ดหู มิ่นหรื อห้ าม
ปรามของประทานฝ่ ายพระวิญญาณใดๆ เหมือนเช่นผู้อธิบายข้ อพระคัมภีร์ในปั จจุบนั เปาโลพยายามทําให้ การประชุมมีระเบียบ
แต่ไม่ต้องการให้ คนหนึ่งคนใดสรุปว่า เขาต่อต้ านการใช้ ของประทานต่างๆ เช่น การพูดภาษาแปลกๆ เขาไม่ได้ ต้องการให้ ใครแปล
ความหมายคําสัง่ สอนหรื อใช้ คําสัง่ สอนอย่างผิดๆ ว่าห้ ามไม่ให้ พดู ภาษาแปลกๆ ในที่ประชุม ไม่ว่าจะในการสอนหรื อในการปฏิบตั ิ
เขาเพียงแต่ต้องการทําให้ แน่ใจว่าการพูดต่อที่ประชุมเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ทกุ คน
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ท้ ายที่สดุ ไม่ว่าเราจะทําอะไรในการนมัสการร่ วมกัน ควรจะเป็ นตามระเบียบวินยั คําว่า “ระเบียบ“ ในภาษากรี กคือ อื อ
สะเฆมอโนส (euschemonos) ซึ่งมาจากคําว่า อื อสะเฆโมน (euschemon) ซึ่งหมายถึง “งดงาม เหมาะสม มีสง่า มีเกียรติ”
คุณศัพท์ที่ปรากฏอยูใ่ น 1โครินธ์ 7:35 และ 12:24 ซึง่ ในฉบับ NKJV แปลว่า “ความเป็ นระเบียบ” และ “น่าดู” ตามลําดับ เราไม่ควร
จะปล่อยให้ มีความสับสน ความวุน่ วาย การไม่เชื่อฟั งหรื อการเห็นแก่ตวั แต่ทกุ สิง่ เราควรจะทําเพื่อประโยชน์ของกาย
พวกเราแต่ละคนมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามคําเตือนนี ้ในคริ สตจักรท้ องถิ่นของเรา ศิษยาภิบาลมีความรับผิดชอบสําคัญในการ
นําคริสตจักรอย่างถูกต้ อง ผู้นําการประชุมจะต้ องติดตามการนําของพระวิญญาณ ไม่ดบั พระวิญญาณ แต่ไม่ปล่อยให้ มีการละเมิด
แนวทางตามพระคัมภีร์ดงั ที่เราได้ กล่าวถึงไป โดยทัว่ ไป สถานการณ์ที่ไม่มีระเบียบอาจแก้ ไขได้ อย่างถูกกาลเทศะโดยการนมัสการ
ร่วมกัน เปลี่ยนลําดับในการประชุม หรื อหากเป็ นได้ ให้ คําแนะนําเล็กน้ อยแก่ที่ประชุมหรื อเป็ นการส่วนตัว ในบางโอกาสซึง่ ไม่บ่อย
นัก ศิษยาภิบาลอาจต้ องว่ากล่าวตามความจําเป็ นเพื่อตอบโต้ กบั อิทธิพลของซาตานหรื อเนื ้อหนังที่พยายามควบคุมการประชุม
สมาชิกแต่ละคนจะต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้ ให้ ไว้ ไวต่อพระวิญญาณ และกระทําตามคําสัง่ ของศิษยาภิบาลและผู้นํา
การประชุม ที่ประชุมซึ่งเป็ นผู้ใหญ่สามารถเอาชนะอิทธิ พลทางฝ่ ายวิญญาณที่ไม่ถูกต้ องและมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
เพื่อให้ คริสตจักรมีชยั ชนะทางฝ่ ายวิญญาณ
เราสามารถสรุ ปการสอนทังหมดเกี
้
่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณใน 1โคริ นธ์ 12-14 ด้ วยหลักการที่เราพบในข้ อ
พระคัมภีร์สองข้ อสุดท้ าย ประการแรก เราควรจะขวนขวายของประทานฝ่ ายพระวิญญาณทุกอย่างด้ วยใจจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประทานที่จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อ คริ สตจักรโดยรวมภายใต้ สถานการณ์ บ างอย่า ง ประการที ่สอง เราไม่ควรจะห้ า มหรื อ ไม่
สนับสนุนการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ ตราบเท่าที่การใช้ นนเพื
ั ้ ่ออวยพรแก่ทกุ คน ท้ายที ส่ ดุ เราควรจะดําเนินกิจกรรมทาง
ฝ่ ายวิญญาณทุกอย่างตามระเบียบวินัย เพื่อที่จะให้ วัตถุประสงค์ในการให้ เกียรติแก่พระเยซูคริ สต์และการทําให้ ร่างกายของ
พระองค์จําเริ ญขึ ้นนันได้
้ สําเร็จ
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บทสรุ ป
พระเจ้ า “ทรงฤทธิ์ กระทําสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรื อคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา” (เอเฟ
ซัส 3:20) ขอให้ เราผู้ซงึ่ ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เห็นศักยภาพอันเหนือธรรมชาติที่อยู่ในเราและอนุญาตให้ พระวิญญาณ
ของพระเจ้ าทรงกระทําการผ่านเรา พระเจ้ าของเราไม่ได้ อยู่ห่างไกล พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราด้ วยฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์ เมื่อเรา
มีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เรามีผ้ ทู รงเริ่ มของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเก้ าอย่างอยู่ภายในเรา และพระองค์ทรงสามารถทําให้ เกิดสิ่ง
ใดๆ ที่เราจําเป็ นต้ องมีได้
ขอให้ เราใช้ ความเชื่ออันแท้ จริ งในการรับของประทานที่อศั จรรย์ของพระเจ้ า และขอให้ เราใช้ ของประทานที่พระองค์ทรง
ได้ ประทานไว้ ในท่ามกลางพวกเขา เมื่อใดก็ตามที่มีความจําเป็ น เราควรจะเชื่อพระวจนะของพระองค์ และเชื่อว่าพระองค์สามารถ
ทํางานผ่านทางเรา ฤทธิ์ เดชของพระองค์กระทําการ “ในเรา” เราจะต้ องให้ ฤทธิ์ เดชนันไหลผ่
้
านเราเพื่อที่จะตอบสนองต่อความ
จําเป็ นเหล่านัน้ ด้ วยวิธีนี ้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณจะกลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการทําให้ ธรรมิกชนแข็งแกร่งขึ ้นและเข้ าถึง
คนบาปด้ วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริ สต์
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เกี่ยวกับผ้ ูเขียน
เดวิด เค เบอร์ นาร์ ดเป็ นผู้ก่อตังและศิ
้
ษยาภิบาลของ New Life United Pentecostal Church (สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์
นิวไลฟ์) เมืองออสติน รัฐเทกซัส ผู้ช่วยบรรณาธิการของ Editorial Division of the United Pentecostal Church International
(ฝ่ ายบรรณาธิการของสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ) และสมาชิกคณะกรรมการภาคเทกซัส อาจารย์เดวิดเคยเป็ น
อาจารย์ในวิทยาลัยและสมาชิกของ State Bar of Texas จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอกเกียรตินิยมในสาขานิติศาสตร์ จาก
University of Texas และปริ ญญาตรี เกียรตินิยมในสาขาคณิตวิทยาศาสตร์ และการศึกษาการจัดการจาก Rice University
นอกจากนี ้ ยังศึกษาภาษากรี กที่ Wesley Biblical Seminary หนังสือของเขาได้ รับการพิมพ์ในภาษาต่างๆ กว่ายี่สิบภาษา และ
ได้ รับใช้ ในประเทศต่างๆ ในห้ าทวีป มีชื่ออยู่ในWho’s Who in Religion (บุคคลสําคัญในแวดวงศาสนา) และ Who’s Who in
U.S. Writers, Editors and Poets (บุคคลสําคัญในวงการนักเขี ยน บรรณาธิ การและงานกวี นิพนธ์ ) เขาและคอนนี่ ภรรยามีบตุ ร
ด้ วยกันสามคน ได้ แก่ Jonathan, Daniel และ Lindsey
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หนังสืออื่นๆ โดย เดวิด เค เบอร์ นาร์ ด
ชุดศาสนศาสตร์ เพ็นเทอคสต์
Vol.1 The Oneness of God (เล่ม 1 การเป็ นหนึง่ ของพระเจ้ า)
Vol. 2 The New Birth (เล่ม 2 การบังเกิดใหม่)
Vol. 3 In Search of Holiness (เล่ม 3 ค้ นหาความบริ สทุ ธิ์)
Vol. 4 Practical Holiness: A Second Look (เล่ม 4 ความบริสทุ ธิ์ภาคปฏิบตั :ิ ทบทวนเรื่ องความบริสทุ ธิ์)
A Study Guide for the New Birth (คูม่ ือศึกษาเรื่ องการบังเกิดใหม่)
A Study Guide for the Oneness of God (คูม่ ือศึกษาเรื่ องการเป็ นหนึง่ ของพระเจ้ า)
หนังสือค่ ูมือเล่ มเล็ก
Essentials of Oneness Theology (ลักษณะสําคัญของคําสัง่ สอนเรื่ องการเป็ นหนึง่ ของพระเจ้ า)
Essentials of the New Birth (ลักษณะสําคัญของการบังเกิดใหม่)
Essentials of Holiness (ลักษณะสําคัญของความบริ สทุ ธิ์)
Essentials Doctrines of the Bible (ลักษณะสําคัญของคําสัง่ สอนในพระคัมภีร์)
บทความแสดงความคิดเห็น
The Message of Colossians and Philemon (จดหมายถึงชาวโคโลสีและฟี เลโมน)
The Message of Romans (จดหมายถึงชาวโรม)
หนังสืออื่นๆ
A Handbook of Basic Doctrines (คูม่ ือเกี่ยวกับคําสัง่ สอนที่สําคัญ)
A History of Christian, Vol. 1&2 (ประวัติศาสตร์ คริสตเตียน เล่ม 1 และ 2)
God’s Infallible Word (พระวจนะอันไม่ผิดพลาดของพระเจ้ า)
In the Name of Jesus (ในพระนามพระเยซู)
Oneness and Trinity, A.D. 100-300 (การเป็ นหนึง่ ของพระเจ้ าและสามพระภาคของพระเจ้ า ค.ศ. 100-300)
The Oneness View of Jesus Christ (ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ของผู้ที่เชื่อในพระเจ้ าองค์เดียว)
The Trinitarian Controversy in the Fourth Century (การโต้ เถียงของผู้ที่เชื่อพระเจ้ าสามองค์ในศตวรรษที่สี่)
สัง่ ซื ้อได้ จาก
Pentecostal Publishing House
8855 Dunn Road
Hazelwood, MO 63042-2299
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เดวิด เบอร์ นาร์ ดใช้ การวิเคราะห์
ข้ อพระคัมภี ร์ รวมทัง้ ตัวอย่างใน
ปั จจุบัน เพื่ออธิ บายเกี่ยวกับของ
ประทานเหนื อ ธรรมชาติ ใ นการ
เปิ ดเผย การให้ ฤทธิ์ เ ดชและการ
พูดที่พระเจ้ าทรงให้ แก่คริ สตจักร
ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ อ า จ า ร ย์ ไ ด้ ใ ช้
ประสบการณ์ ส่ ว นตั ว จากการ
ประกาศทังในและต่
้
างประเทศใน
ห้ า ทวี ป รวมทัง้ เวลาหลายปี ใน
การศึ ก ษาพระคัม ภี ร์ เพื่ อ แสดง
ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับของประทาน
ฝ่ ายพระวิญญาณใน 1 โคริ นธ์ 12
อาจารย์เบอร์ นาร์ ดอธิบายว่า “ผู้ที่
ประกอบด้ วยพระวิญญาณทุกคน
สามารถใช้ ของประทานฝ่ ายพระ
วิญญาณใดๆ ได้ ตามที่พระเจ้ าทรง
ประสงค์และทรงให้ ความสามารถ
และพระเจ้ าทรงตังพระทั
้
ยให้ ของ
ประทานดําเนินการในกายผู้ที่เชื่อ
ท้ องถิ่นทุกแห่ง” อาจารย์ เสริ มว่า
“ขอให้ เราอนุญาตให้ พระวิญญาณ
ของพระเจ้ าไหลผ่านพวกเรา และ
ให้ เราใช้ ความเชื่อที่แท้ จริ งเพื่อรับ
ของประทานที่ อัศ จรรย์ ข องพระ
เจ้ า” เราจะได้ เข้ าใจและได้ รับการ
บันดาลใจในขณะที่อ่านเรื่ องราว
จากพระ คั ม ภี ร์ และเรื่ องราว
สมั ย ใหม่ เ กี่ ย วกั บ ของประทาน
ฝ่ ายพระวิญญาณ

ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
การศึกษาที่มีประโยชน์พร้ อมบทความที่ให้ แรงบันดาลใจแก่ผ้ อู ่าน
เกี่ยวกับของประทานเหนือธรรมชาติจากพระเจ้ าแก่คริ สตจักรของพระองค์
“ข้ าพเจ้ ามีความสนใจเรื่ องของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเป็ นอย่างมาก
ตลอดระยะเวลาการรั บใช้ ของข้ าพเจ้ า และหนังสือเล่มนี เ้ ป็ นหนังสือที่
ครอบคลุมมากที่สดุ เท่าที่ข้าพเจ้ าเคยอ่านมา เดวิด เบอร์ นาร์ ดช่วยเหลือค
ริ สเตี ยนทุกคนเป็ นอย่ างมากในการเขี ยนหนังสื อเล่มนี ข้ ึน้ ข้ าพเจ้ าขอ
แนะนําผู้รับใช้ และสมาชิกทุกคนให้ อา่ นหนังสือเล่มนี ้เป็ นอย่างมาก"
Cleveland M. Becton
เลขานุการ
สหคริ สตจักรเพ็นเทเคอสต์ระหว่างประเทศ
“เมื่อพูดถึงของประทาน เดวิด เบอร์ นาร์ ดเป็ นของประทานแก่ชาวเพ็น
เทคอสต์ อาจารย์ เบอร์ นาร์ ดอธิ บายเกี่ยวกับเรื่ องของประทานอย่าง
ละเอี ย ดทัง้ ในการเรี ย นรู้ และระบบต่ า งๆ ของประทานฝ่ ายพระ
วิ ญญาณ รวมศาสนศาสตร์ เข้ ากับประสบการณ์ ที่มีประโยชน์เพื่อทํา
ให้ หนังสือที่ดีที่สดุ นี ้ทันสมัย หนังสือเล่มนี ้ให้ ประโยชน์และสมควรที่ผ้ ู
เชื่อซึง่ ประกอบด้ วยพระวิญญาณทุกคนควรจะอ่าน”
Darrell Johns
ศิษยาภิบาล คริ สตจักร Atlanta West Pentecostal Church
เมืองแอตแลนต้ า รัฐจอร์ เจีย
“ในของประทานฝ่ ายพระวิ ญ ญาณ เราได้ เ ห็ น ความรู้ เนื อ้ หาและ
ประโยชน์ที่เราได้ คาดหวังจากงานของเดวิด เบอร์ นาร์ ด หนังสือเล่มนี ้
ให้ เ นื อ้ หาครอบคลุม มากที่ สุด และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ม ากที่ สุด ทัง้ ของ
ประทานฝ่ ายพระวิญญาณที่ร้ ู จกั กันดีและที่มีผ้ รู ้ ู จกั น้ อย เท่าที่ข้าพเจ้ า
เคยอ่า นมาก หนัง สื อ เล่ม นี จ้ ะเป็ นสิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ สํ า หรั บ ทุก คนที่
ต้ องการให้ พระเจ้ าทรงใช้ ในขอบเขตดังกล่าว
Ken Gurley
ผู้จดั การ วิทยาลัย Texas Bible College เมืองฮิวส์ตนั รัฐเทกซัส
ศิษยาภิบาล คริ สตจักร First Church เมืองเพียร์ แลนด์ รัฐเทกซัส
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