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จะใช้ ของประทานของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ อย่ างไร?
การเติบโตขึน้ ในพระคริสต์
บทเรี ยนชุดที่ 8

บทเรี ยนนี้ แปลและนำมำประยุกต์ใช้จำกบทเรี ยนของ
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โดย
สถาบันศาสนศาสตร์ ลูเธอร์ แรน
ตู้ ป.ณ. 239 พระโขนง กรุ งเทพฯ 10110 โทร. 3320054-58
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บทที่ 1 พระวิญญาณบริสุทธิ์คอื ใคร
1. พระดารัสสอนของพระเยซู
1.1 พระเยซูทรงสัญญำจะประทำนพระวิญญำณบริ สุทธิ์
1.2 พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ
1.3 พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสำแดง
ควำมจริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำ
2. พระสั ญญาบรรลุผลในพระธรรมกิจการของอัครทูต

ยอห์น 14 :15-31
ยอห์น 4:16
ยอห์น 2:24
ยอห์น 14:17,
ยอห์น 16:13-15
กิจกำร 2:1-4

3. ผู้เชื่ อทุกคนได้ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.3

พระสัญญำนั้นตกแก่คนทั้งปวงที่ได้รับบัพติศมำ กิจกำร 2:38-39
มิใช่จะตกแก่บรรดำอัครทูตเท่ำนั้น
ตกแก่ทุกคนที่กลับใจใหม่และรับกำรยกโทษ
ตกแก่ลูกหลำนของเขำด้วย ซึ่ งมีนยั บ่งชี้วำ่ หมำยถึงบรรดำอนุชนรุ่ นต่อ ๆ มำ
ตกแก่คนทั้งหลำยที่อยูไ่ กล ซึ่ งมีนยั บ่งชี้วำ่ โดยคำนึงถึงปั ญหำทำงภูมิศำสตร์
ตกแก่ทุกคนที่พระเจ้ำทรงเรี ยก
พระเจ้ำประทำนให้เมื่อเรำทูลขอ
ลูกำ 11:13
เป็ นตรำหมำยแสดงควำมเป็ นเจ้ำของของพระเจ้ำ เอเฟซัส 4:30
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บทที่ 2 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
1.1 ทรงสำแดงควำมจริ งว่ำพระเยซูทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
1.2 ประทำนชีวติ
1.3 ทรงเป็ นผูช้ ่วย
1.4 ทรงกระทำให้พระคัมภีร์คงอยู่
1.5 ทรงทำให้เกิดผลดี

ยอห์น 16:7-15
ยอห์น 6:63
ยอห์น 14:15-31
1 โคริ นธ์ 2:10-16
กำลำเทีย 5:22-23

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทาพระราชกิจอย่ างไร
2.1 ในกำรประกำศข่ำวประเสริ ฐทัว่ โลก
2.1.1 กำรเทศนำเรื่ องพระคริ สต์โดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ประกอบด้วย
หมำยสำคัญต่ำง ๆ
กิจกำร 8:4-8
2.1.2 พันธกิจภำยใต้กำรทรงนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
กิจกำร 13:2
กิจกำร 16:6-10
2.2 ในกำรเป็ นพยำนส่ วนตัวของคริ สเตียน
กิจกำร 1:8
2.2.1 กำรยอมรับว่ำเคยทำผิดบำปและมำหำพระเยซู
กิจกำร 2:37
2.2.2 หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
กิจกำร 2:43
2.2.3 ควำมกล้ำหำญ : เรำกล้ำพูดเกี่ยวกับพระคริ สต์แม้ในสถำนกำรณ์ที่เป็ นกำร
ทดลอง
กิจกำร 13
2.2.4 ควำมไม่หยุดยั้งในกำรเป็ นพยำน :
เรำกระตือรื อร้นในกำรเป็ นพยำน
กิจกำร 5:42
2.2.5 กำรขะมักเขม้นในกำรอธิษฐำน
กิจกำร 6:4
2.2 ในพันธกิจของคริ สตจักรท้องถิ่น
2.3.1 สักกำระพระเจ้ำ: ชีวติ ด้ำนกำรนมัสกำรของคริ สตจักร
เอเฟซัส 5:18-20
สั่งสอนพระคำ
กิจกำร 2:42
รับพิธีมหำสนิท
1 โคริ นธ์ 11:23-26
2.3.2 ปรนนิบตั ิซ่ ึ งกันและกัน
เอเฟซัส 4:11-17
5

2.3.3 ประกำศข่ำวประเสริ ฐแก่ผอู ้ ื่น

โรม 12:4-8
1 โคริ นธ์ 2:4-5
กิจกำร 6:3-7

การบ้ าน
แบ่งปั นประสบกำรณ์ที่ท่ำนได้รับเมื่อเป็ นพยำน
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บทที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานอานาจแก่ คริสเตียนเพือ่ ให้ เขา
ปฏิบตั ิพนั ธกิจ
1. ชัยชนะในการสงครามฝ่ ายวิญญาณ
1.1 ดังที่อำจำรย์เปำโลสอนไว้
เอเฟซัส 6:12
1.2 ดังที่อำจำรย์เปำโลได้ประสบ
2 โคริ นธ์ 10:3-6
1.2.1 ณ เฉลียงของซำโลมอน
ทุกคนที่มีผโี สโครกเบียดเบียนก็ได้หำยโรค
กิจกำร 5:16
1.2.2 ในสะมำเรี ย ซี โมนนักวิทยำคมพร้อมด้วยศิษย์ของเขำก็ได้กลับใจรับเชื่อ
กิจกำร 8:7-13
1.2.3 ที่ฟิลิปปี อัครทูตได้ขบั ผีออกมำจำกทำสสำวคนหนึ่งซึ่งมีผหี มอดูเข้ำสิ ง
กิจกำร 16:16-18
2. ความพร้ อมสาหรับการต่ อสู้
สวมยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้ำ

เอเฟซัส 6:10-18

การบ้ าน
ศึกษำพระธรรมเอเฟซัส 6:10-18
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บทที่ 4 เราจะดาเนินชีวติ ทีป่ ระกอบด้วยพระวิญญาณได้อย่ างไร
1. ฝึ กวินัยให้ กบั ตนเอง
1.1 อ่ำนพระคัมภีร์ทุกวัน
1.2 อธิษฐำนทุกวัน
1.3 สรรเสริ ญและนมัสกำรพระเจ้ำ
2. ใช้ ของประทาน
2.1 ใช้ของประทำนตำมที่พระวิญญำณทรงนำ
2.2 เสริ มสร้ำงพระกำยของพระคริ สต์
2.3 เป็ นพยำนโดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญำณ

1 โคริ นธ์ 12:7-11
ลูกำ 24:49
กิจกำร 1:8
กำลำเทีย 5:22-23

3. จะเกิดผล
3.1 ควำมตระหนัก
3.2 กำรยอม
3.3 ควำมถ่อมใจ
3.4 ควำมรัก

- ตระหนักถึงควำมบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นพระลักษณะของ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์
- ยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงกระทำกำรชำระ
จิตใจและลักษณะนิสัยของท่ำน
- อย่ำโอ้อวดของประทำน โรม 12:3
- จงใช้ของประทำนด้วยจิตใจที่เปี่ ยมด้วยควำมรัก
1 โคริ นธ์.13 ซึ่ งแทรกอยูร่ ะหว่ำงบทที่ 12 และบทที่ 14

การบ้ าน
จงอ่ ำนและใคร่ ค รวญดู ข้อพระคัม ภี ร์ต่อไปนี้ และดำเนิ นชี วิตที่ ประกอบด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์
1. โรม 8
จำกเนื้อหนัง สู่ วิญญำณ
จำกควำมตำย สู่ ชีวติ
8

ชัยชนะในควำมทรมำน
2. ลูกำ 4:1-15
จำกกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณ ไปสู่ ฤทธิ์ เดช
3. 2 โคริ นธ์ 3:18
จำกสง่ำรำศี ไปสู่ สง่ำรำศี
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บทที่ 5 ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณบริสุทธิ์
1.ของประทานต่ าง ๆ
1.1 ประชำชน
1 โคริ นธ์ 12:28-30
เอเฟซัส 4:7-12
1.2 พันธกิจต่ำง ๆ
โรม 12:6-8
1.3 ของประทำนฝ่ ำยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
1 โคริ นธ์ 12:7-10
ในบทเรี ยนชุดนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับของประทำนฝ่ ำยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งอยูใ่ น
1 โคริ นธ์ 12:8-10
1 โคริ นธ์ 12:7

2. จุดประสงค์ “เพือ่ ประโยชน์ ร่วมกัน”
2.1 กำรอบรมสั่งสอน
2.2 กำรประกำศข่ำวประเสริ ฐ
3. การลาดับก่อนหลัง
ลำดับก่อนหลังตำมพระ
คัมภีร์

ประเภทต่ ำ ง ๆ ของ
พันธกิจ

ถ้ อ ยค ำประกอบด้ ว ย
ของประทำนด้ำ นกำร
ถ้ อ ยค ำประกอบด้ ว ย
สติปัญญำ
เปิ ดเผยให้ควำมรู้
สติ ปั ญ ญำและควำมรู้ กำรรู้ จ ัก
ถ้ อ ยค ำประกอบด้ ว ย
สังเกตวิญญำณต่ำง ๆ
ควำมรู้
ควำมเชื่อ
ของประทำนฝ่ ำยฤทธิ์
กำรรักษำ
อำนำจ
กำรอัศจรรย์ต่ำง ๆ
กำรเผยพระวจนะ
รู ้ จกั สังเกตวิญญำณต่ำง
ๆ

ของประทำน
ด้ำนคำพูด

กำรเผยพระวจนะ
ภำษำแปลก ๆ
กำรแปลภำษำแปลก ๆ
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ภำษำแปลก ๆ
กำรแปลภำษำแปลก ๆ
กำรลำดับก่อนหลังตำมพระคัมภีร์เกี่ยวกับของประทำน ซึ่ งแสดงให้เรำเห็ นถึ งพระสติปัญญำ
ของพระเจ้ำในกำรใช้ของประทำนเหล่ำนั้น
3.1 ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญำ และควำมรู ้ บ่งบอกถึงพระทัยของพระเจ้ำที่ตอ้ งได้รับกำร
สำแดงก่อน
3.2 ควำมเชื่อต่อมำเพื่อแสดงให้เห็นว่ำจะทำ “อย่ำงไร” จึงจะมีชยั ชนะเหนืออุปสรรคต่ำง ๆ ได้
3.3 แล้วติดตำมด้วยของประทำนด้ำน “ฤทธิ์ เดช” คือกำรรักษำและกำรอัศจรรย์ซ่ ึ งมำก่อนคำเผย
พระวจนะ และด้วยของประทำนด้ำน “คำพูด” อื่น ๆ
3.4 กำรสังเกตวิญญำณต่ำง ๆ ที่ปรำกฏภำยหลังคำเผยพระวจนะ ก่อนภำษำแปลก ๆ และ กำร
แปลก็เพื่อจะเน้นควำมต้องกำรอย่ำงระมัดระวังเพื่อที่จะมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
4. ลักษณะของของประทาน : ของประทานทีเ่ หนือธรรมชาติจากพระเจ้ า
4.1 เรี ยนรู ้ไม่ได้ : สำมำรถรับได้โดยเหนือธรรมชำติ
4.2 ซื้ อไม่ได้ : ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ควำมเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ำยจิตวิญญำณของคนนั้น
4.3 บังคับไม่ได้ : ขึ้นอยูก่ บั ฤทธำนุภำพยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำ เรำไม่สำมำรถบังคับพระ
เจ้ำให้ของประทำนแก่เรำได้
5. วิธีปฏิบัติ
ขณะที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ประทำนให้ตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ พระคัมภีร์ให้กำลังใจแก่
เรำที่จะแสวงหำ
5.1 หวังว่ำจะได้รับคำตอบ
1 โคริ นธ์ 12:31,14:1,39
5.2 ทูลขอ
ลูกำ 11:9-13,1 โคริ นธ์ 14:13
5.3 ได้รับ
กิจกำร 2:38
5.4 นำไปใช้
1 โคริ นธ์ 14:26
การบ้ าน
1. ท่องจำของประทำนต่ำง ๆ และ ลำดับก่อนหลังใน 1 โคริ นธ์ 12:7-10
2. แบ่งปั นว่ำท่ำนได้รับของประทำนฝ่ ำยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อย่ำงไร
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บทที่ 6 การฝึ กใช้ ของประทานต่ าง ๆ
1. ความเข้ าใจเนือ้ หา
ของประทำนต่ำง ๆ จะต้องใช้ออกไป
1.1 ในพระกำยของพระคริ สต์
1 โคริ นธ์ 12
1.1.1 ของประทำนต่ำง ๆ
1 โคริ นธ์ 12:8-10
1.1.2 พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ประทำนของประทำน
1 โคริ นธ์ 12:11
1.1.3 กำรรับใช้ที่ต่ำงกัน
1 โคริ นธ์ 12:12-27
11.4 หน้ำที่กำรงำนที่ต่ำงกัน
1 โคริ นธ์ 12:28-30
1.2 ในเรื่ องควำมรัก
1 โคริ นธ์ 13
1.2.1ไม่มีควำมรักข้ำพเจ้ำเป็ นเหมือนฆ้องหรื อฉำบที่กำลังส่ งเสี ยง
1 โคริ นธ์ 13:1
1.2.2ไม่มีควำมรักข้ำพเจ้ำก็ไม่มีค่ำอะไรเลย
1 โคริ นธ์ 13:2
1.2.3 ไม่มีควำมรักจะหำเป็ นประโยชน์แก่ขำ้ พเจ้ำไม่
1 โคริ นธ์ 13:3
1.3 อยูใ่ นระเบียบวินยั
1 โคริ นธ์ 14
1.3.1 กำรอบรมสัง่ สอน ไม่ใช่เป็ นกำรแสดงออก
1 โคริ นธ์ 14:3-5,12
1.3.2 กำรสื่ อควำมหมำย
ไม่ใช่ทำให้สับสน
1 โคริ นธ์ 14:6-19
1.3.3 ควำมเหมำะสม ไม่ใช่วำ่ อย่ำงไรก็ได้
1 โคริ นธ์ 14:20-25
1.3.4 ทีละคน
ไม่ใช่ท้ งั หมดพร้อมกัน
1 โคริ นธ์ 14:26-32
1.3.5 กำรยอมจำนน ไม่ใช่สอดแทรก
1 โคริ นธ์ 14:29,37
1.3.6 เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่ใช่ยงุ่ เหยิง
1 โคริ นธ์ 14:40
2. กำรเตรี ยมตัวให้
2.1 เชื่อว่ำพระเจ้ำทรงใช้ท่ำนได้
2.2 อยูใ่ นควำมถูกต้อง และสำมัคคีธรรมด้วยกำรอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำ มอบปั ญหำของท่ำน
และ ควำมต้องกำรไว้กบั พระองค์ สำรภำพบำปทั้งหมดที่ท่ำนรู ้ต่อพระองค์
2.3 ตรวจสอบดูเหตุ ผลของท่ำนเองว่ำ ของประทำนต่ำง ๆ นั้นไม่ใช่ ให้เรำ “ขุดค้น” ภำยใน
ชีวติ ของคนอื่น หรื อไม่ใช่ให้เรำ “นำ” เขำท่ำนรักเขำด้วยควำมจริ งใจหรื อไม่
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2.4 เปิ ดใจของท่ำนให้แก่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ โดยปกติแล้วพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงดลใจ
เรำให้ใช้ของประทำนผ่ำนจำกจิตใจก่อน
2.5 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่น นี่ จะทำให้พระรำชกิ จมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น โดยสนับสนุ นพึ่งพำซึ่ งกัน
และกัน และกำรให้คำปรึ กษำต่อกัน
2.6 เสริ ม สร้ ำงควำมสัมพันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น ยิ้มแย้ม แจ่มใส ให้ควำมอบอุ่นควำมเป็ นเพื่อน และมี
อัธยำศัยไมตรี ต่อกัน
การบ้ าน
1.อุปสรรคในกำรใช้ของประทำนฝ่ ำยพระวิญญำณคืออะไร?
2.อ้ำงถึงข้อ 2.1 ถึง 2.4 ข้ำงบนนี้ และอธิ ษฐำนเผือ่ ซึ่ งกันและกัน
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บทที่ 7 ถ้ อยคาประกอบด้ วยสติปัญญาและถ้ อยคาประกอบด้ วย
ความรู้
1. ทั้งสอง คานีม้ ีความหมายว่าอย่างไร?
1.1 ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญำ
เป็ นควำมสำมำรถพิ เศษที่ พระเจ้ำ ประทำนให้เพื่ อจะรั บควำมเข้ำ ใจที่ ลึ กซึ้ งได้ท นั ที ว่ำกำร
สำแดง ที่จะนำไปใช้ต่อสถำนกำรณ์หรื อควำมต้องกำรเป็ นพิเศษนั้นได้อย่ำงไร
1.2 ถ้อยคำประกอบด้วยควำมรู้
กำรสำแดงควำมจริ งที่เหนื อธรรมชำติเกี่ยวกับบุคคล และสถำนกำรณ์ท้ งั ในอดีต ปั จจุบนั และ
อนำคตเพื่ออบรมสั่งสอน หรื อประกำศ
2. จะใช้ ของประทานเหล่ านีใ้ นเหตุการณ์ แบบไหน?
2.1 ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญำ
2.1.1 ในกำรพิพำกษำ
2.1.2 ในกำรให้คำตอบแก่ศตั รู
2.1.2 ในสถำนกำรณ์ที่ยำกลำบำก
กำรท้ำทำย : สิ ทธิอำนำจ
หลุมพรำง: กำรเสี ยภำษี
ควำมผิด: พระบัญญัติของพระเจ้ำ
2.2 ถ้อยคำประกอบด้วยควำมรู้
2.2.1 เปิ ดเผยควำมบำป

2.2.2 เปิ ดเผยควำมต้องกำร
2.2.3 ชี้ทำง

1 พงศ์กษัตริ ย ์ 3:16-28
ลูกำ 21:15
มัทธิว 21:23-27
มัทธิว 22:15-22
มัทธิว 2:23-28
2 พงศ์กษัตริ ย ์ 5:20-27
ยอห์น 4:16-19
กิจกำร 5:1-11
กิจกำร 9:11-13
มำระโก 14:13-16
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3. จะนาของประทานเหล่านีไ้ ปใช้ ได้ อย่างไร?
3.1 เปิ ดจิตใจแก่พระวิญญำณบริ สุทธิ์
3.1.1 ข้อพระคัมภีร์ ควำมคิด คำปรึ กษำ
3.1.2 รู ปภำพ อุปกรณ์ หรื อ แผนภูมิ
3.1.3 ชื่อเฉพำะ บุคคล สถำนที่หรื อเครื่ องหมำย
3.2 พูดออกมำด้วยควำมเชื่อขณะที่ท่ำนอธิ ษฐำนและทำพันธกิจ ตรวจสอบควำมเข้ำใจของ
ท่ ำ นกับ เพื่ อ นร่ ว มงำนคนอื่ น ๆ หรื อ ผู ้น ำในคริ สตจัก รถำมจำกคนที่ ต้อ งกำรค ำแนะน ำว่ ำ ค ำนี้ มี
ควำมหมำยต่อเขำอย่ำงไร
3.3 รับใช้คนเหล่ ำนั้น ช่ วยเขำค้นหำควำมหมำยของคำที่พูดออกมำ และเขำจะนำมันไป
ใช้ได้อย่ำงไร นำเขำในกำรอธิ ษฐำน เพื่อจะตอบสนองต่อสิ่ งที่ได้รับ
4. การแนะนาพิเศษ
4.1
4.2
4.3

รักษำควำมลับ
พูดจำกนุ่มนวล สุ ภำพ และชัดเจน อย่ำทำให้อบั อำยในที่สำธำรณะ
แสวงหำพระเจ้ำทุกครั้ง อย่ำเดำสุ่ ม หรื อขึ้นอยูก่ บั ประสบกำรณ์ในอดีตของเรำ

การบ้ าน
แบ่ ง ปั น ในกลุ่ ม เมื่ อ ท่ ำ นเผชิ ญปั ญหำสถำนกำรณ์ ที่ ย ำกล ำบำก ใช้ข้อ 3.1 ถึ ง 3.3 ข้ำงบน
อธิ ษฐำน และรับใช้ซ่ ึ งกันและกัน
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บทที่ 8 ของประทานด้ านความเชื่อ
1. ของประทานด้ านความเชื่ อคืออะไร?
คือละลอกคลื่นแห่งควำมมัน่ ใจที่เหนื อธรรมชำติจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นควำมแน่นอนที่
ถ่ำยทอดออกไป และเป็ นหลักประกันว่ำพระเจ้ำทรงสำแดงพระองค์ในคำพูดหรื อกำรกระทำ
ของประทำนด้ำนควำมเชื่ อ (มัทธิ ว 17:20 ,21:21,1 โคริ นธ์ 13:2) สำมำรถแยกแยะออกได้
ดังต่อไปนี้
1.1 ควำมเชื่อที่เป็ นหลักข้อเชื่อ
ยอห์น 6:68-69
มัทธิว 16:16
1 ทิโมธี 6:20,21
ยูดำ 3
1.2 ควำมเชื่อที่ให้ควำมรอด
ยอห์น 3:16
เอเฟซัส 2:8
1.3 ควำมสัตย์ซื่อ
กำลำเทีย 5:22
2. ของประทานใช้ ได้ ในเหตุการณ์ แบบไหน?
2.1 เพื่อป้ องกันตัว
2.2 เพื่อบำรุ งชีวติ
2.3 เพื่ออ้ำงถึงพระสัญญำของพระเจ้ำ
2.4 เพื่ออวยพระพร
2.5 เพื่อทำกำรอัศจรรย์
3. จะนาของประทานด้ านความเชื่อไปใช้ ได้ อย่างไร
3.1 โดยกำรเทศนำสั่งสอน
ควำมเชื่อเกิดขึ้นเพรำะกำรได้ยนิ
3.2 โดยกำรวินิจฉัย
3.3 โดยกำรพูด

ดำเนียล 6:23
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 17:4,6
มัทธิว 4:4
โรม. 4:20-21
มัทธิว 8: 6-9, 13
มำระโก 11:20-25
กิจกำร 14:8-10
โรม 10:17
มัทธิว 9:28,29
กิจกำร 3:3-4
โรม. 10:8-10
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3.3.1 พูดด้วยสิ ทธิอำนำจ
3.3.2 พูดเพื่อกำรสร้ำงสรรค์
3.3.4 ออกคำสั่งให้สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป
3.3.5 ชำยคนนั้นเชื่อฟังพระเยซู
โดยกำรปฏิบตั ิ

ยอห์น 5:8,9

4. การแนะนาพิเศษ
4.1 จงรอคอยกำรทรงนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสมอ อย่ำพูดออกมำด้วยควำมปรำรถนำ
หรื อควำมกระตือรื อร้นของตนเอง หรื อสมมุติเอำเอง
4.2 จงระวังในกำรพูด โดยเฉพำะในที่สำธำรณะ ทบทวนกำรทรงนำของพระวิญญำณกับ
ผูน้ ำคริ สตจักร ถ้ำท่ำนไม่มนั่ ใจ
การบ้ าน
1. แบ่งปั นพระพรที่ท่ำนได้รับ เมื่อใช้ของประทำนด้ำนควำมเชื่อ
2. “ข้ำพเจ้ำเชื่ อ ที่ขำ้ พเจ้ำยังขำดควำมเชื่ อนั้น ขอโปรดช่ วยให้เชื่ อเถิด” (มำระโก 9:23-24) เรำ
จะเคลื่อนย้ำยลงในควำมเชื่อได้อย่ำงไร? แบ่งปั นควำมต้องกำรของท่ำนภำยในกลุ่ม และอธิ ษฐำนเผื่อซึ่ ง
กันและกัน
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บทที่ 9 ของประทานต่ าง ๆ ในการรักษา
1. ของประทานต่ าง ๆ ในการรักษาคืออะไร? คือรักษำโรคภัยต่ำง ๆ และควำมอ่อนแอฝ่ ำยร่ ำงกำย
2. จะนาไปใช้ ได้ อย่างไร?
2.1
2.2
2.3
2.4

สำแดงฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำ
นำมำสู่ กำรสำนึกบำป
นำมำสู่ กำรกลับใจเสี ยใหม่
นำมำสู่ กำรสร้ำงใหม่ท้ งั หมด

2 พงศ์กษัตริ ย ์ 5:1-14
ยอห์น 5:1-14
ยอห์น 9:1-7,35-38
ลูกำ 13:11-17

3. จงเตรียมเพือ่ การรักษา
3.1 จงเตรี ยมตัวเอง
3.1.1 สวมควำมเมตตำของพระคริ สต์
มัทธิว 14:14
3.1.2 แสวงหำโอกำสนำคนอื่ น ๆ มำหำพระคริ สต์เพื่อถวำยเกี ยรติ แด่ ผูร้ ั กษำ ไม่ใช่ เพื่อกำร
รักษำหรื อ เพื่อตัวเอง
3.1.3 ขอให้ พ ระวิ ญ ญำณบริ สุ ทธิ์ ทรงน ำ โดยถ้ อ ยค ำประกอบด้ ว ยสติ ปั ญ ญำ ถ้ อ ยค ำ
ประกอบด้วยควำมรู ้กำรสังเกตวิญญำณต่ำง ๆ
3.2 จงเสริ มสร้ำงควำมเชื่อ
3.2.1 สั่งสอน เทศนำ และประกำศพระคำของพระเจ้ำ
โรม 10:17
3.2.2 สรรเสริ ญ นมัสกำร และอธิษฐำนด้วยพระวิญญำณ
3.2.3 จงเตรี ยมเพื่อต่อสู ้ฝ่ำยวิญญำณ
4. จงปฏิบัติพนั ธกิจแห่ งการรักษา
4.1 นำคนนั้นให้สำนึกบำป และสำรภำพบำปอะไรก็ได้ที่เขำรู ้จกั ในชีวติ ของเขำ
4.2 นำคนนั้นให้อภัยโทษคนอื่น
4.3 พูดเปิ ดเผยถ้อยคำประกอบด้วยควำมรู้และถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญำ สังเกต
สำเหตุที่ฝังรำกลึกบำป เช่น กำรไม่อภัยให้คนอื่น ๆ
ถูกผีเข้ำสิ ง เช่น อยูภ่ ำยใต้กำรสำปแช่ง หรื อ กำรเป็ นทำส รู ปเคำรพ
อื่น ๆ สิ่ งที่รู้จกั หรื อไม่รู้จกั
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4.4
4.5

อธิษฐำนเผือ่ กำรรักษำโดยกำรวำงมือตำมควำมเหมำะสม
ช่วยเขำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรดำเนินชีวติ โดยกำรสอน ให้คำปรึ กษำและให้กำลังใจ

5. การแนะนาพิเศษ
5.1 กำรรักษำและกำรประกำศต้องดำเนินไปพร้อมกัน
5.2 ถึงแม้วำ่ ท่ำนคิดว่ำไม่มีของประทำนกำรรักษำโรค ก็อธิ ษฐำนอย่ำงต่อเนื่องด้วยควำม
เชื่อเผือ่ กำรรักษำ
5.3 จงอดทน กำรรักษำอำจจะเกิดขึ้นทันที แต่บำงครั้งค่อยเป็ นค่อยไป
การบ้ าน
1. อธิ ษฐำนเผือ่ ซึ่ งกันและกัน สำหรับกำรรักษำ และควำมต้องกำรอื่น ๆ
2. เยีย่ มเยียน และปรนนิบตั ิผเู ้ จ็บป่ วยในสัปดำห์น้ ี
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บทที่ 10 ของประทานในการทาการอัศจรรย์
1. คาจากัดความ
ของประทำนด้ำนกำรอัศจรรย์ทำงำนผ่ำนมำยังแต่ละคน โดยวิธีกำรเข้ำแทรกอยูเ่ หนื อธรรมชำติ
ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
2. จุดประสงค์
2.1 กำรแสดงควำมเมตตำกรุ ณำ
2.1.1 กำรเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย
2.1.2 กำรเลี้ยงคน 5,000 คน
2.1.3 กำรเปลี่ยนน้ ำให้เป็ นเหล้ำองุ่น
2.2 กำรประกำศ
2.2.1 ยืนยันกำรประกำศพระคำ
2.2.2 นำคนทั้งหลำยให้สำนึกบำป
2.3 กำรพิพำกษำ

ลูกำ 7:11-17
มัทธิว 15:32-38
ยอห์น 2:1-11
มำระโก 16:16-18
1 โคริ นธ์ 2:4-5
กิจกำร 19:11-20
กิจกำร 5:1-11

3. จะใช้ ของประทานเหล่านีไ้ ด้ อย่างไร
3.1

เรำไม่สำมำรถบังคับกำรอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้ แต่เรำสั่งในพระนำมของพระเยซูได้
กิจกำร 3:1-7
3.2 เบื้องหลัง
3.2.1 กำรสรรเสริ ญและกำรนมัสกำร
ลูกำ 24:52-53
กิจกำร 16:25-27
3.2.2 กำรอธิษฐำน
กิจกำร 1:14
ยำกอบ 5:16
3.2.3 ชุมชนแห่งควำมเชื่อ
กิจกำร 2:42-47
3.3 ตัวอย่ำง
จงสังเกตดู - “เปโตรเพ่งดูเขำ”
กิจกำร 3:4
จงเชื่อ - สร้ำงขึ้นและเปลี่ยนแปลงควำมหวัง
กิจกำร 3:5
20

จงสั่ง
- ในพระนำมพระเยซู
จงกระทำ - โดยควำมเชื่อ

กิจกำร 3:6
กิจกำร 3:7

การบ้ าน
1. กำรอ่ำน และ อภิปรำย มำระโก 16:17-18 , ลูกำ 11:29 , ยอห์น 14:12
2. ทำไมเรำไม่ค่อยเห็นกำรอัศจรรย์มำกนักในทุกวันนี้?
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บทที่ 11 ของประทานด้ านการเผยพระวจนะ
1. คาจากัดความ
ควำมสำมำรถพิ เ ศษที่ พ ระเจ้ำ ประทำนให้ เพื่ อ รั บ และส่ ง ข่ ำ วสำรของพระเจ้ำ ออกไปสู่
ประชำชนของพระองค์ โดยผ่ำนคำพูดที่ได้รับกำรเจิมแล้ว
2. จุดประสงค์
2.1
2.2
2.3

หนุนจิตชูใจให้เจริ ญขึ้น ปลอบประโลมใจ
เปิ ดเผย
เตือนล่วงหน้ำ

1 โคริ นธ์ 14:3,31
กิจกำร 11:27-30
กิจกำร 21:8-11

3. จะเผยพระวจนะได้ อย่างไร?
3.1 กำรรับพระคำ
3.1.1 ในระหว่ำงกำรประชุ ม จงไวต่อกำรกระตุน้ ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เช่ น จำกข้อพระ
คัมภีร์ต่ำง ๆ คำพูด หรื อวลี รู ปภำพ ฉำก ควำมคิด หรื อควำมประทับใจที่พดู ออกไป
3.1.2 ในส่ วนบุคคล เพิ่มเติมต่อจำกข้อควำมข้ำงบน ควำมฝัน เสี ยงที่ได้ยิน กำรเยี่ยมเยียนของ
พระเจ้ำ หรื อทูตสวรรค์ ผ่ำนกำรเฝ้ ำเดี่ยว กำรอธิ ษฐำนหรื อกำรอ่ำนพระคัมภีร์
3.1.3 อำจจะสำหรับส่ วนตัวหรื อสำหรับกลุ่มตำมที่แสดงให้รู้โดยเนื้ อหำของ
ข่ำวสำรเอง หรื อโดยกำรทูลขอต่อพระเจ้ำในคำอธิ ษฐำน
3.1.4 จงเขียนลำดับควำมทรงจำลงไป เพื่อสะท้อนภำพและกำรปฏิบตั ิ
3.2 กำรกล่ำวพระคำออกมำ
3.2.1 ในระหว่ำ งกำรประชุ ม พูดตำมที่ ท่ ำนได้รับแรงกระตุ น้ หรื อหลังจำกกำรรั บข่ ำวสำร
ทั้งหมดแล้ว หำโอกำสที่เหมำะสำหรับกำรเผยพระวจนะ เช่น เวลำที่สงบเงียบหรื อผูน้ ำให้สัญญำณ
3.2.2 ส่ วนตัว – ข่ำวสำรมำถึ งบุคคลนั้นเป็ นพิเศษ โดยเฉพำะเป็ นส่ วนตัว หรื อเป็ นควำมลับ
หรื ออำจจะทำให้ลำบำกใจถ้ำคนอื่นได้ยนิ
3.2.3 ถ้ำไม่มนั่ ใจ เขียนใส่ กระดำษให้ผนู ้ ำตรวจดู
3.2.4 กำรใช้ถอ้ ยคำ ใช้เติมข้ำงหน้ำหรื อข้ำงหลัง เช่น “พระเจ้ำตรัสว่ำ” นี้ หรื อ เป็ น
พระคำของพระเจ้ำ ซึ่ งอำจจะไม่สำคัญ และอำจทำให้เข้ำใจผิด หรื อเป็ นกำรล่วงละเมิด
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4. การทดสอบคาเผยพระวจนะ

1 โคริ นธ์ 14:29

4.1 รำยละเอียดของเนื้อหำ
- คำเผยพระวจนะตรงกันข้ำมกับพระคัมภีร์
4.2 ผลที่เกิดขึ้นแก่ผฟู ้ ัง
- ก่อให้เกิดควำมสงบใจ หรื อกำรกล่ำวโทษ เกิดควำมสำนึกผิด หรื อตกใจกลัว
- เป็ นกำรดึงประชำชนมำหำพระเจ้ำ หรื อหำผูพ้ ดู
1 โคริ นธ์ 14:33
4.3 วิญญำณต่ำง ๆ ที่ อยู่เบื้องหลังคำเผยพระวจนะนั้นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ
วิญญำณของมนุษย์ หรื อวิญญำณของภูตผีปีศำจ
1 โคริ นธ์ 12:10
4.4 กำรปฏิบตั ิ
คำเผยพระวจนะได้รับกำรปฏิบตั ิแล้วหรื อยัง?
เฉลยธรรมบัญญัติ 18:22
4.5 ถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ
ยกย่องพระเจ้ำ หรื อ ผูเ้ ผยพระวจนะ
5. การแก้ไขคาเผยพระวจนะทีผ่ ดิ
5.1 กำรประชุมทัว่ ๆ ไป
เมื่อท่ำนรู ้สึกว่ำบำงสิ่ งนั้นไม่ใช่พระสุ รเสี ยงของพระเจ้ำ จงพูด กับกลุ่มหรื อผูน้ ำซึ่ งอำจจะ :
5.1.1 ละเลย เมื่ อ ค ำเผยพระวจนะไม่ มี ค วำมหมำย ประชำชนก็ ไ ม่ ใ ห้ ค วำมสนใจ หรื อ
ตอบสนอง
5.1.2 ควรพูดว่ำ
- เมื่อคำเผยพระวจนะนั้นไม่ผดิ มำกจึงต้องกำรทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
- ถ้ำคำเผยพระวจนะผิดมำก ผูน้ ำจะพูดว่ำไม่ใช่มำจำกพระเจ้ำ เพรำะ......
5.2 ในเรื่ องส่ วนตัว
5.2.1 ให้คำปรึ กษำแก่ผเู ้ ผยพระวจนะ หรื อ ผูฟ้ ัง
5.2.2 หลังจำกกำรประชุมแล้ว ติดตำมผล
การบ้ าน
1. คุณได้ตอบสนองคำเผยพระวจนะที่ได้รับอย่ำงไร?
2. ใช้เวลำในกำรนมัสกำร และ รอคอยพระเจ้ำ สำหรับพระคำที่ตรัสออกมำ
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บทที่ 12 ของประทานในการรู้ จักสั งเกตวิญญาณต่ าง ๆ
1. รู้ จักสั งเกตระหว่ างวิญญาณต่ าง ๆ นั้นคืออะไร?
ควำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกับ ของประทำนที่ เหนื อ ธรรมชำติ ที่ พ ระเจ้ำ ประทำนให้โดยฤทธิ์ อำนำจ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์น้ นั สำมำรถทำให้สมำชิ กแห่ งพระกำยของพระเยซู คริ สต์สังเกตเห็ นวิญญำณที่
กระตุน้ อยู่เบื้องหลังคำพูดหรื อกำรกระทำได้อย่ำงชัดเจนของประทำนในกำรสังเกตวิญญำณต่ำง ๆ มี
ดังต่อไปนี้
1. ควำมสำมำรถในกำรฝึ กฝนของเรำที่จะประเมินคุณค่ำตำมพระคำของพระเจ้ำ
2. ควำมเข้ำใจทำงด้ำนจิตวิทยำ
3. ควำมรู ้ของเรำขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของแต่ละบุคคล
2. จะนาของประทานไปใช้ ได้ อย่างไร?
2.1

ทดสอบวิธีกำรเผยพระวจนะหรื อ
วิญญำณของผูเ้ ผยพระวจนะ
2.2 ช่วยในกำรขับผีโดยสังเกตวิญญำณ
ที่ครอบครองอยู่
2.3 เปิ ดเผยควำมชัว่ ร้ำย
2.4

1 ยอห์น 4:1-6

กิจกำร 16:16-18
มัทธิว 24:24
กิจกำร 13:9,10
รู ้จกั กำรอิทธิ ฤทธิ์ ต่ำง ๆ และ หมำยสำคัญ และกำรอัศจรรย์แห่งควำมเท็จ
2 เธสะโลนิกำ 2:9

3. จะใช้ ของประทานได้ อย่างไร
เมื่อวิญญำณบำงอย่ำงได้รับกำรสำแดง หรื อถูกค้นพบ
3.1 ไว้วำงใจในฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำ
1 ยอห์น 4:4
3.2 ทูลขอสติปัญญำ
ยำกอบ 1:5
3.3 แบ่งปั นสิ่ งที่คุณได้รับกับผูน้ ำอื่น ๆ
3.4 จัดเตรี ยมเวลำให้เหมำะสมสำหรับกำรขับผี หรื อกำรไล่ผี
3.5 สรรเสริ ญสำหรับชัยชนะในพระเยซู และในฤทธิ์ อำนำจของพระโลหิ ตของพระองค์
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การบ้ าน
1. ศึกษำพระธรรม มัทธิว 16:13-23 สังเกตควำมแตกต่ำงของวิญำณเหล่ำนั้นได้ดว้ ยกำรงำนของ
มัน
2. ใช้เวลำในกำรอธิ ษฐำนด้วยกัน ใช้ของประทำนฝ่ ำยวิญญำณ ที่จะรับใช้ซ่ ึ งกันและกัน
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บทที่ 13 ของประทานในการพูดภาษาแปลก ๆ และการแปลภาษา
แปลก ๆ
1. ภาษาแปลก ๆ คืออะไร?
1.1 ภำษำแปลก ๆ คือ กำรสำแดงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่ เรี ยนรู ้ ภำษำนั้นมำก่อน
พูดกับพระเจ้ำ หรื อกับประชำชน ใช้อวัยวะกำรเปล่งเสี ยงโดยธรรมชำติ ไม่ใช่ มำจำกสติ ปัญญำของ
มนุษย์
1.2 กำรแปลภำษำแปลก ๆ เป็ นกำรสำแดงที่ เหนื อธรรมชำติ ผ่ำ นมำทำงพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ซึ่ งสำมำรถทำให้คริ สเตียนถ่ำยทอดข่ำวประเสริ ฐที่พูดออกมำในภำษำแปลก ๆ มำเป็ นภำษำ
ของผูฟ้ ังในท้องถิ่นนั้นได้
2. เคยนาของประทานนีไ้ ปใช้ อย่างไร?
2.1 ภำษำแปลก ๆ
2.1.1 ในกำรเฝ้ ำเดี่ยว
กำรอธิ ษฐำนด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
กำรร้องเพลงด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
2.1.2 พระรำชกิจทัว่ ๆ ไป
ข่ำวประเสริ ฐ (ที่แปลแล้ว)
กำรนมัสกำร
เป็ นหมำยสำคัญสำหรับคนที่ไม่เชื่อ
2.2 กำรแปลภำษำแปลก ๆ
2.2.1 พูดภำษำแปลก ๆ และแปลเอง
2.2.2 กำรแปลเป็ นภำษำในที่ประชุม

1 โคริ นธ์ 14:2,4
โรม 8:26,27
เอเฟซัส 6:8
1 โคริ นธ์ 14:15
1 โคริ นธ์ 14:26
1 โคริ นธ์ 14:5-13
1 โคริ นธ์ 14:14-17
เอเฟซัส 5:18-20
1 โคริ นธ์ 14:22
1 โคริ นธ์ 14:13
1 โคริ นธ์ 14:27
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3. จะใช้ ของประทานด้ านภาษาแปลก ๆ ได้ อย่างไร?
3.1 ใช้ภำษำส่ วนตัวสนทนำกับพระเจ้ำโดยทัว่ ไปแล้วหำกมีควำมต้องกำรที่ จะนมัสกำร
และสรรเสริ ญพระเจ้ำเป็ นส่ วนตัว สำมำรถนำไปใช้ในกำรอธิ ษฐำนเผือ่ ที่ไหน เมื่อไรก็ได้
3.2 ภำษำที่พดู ออกมำในที่ประชุมมีกำรเล้ำใจที่จะพูดออกมำด้วย ควำมมัน่ ใจขึ้นทีละเล็กที
ละน้อย เมื่อท่ำนเชื่อฟังและพูดเสี ยงดัง
3.2.1 แสวงหำพระเจ้ำในเวลำที่เหมำะสม
-ไม่ข ดั จังหวะเมื่ อคนอื่ น ๆ ก ำลัง นมัสกำร ระหว่ำ งกำรใช้ข องประทำนอื่ น ๆ และ ในเวลำ
เทศนำ
-รอคอยภำวะเงียบสงบในกำรนมัสกำร หรื อในเวลำที่คนอื่นอยูเ่ งียบ ๆ และตอบสนองต่อพระ
คำของพระเจ้ำ
3.2.2 พูดออกมำด้วยควำมเชื่อมัน่ และ ชัดเจน
- ไม่ใช่ตะโกนเสี ยงดัง หรื อใช้อำรมณ์
- ใช้เสี ยงของท่ำนด้วยถ้อยคำภำษำที่ชดั เจน
- ท่ำนอำจจะรับข่ำวสำรทั้งหมดก่อนกำรแปล
4. จะใช้ ของประทานด้ านการแปลนั้นได้ อย่างไร?
4.1 สังเกตควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำที่ใช้ส่วนตัวและภำษำที่ใช้ในที่ประชุม
- ภำษำส่ ว นตัวจะใช้ใ นกำรร่ ว มนมัส กำร หรื อกำรร้ องเพลงด้วยพระวิญ ญำณบริ สุ ท ธิ์ ไม่
ต้องกำรกำรแปล
- ภำษำที่พดู ออกมำในที่ประชุมซึ่ งบรรจุดว้ ยข่ำวประเสริ ฐ ต้องได้รับกำรแปล
4.2 ฟังภำษำแปลก ๆ และรอคอยพระเจ้ำที่จะประทำนกำรแปลให้ กำรแปลภำษำแปลก ๆ
นั้นไม่ ใช่ ค ำต่อค ำ แต่ควำมหมำยต้องชัดเจน กำรแปลนั้นสำมำรถติ ดตำมประโยคต่ อประโยค หรื อ
สำมำรถถ่ำยทอดได้หลังจำกที่พดู ข่ำวสำรทั้งหมดแล้ว
5. ข้ อแนะนาพิเศษ
5.1
5.2

จงกระทำทุกอย่ำงด้วยควำมสุ ภำพ และอยูใ่ นระเบียบวินยั 1 โคริ นธ์ 14:27,28,40
แสวงหำแบบอย่ำงอันดีในคริ สตจักร
1 โคริ นธ์ 14:5, 17-18
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การบ้ าน
ในเวลำนมัสกำร ในเวลำที่เงียบสงบ ทูลถำมพระเจ้ำสำหรับข่ำวสำรในภำษำแปลก ๆ และกำร
แปลควำมหมำยนั้น
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บทที่ 14 ของประทานต่ าง ๆ ในพระราชกิจของพระเจ้ า
1. ประชาชนทัว่ ไป

1 โคริ นธ์ 12:28

เอเฟซัส 4:11
1.1 อัครทูต “12 คน” ที่พระเยซูทรงเลือก
ลูกำ 6:13-16
- อำจำรย์ เปำโล ได้รับเลือกโดยพระเจ้ำ
โรม 1:1
- จุดประสงค์ในกำรประกำศพระกิตติคุณ
โรม 1:1, ลูกำ 9:1-2
1.2 ผูเ้ ผยพระวจนะ (ดูบทที่ 7)
1.3 ผูส้ อน
โรม 12:7
จุดประสงค์ - กำรสอนต้องอยูบ่ นพื้นฐำน
ของพระคัมภีร์
1 ทิโมธี 1:11
- มีข่ำวสำรแห่งควำมเชื่อและควำมจริ ง
1 ทิโมธี 2:7
1.4 ผูเ้ ลี้ยง
- ผูน้ ำคริ สตจักร ซึ่ งนำและสั่งสอน 1 ทิโมธี 3:2-7
ผูเ้ ชื่อทั้งหลำย
ทิตสั 1:7-9
- เป็ นแบบอย่ำงที่ดี
ทิตสั 2:7-8
1.5 ผูป้ ระกำศที่ได้รับเลือกโดยคริ สตจักร
กิจกำร 21:8, 6:3-6
จุดประสงค์
- เพื่อประกำศพระกิตติคุณแก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่รับเชื่อ
กิจกำร 8:5
- เพือ่ ทำงำนทำงด้ำนสงเครำะห์
กิจกำร 6:1-3
2. พระราชกิจต่ าง ๆ ของพระเจ้ า
2.1

ของประทำนในด้ำนกำรแบ่งปั น

2.2

ของประทำนด้ำนกำรแสดงควำมเมตตำกรุ ณำ

2.3

ของประทำนกำรมีสิทธิอำนำจ

โรม 12:7-8
โรม 12:13
เฉลยธรรมบัญญัติ 15:7-8
มัทธิว 6:1-3
โรม 12:10 ,
15:17-18
กิจกำร 20:28
1 เปโตร 5:2-3
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(ดูบทที่ 10 ข้อ1,4)
3. จุดประสงค์ ของ ของประทานต่ าง ๆ
- เพื่อเสริ มสร้ำงพระกำยของพระคริ สต์
- โดยกำรใช้ของประทำนต่ำง ๆ ที่พระเจ้ำประทำนให้

เอเฟซัส 4:12
1 โคริ นธ์ 3:4-11

4. ข้ อแนะนาพิเศษ
คน ๆ หนึ่ งอำจจะมีของประทำนหลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน เช่น ของประทำนในกำรเผยพระ
วจนะ และ ของประทำนในกำรสอน
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บทที่ 15 ของประทานต่ าง ๆ ในด้ านการสั่ งสอน และการประกาศ
1. ของประทานต่ าง ในด้ านการอบรมสั่ งสอน
“แก่ทุกคน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน”
1.1 คริ สเตียนทุกคนได้รับพระวิญญำณบริ สุทธิ์
1 โคริ นธ์ 12:3
1.2 คริ สเตียนทุกคนสำมำรถใช้ของประทำนฝ่ ำยพระวิญญำณได้
1.3 คริ สเตียนทุกคนควรจะใช้ของประทำนฝ่ ำยพระวิญญำณ
เพื่อเสริ มสร้ำงพระกำยของพระคริ สต์

1 โคริ นธ์ 12:7
โรม 8:9
1 โคริ นธ์ 12:11
1 โคริ นธ์ 14:3-6
12:26

2. ของประทานต่ าง ๆ ในด้ านการประกาศ
“เจ้ำ ทั้ง หลำยจงออกไปทัว่ โลกประกำศข่ ำ วประเสริ ฐแก่ ม นุ ษ ย์ทุก คน...โดยหมำยส ำคัญที่
ประกอบนั้น”
มำระโก 16:15-20
โรม 15:18
2.1 ตัวอย่ำงเช่น
- เปโตร
กิจกำร 5:12-16
- ฟิ ลิป
กิจกำร 8 : 5-13
- เปำโล
1 โคริ นธ์ 2:4-5
1 เธสะโลนิกำ 1:5-9
2.2 กำรใช้ของประทำนต่ำง ๆ
- กำรเผยพระวจนะ
1 โคริ นธ์ 14:24-25
2.3 กำรเตือนสอน
ฮีบรู 2:3-4
3. การใช้ ของประทานอย่างต่ อเนื่อง
3.1
3.2
3.3

ไม่ปล่อยปละละเลย
“ทำให้ของประทำนรุ่ งเรื องขึ้น”
ให้กำลังใจ

1 ทิโมธี 4:14
2 ทิโมธี 1:6
2 ทิโมธี 1:7
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การบ้ าน
1. เขียนจำกประสบกำรณ์ตวั ท่ำนเองว่ำสำมำรถใช้ของประทำนฝ่ ำยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพื่อ
ทำให้คริ สตจักรเจริ ญขึ้นได้อย่ำงไร เรำจะกำจัดอุปสรรคที่ขดั ขวำงในกำรใช้ของประทำนต่ำง ๆ และเรำ
จะสนับสนุน เพื่อให้เกิดควำมร่ วมมือกันได้อย่ำงไร?
2. มีกำรใช้ของประทำนฝ่ ำยพระวิญ ญำณเพื่อให้เกิ ดผลอย่ำงจริ งจังเกี่ ยวกับควำมพยำยำมใน
ด้ำนกำรประกำศของท่ำนได้อย่ำงไร?
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