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ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ยงยุทธ์ ฟูเกียรติสุทธิ : เขียน
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ : จัดพิมพ์และสงวนสิ ทธิ์
โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์ : พิมพ์
อาร์ ตแก้ว : ออกแบบปก
ราคาเล่มละ 10 บาท

ติดต่อสั่งซื้ อได้ที่.........
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนประดิพทั ธ์ กท.4
โทร.2791523 หรื อตามร้านขายหนังสื อคริ สเตียนทัว่ ไป
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คานาผู้จัดพิมพ์
ในปั จจุบนั นี้ คริ สเตียนต่างพากันให้ความสนใจต่อ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” อย่างกว้างขวาง มี
เหตุการณ์ต่าง ๆ บังเกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นการยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ไม่วา่ จะเป็ นการเผยพระวจนะการพูดภาษาแปลก ๆ และการแปล การรักษาโรค อิทธิ ฤทธิ์
ปาฏิหาริ ย ์ และ ฯลฯ
แต่ก็ยงั มีคริ สเตียนจานวนมิใช่นอ้ ย ที่ยงั ไม่เข้าใจยังสงสัย หรื อบางคนเข้าใจแบบคลาดเคลื่อน
บางคนโน้มเอียงมากจน “ตกขอบ” แต่บางคนก็นอ้ ยจนถึงกับ “ปฏิ เสธ” ทาให้เกิดการตีความหมายใน
พระวจนะของพระเจ้าเป็ นไปอย่างไม่ถูกต้องเท่าที่ควร เมื่อตีความหมายไม่ถูกต้องก็ยอ่ มจะนาไปใช้ใน
ลักษณะผิดเป้ าหมาย
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ ได้พิจารณาถึงเรื่ องนี้และมีความเห็นว่า น่าจะเสนอเรื่ องราว
เกี่ยวกับ “ของประทานจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” แก่พี่นอ้ งคริ สเตียนไทย เราจึงได้จดั พิมพ์หนังสื อเรื่ อง
“ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์” ซึ่ งเขียนโดยอาจารย์ยงยุทธ์ ฟูเกียรติสุทธิ์ อาจารย์สอนใน
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมกรุ งเทพ
สิ่ งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือ อาจจะมีบางท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความในหนังสื อ
เล่มนี้ท้ งั หมด หรื อบางตอน
เราคณะผูจ้ ดั พิมพ์ยนิ ดีที่จะรับฟังความคิดเห็น ของท่าน ถ้าท่านจะเสนอทรรศนะของท่านมายัง
สานักพิมพ์ของเรา
ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์
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ขอขอบคุณ
หนังสื อเล่มนี้ จะสาเร็ จลงไม่ได้ หากปราศจากการเอื้ออานวยของบุคคลเหล่านี้
1. อาจารย์บูต สะตอเบอก มิชชันนารี คณะ โอ เอ็ม เอฟ จังหวัดยะลา ผูใ้ ห้กาลังใจ ข้อคิดและ
คาปรึ กษาอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
2. คุณอาโนล คล้าก แห่งจังหวัดภูเก็ต ที่กรุ ณาให้ยมื หนังสื อหลายเล่ม ช่วยประกอบในการ
ค้นคว้า ตลอดจนสละเวลาในการสนทนาชี้แจงให้ขา้ พเจ้า ได้มีความเข้าใจกระจ่างแจ้งมากขึ้น
3. ดร. เฮนรี่ ไบเดลธอล ผูจ้ ดั หาหนังสื อค้นคว้ามาให้อย่างมากมาย อีกทั้งให้คาปรึ กษาในเชิง
ศาสนศาสตร์และที่สาคัญที่สุดได้หนุนใจขณะเบื่อการเขียน
4. คุณปั ทมา ภรรยาที่ดียิ่งซึ่ งช่วยในการคัดลอกภาษาอังกฤษ ตรวจทานและเป็ นแรงใจให้
ตลอดเวลา
จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอพระเยซู คริสต์ เป็ นผู้รับเกียรติยศทั้งสิ้ น
ยงยุทธ์ ฟูเกียรติสุทธิ์

5

สารบัญ
หน้า
คานาผู้จัดพิมพ์
คาขอบคุณของผู้เขียน
บทที่ 1 ความฉงนสนเท่ ห์

7

บทที่ 2 ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

9

บทที่ 3 ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ยงั มีอยู่ในยุคนีห้ รือไม่ ?

13

บทที่ 4 หลักการโดยสังเขป

16

บทที่ 5 ความหมายของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

20

บทที่ 6 ขบวนการ คาริสมาติค

34

บทที่ 7 เป็ นอวัยวะของกายอันเดียวกัน

36

บทที่ 8 คริสตจักรกับศตวรรษนี ้

39

6

บทที่ 1 ความฉงนสนเท่ ห์
ยุคที่เรามีชีวติ อยูใ่ นปั จจุบนั นี้ นับเป็ นลักษณะเอกลักษณ์ ที่หาช่วงหนึ่งช่วงใดในประวัติศาสตร์
เสมอเหมือนได้ยาก ความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านไม่วา่ จะเป็ นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
ฯลฯ
คริ สตจักรที่มีส่วนพัวพันในความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บางครั้งก็ส่งเสริ มความเชื่ อ แต่บางครั้งก็
บัน่ ทอนหลักธรรมของคริ สตจักรเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อมีทฤษฎีววิ ฒั นาการเกิดขึ้น คริ สตจักรก็ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาที่วา่ พระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างมนุษย์
จริ งหรื อมนุษย์มาจากไหนกันแน่ ผูน้ าศาสนาบางคนพยายามทาการประนีประนอมหลักข้อเชื่อทั้งด้าน
พระคัมภีร์ และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะเหยียบเรื อสองแคม จนได้ศาสนศาสตร์ หวั มังกุทา้ ยมังกร ที่น่า
ผะอืดผะอม
เมื่อมีปรัชญาวัตถุนิยมเกิดขึ้น คริ สตจักรก็ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาที่วา่ พระเจ้ามีจริ งหรื อ เมื่อ
ปรัชญาวัตถุนิยมเริ่ มพัฒนาเข้าในรู ปการปกครองต่าง ๆ ยังผลให้กระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ มนุษยชน
ของการนับถือศาสนาคริ สตจักรก็ได้รับการข่มเหง จนบางครั้งต้องหลบอยูใ่ ต้ดิน แม้มรสุ มจะกระหน่ า
ลูกแล้วลูกเล่า
คริ สตจักรของพระคริ สต์และพระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั คงยืนหยัดมาได้ทุกยุคทุกสมัย
สมจริ งดังคาตรัสที่วา่ “เราจะสร้างคริ สตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชยั ต่อคริ สตจักรนั้น
หามิได้” (มัทธิว 16:18)
ดังที่ได้เกริ่ นไว้แต่แรกแล้วว่า เราอยูใ่ นยุคเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพระกายของพระ
คริ สต์ มีการตื่นตัวไม่วา่ จะเป็ นด้านการขยายคริ สตจักร การประกาศ การใช้สื่อสารมวลชน การใช้สิ่ง
ตีพิมพ์ การส่ งมิชชันนารี แม้กระทัง่ การฟื้ นฟูตามที่ต่าง ๆ ก็ยงิ่ สร้างความระทึกใจให้กบั ทุกคนที่เชื่อว่า
เขาอยูใ่ นยุคสุ ดท้ายแล้ว
แต่สิ่งปลอมแปลงต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นมากมายเช่นกัน ไม่วา่ ลัทธิ นิกาย ศาสนศาสตร์ ในรู ปแบบต่าง
ๆ คาสอนบางอย่างจะว่า “ขาวก็ไม่ ใช่ ดาก็ไม่ เชิง มันออกสี มัว ๆ” ที่ยากจะชี้เฉพาะลงไปได้ หลายสิ่ งใน
ลักษณะนี้ ทาให้เกิดความชะงักไม่แน่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ อนต่าง ๆ เหล่านี้ต่างก็อา้ งพระคัมภีร์
ทั้งสิ้ น และมีขอ้ พระคัมภีร์สนับสนุนคาสอนของเขายาวเป็ นหางว่าว ข้อแตกต่างก็คือ การตีความหมาย
ของข้อนั้น ๆ เท่านั้นเองปั ญหาจึงไม่ใช่อยูท่ ี่วา่ เขาไม่ใช้พระคัมภีร์ หรื อเขาใช้พระคัมภีร์ แต่ปัญหาอยู่
ที่วา่ เขาตีความหมายพระคัมภีร์อย่างไร และทาไมเขาจึงตีความหมายอย่างนั้น
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ท่ าทีต่อพระคริสตธรรม
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่เราถืออยูใ่ นมือ มักจะถูกเข้าใจผิดอยูเ่ สมอ บางคนคิดว่าเป็ นหนังสื อ
ธรรมดา ๆ เล่มหนึ่ง บางคนก็ถือว่าเป็ นหนังสื อศักด์สิทธิ์ มีอานาจป้ องกันผีสางนางไม้ได้ บ้างคิดว่าเป็ น
หนังสื อเสี่ ยงทายในการรู ้น้ าพระทัยของพระเจ้า
ความจริ งก็คือ พระเจ้าไม่ได้ให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์แก่เรา เพื่อให้เรารู ้ในสิ่ งที่เราอยากรู ้ แต่
พระองค์ให้ เพื่อเรารู ้ในสิ่ งที่จาเป็ นต้องรู ้ในการดาเนิ นชีวิตตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
การเข้าใจพระคัมภีร์อย่างถูกต้องนั้น เป็ นไปได้โดยอาศัย หลักภาษา ความหมายของคาพื้นฐาน
เดิมธรรมเนียมสมัยนั้นหลายอย่างประกอบกัน และสิ่ งสาคัญที่สุด การพึ่งในบรมครู คือ “พระวิญญาณ”
แต่ขณะเดียวกัน เราต้องยอมรับว่า “หลายสิ่ งพระคริสตธรรมคัมภีร์พูดไว้ ไม่ ชัดเจน” ในกรณี น้ ี
เราคริ สเตียนอาจแตกต่างทางความคิดบ้าง แต่ขออย่าให้ความสัมพันธ์ฉนั ท์พี่นอ้ งของเราต้องขาดลงเลย
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บทที่ 2 ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในหลายปี นี้ ได้มีความเคลื่อนไหวอย่างมากเกี่ยวกับของประทาน ซึ่ งมีท้ งั ในทางลบและ
ทางบวก ในบางแห่งก็มีปรากฏการณ์มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ความแตกต่างทางศาสนศาสตร์ และการ
เน้นของผูน้ า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลสะท้อนทั้งทางดีและเสี ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ คริ สเตียน
จานวนไม่นอ้ ยที่ไม่เข้าใจ จนนาของประทานไปใช้กนั ถึงขนาดเกินความพอดี
ดังนั้น การหันกลับเข้าหาหลักคาสอนเรื่ องนี้ในพระคัมภีร์ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นยิง่ เพราะการรู้ใน
บางสิ่ งอย่างผิวเผิน หรื อรู ้เท่าไม่ถึงการณ์น้ นั มีอนั ตรายยิง่ กว่าการไม่รู้เลยในบางครั้ง

ของประทานคืออะไร
1. ในลักษณะเอกพจน์ ดังที่ปรากฏในกิจการ 2: 38, 10:45, 11:17 ซึ่ งล้วนใช้คาว่า ของประทาน
ในลักษณะเอกพจน์ หมายถึงการเข้ามาสถิตภายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทันทีที่เขาเชื่อและบังเกิด
ใหม่เข้าในครอบครัวของพระเจ้า
2. ในลักษณะพหูพจน์ ปรากฏใน 1 โคริ นธ์ 12: 1, 4 ซึ่งแปลตรง ๆ ได้วา่ “ของขวัญ” (พหูพจน์)
สิ่ งที่เขียนในหนังสื อเล่มนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคานี้ “คาริสมา” (CHARISMA)
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คาจากัดความ
คาว่า “ของประทาน” (คาริ สมา) มีรากศัพท์เดียวกันกับคาว่า “พระคุณ” (คาริ ส) ซึ่ งคาหลังนี้
หมายถึงความโปรดปรานที่เราไม่น่าจะได้รับ W.A. CRISWELL ใช้คาจากัดความว่า “ของประทาน
หมายถึงบางสิ่ งที่มอบให้ ไม่ใช่ได้มาโดยการซื้ อหรื อกรรมดี ของนี้ฟรี โดยพระเจ้า บางคนอาจมี
ความสามารถตามธรรมชาติ เช่นมีความเฉลียวฉลาด นี่ไม่ใช่ คาริ สมาตา (ของประทาน พหูพจน์) คาริ
สมาตาเป็ นสิ่ งมอบที่เหนื อธรรมชาติ
BITTLINGER ของประทาน ถ้าแปลตรงตัวก็คือของขวัญ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มอบให้กนั ใน
ชีวติ ประจาวันของชาวกรี ก1
HODGES ของประทาน หมายถึง ความสามารถที่ได้รับจากพระเจ้าในการรับใช้งานฝ่ ายจิต
วิญญาณ ในพระคัมภีร์ใหม่ มีการพูดถึงของประทานอยู่ 4 แห่ง ดังนี้2

โรม 12: 6-8
1. เผยพระวจนะ
2. ปรนนิบตั ิ
3. สั่งสอน

1
2

The Baptism Filling & Gifts of The Holy Spirit ของ W.A. CRISWELL (หน้า 45)
Gifts And Grace (หน้า 20)
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4. เตือนสติ
5. บริ จาค
6. ผูค้ รอบครอง
7. ผูแ้ สดงความเมตตา

1 โครินธ์ 12: 8-10, 28
1. คาประกอบด้วยสติปัญญา
2. ถ้อยคาอันประกอบด้วยความรู้
3. ความเชื่อ
4. รักษาคนป่ วย
5. ทาอิทธิ ฤทธิ์
6. เผยพระวจนะ
7. สังเกตวิญญาณ
8. พูดภาษาแปลก ๆ
9. แปลภาษาแปลก ๆ
10. อัครทูต
11. ผูเ้ ผยพระวจนะ
12. ครู บาอาจารย์
13. ทาอิทธิ ฤทธิ์
14. รักษาโรค
15. ผูอ้ ุปการะ
16. ผูค้ รอบครอง
17. ผูร้ ู้ภาษาแปลก ๆ

เอเฟซัส 4: 11
1. อัครทูต
2. ผูเ้ ผยพระวจนะ
3. ผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ
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4. ศิษยาภิบาล-อาจารย์

1 เปโตร 4: 11
1. ผูพ้ ดู
2. กระทาบริ การ
ดังนั้นแง่ความหมายของคาว่า “ของประทาน” ที่เกี่ยวข้องในหนังสื อเล่มนี้ เป็ นลักษณะรายการ
ข้างต้น
เพราะคาว่า “คาริสมา” ได้ใช้กว้างขวางกว่านี้ เช่นในโรม 6:23, ใน 2 โคริ นธ์ 1:11, โรม 1:11, 1
ทิโมธี 4:14, และ 1 โคริ นธ์ 7:1
เปาโลได้หนุ นใจคริ สเตียน ในการมีของประทานต่าง ๆ แต่ก็ได้ช้ ีถึงของประทานสู งสุ ด คือ
“ความรัก” เปาโลใช้เวลาในการชี้แจงเรื่ องนี้ ในบทที่ 13 ของ 1 โคริ นธ์

ของประทานกับพรสวรรค์
เรามักจะได้ยนิ เสมอว่า คนนี้มีพรสวรรค์ทางดนตรี ทางขับร้อง ทางการสอน ฯลฯ แล้ว
ขณะเดียวกันเราได้ยนิ คาว่า “ของประทาน” ทั้งสองคานี้มีความหมายเหมือนกันหรื อต่างกันมากน้อย
เพียงไร
ของประทานฝ่ ายวิญญาณ
1. ความสามารถที่เป็ นเอกลักษณ์
2. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูใ้ ห้
3. แก่ผทู ้ ี่บงั เกิดใหม่ทุกคน
4. เพื่อการรับใช้ที่เกี่ยวข้องกับคริ สตจักร
5. ทาให้คริ สตจักรเจริ ญขึ้นทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ
เมื่อเรามีหลักการข้างต้นเป็ นพื้นฐาน เราจะเห็นว่าบางครั้ง ทั้งสองอย่างนี้ เหลื่อมล้ ากัน เช่น
พรสวรรค์ทางด้านการสอน กับของประทานด้านการสอน ตัวอย่างเช่น ก่อนเป็ นคริ สเตียน นาย ก. เป็ น
คนสอนเก่ง เมื่อมาเป็ นคริ สเตียนแล้ว พรสวรรค์ของนาย ก. กลายเป็ นของประทาน เพราะนาย ก. ได้
นามาใช้ในงานของพระเจ้าที่มีส่วนในการเสริ มสร้างคริ สตจักร
ขณะเดียวกัน เราต้องตระหนักว่า ของประทานบางอย่างอาจต้องใช้เวลา ในการพัฒนาให้ดีข้ ึน
เช่น การสอน การเทศนา แต่บางอย่างมันสาเร็ จอยูใ่ นตัวของมันเอง เช่น การรักษาโรค การทาอิทธิ ฤทธิ์
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บทที่ 3 ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ยงั มีอยู่ในยุคนี้
หรือไม่ ?
คาถามในบทนี้ นับเป็ นคาถามที่ยงิ่ ใหญ่ เพราะการตอบว่ ามีหรือไม่ มี จะส่ งผลสะท้อนต่ อท่าที
ของเราอย่างมากทีเดียว นับเป็ นเวลาหลายศตวรรษที่คริ สเตียนได้เพิกเฉยต่อเรื่ องนี้ ในบางแห่งศาสนา
จารย์ไม่กล้าสอนเรื่ องของประทาน บางแห่งก็พดู อธิ บายอย่างขอไปที ทาให้ความเข้าใจในเรื่ องของ
ประทานคลอนแคลนมาก ดังนั้นคริ สตจักรส่ วนใหญ่จึงไม่มีปรากฏการณ์ของของประทานเกิดขึ้นเลย
เราต้องขอบคุณพี่นอ้ งบางกลุ่ม ที่เตือนเราและช่วยเราให้มีความตื่นตัวในเรื่ องนี้บา้ ง ถ้าเราจะ
สารวจกว้าง ๆ ความเห็นในวงการคริ สเตียนแบ่งออกเป็ น 2 พวกคือ
1. พวกไม่มี
2. พวกมี
พวกไม่ มี กลุ่มนี้เชื่อว่าของประทานในสมัยนี้สิ้นสุ ดลงหรื อหมดแล้ว ไม่มีอีกแล้ว โดยมีเหตุผลดังนี้
1) พระเจ้าทรงล้มเลิกของประทาน หลังยุคอัครทูต ส่ วนใหญ่เหตุผลมาจาก 1 โคริ นธ์ 13: 8
2) ประวัติศาสตร์ พิสูจน์วา่ ของประทานหยุดแล้ว เพราะหลังอัครทูต อัศจรรย์ต่าง ๆ ลดลง ยิง่
ในยุคมืด แทบจะหาหลักฐานเกี่ยวกับของประทานไม่ได้
3) พระคริ สตธรรมใหม่ครบถ้วน 27 เล่มแล้วเราไม่ตอ้ งใช้ของประทานอีก เพราะเรามีคาเขียน
ไว้
4) ถ้าหากของประทานยังมีอยูใ่ นยุคนี้ ทาไมผูน้ าคริ สตจักรที่มีชื่อเสี ยง ไม่ปรากฏของประทาน
นี้ในชีวติ ของเขา
พวกทีม่ ี ให้เหตุผลว่า
1) 1 โคริ นธ์ 13: 8-10 นั้น หัวใจสาคัญ คือ การตีความหมายของคาว่า “สมบูรณ์ ” สมบูรณ์น้ ี
ไม่ได้หมายถึงสิ้ นยุคของอัครทูต แต่หมายถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู
2) จริ งอยูท่ ี่การสาแดงถึงของประทานจะมีนอ้ ยในยุคประวัติศาสตร์ ต่อมา แต่ไม่ใช่เพราะพระ
เจ้ายกเลิกของประทาน แต่เป็ นเพราะความเชื่อของคริ สเตียนได้ลดถอยลง
3) ไม่มีเหตุผลข้อใดในพระคัมภีร์ที่บอกว่า เมื่อพระคริ สตธรรมใหม่ครบแล้ว ของประทาน
จะต้องสู ญสลายตัวไป
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4) ที่ไม่มีปรากฏ เพราะผูน้ าส่ วนใหญ่ไม่เชื่ อในเรื่ องของประทาน
ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ยงั มีอยู่แน่ ในยุคนี้ เพราะถ้าถือหลักใน 1 โคริ นธ์ 13 แล้ว
ตีความหมายว่า ภาษาแปลก ๆ หมดสมัยลงแล้ว ถ้าจะให้สอดคล้องจริ ง ๆ ก็หมายความว่า การเผยพระ
วจนะก็หมดด้วยวิชาความรู ้ก็ตอ้ งหมดด้วย เพราะทั้งหมดนี้อยูใ่ นบริ บท (CONTEXT) เดียวกัน
ขณะเดียวกัน ถ้าเราจะบอกว่าสมัยนี้เหมือนสมัยแรกทุกอย่างก็พึงสังวรณ์ไว้เช่นกัน ยกตัวอย่าง
เช่น ของประทานในการได้รับการดลใจให้เขียนพระคัมภีร์ เป็ นต้น นาย ก. เป็ นคริ สเตียนดีได้เขียน
หนังสื อยอดเยีย่ มที่สุดขึ้นมาเล่มหนึ่ง เราจะถือว่าหนังสื อเล่มนี้มีมาตรฐานสู งเท่ากับพระคัมภีร์หรื อ? ไม่
แน่นอน หนังสื อของนาย ก. อาจเป็ นหนังสื อดี พระเจ้าช่วยให้สติปัญญาในการเขียน แต่เราจะไม่เพิ่ม
หนังสื อที่นาย ก. เขียนต่อจากวิวรณ์เด็ดขาด
มิฉะนั้นแล้ว เราก็จะประสบภาวะเช่นเดียวกับมอร์ มอน ในการยอมรับหนังสื อของโยเซฟสมิท
เข้ามาตรฐานเดียวกันกับพระคัมภีร์ จากนั้นคาสอนผีจะปรากฏมากมาย
ความรัก ความรักเป็ นของประทาน หรื อผลของพระวิญญาณ
1. ความรักเป็ นผลของพระวิญญาณ
ซึ่งในกาลาเทีย 5: 22 “ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ” ผลของวิญญาณนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวติ
จิตวิญญาณของบุคคลนั้น คริ สเตียนทุกคนควรมีผลของพระวิญญาณในชีวิตของเขา และถ้าชีวติ เราไม่
แสดงออกถึงผลของพระวิญญาณ อาจเป็ นดรรชนีช้ ีให้เห็นว่า เราห่างไกลจากพระเจ้า
2. ความรักเป็ นของประทาน
ใน “1 โคริ นธ์ 12:31” “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอันใหญ่ยงิ่ กว่านั้น” จาก
ข้อความตอนนี้ เปาโลใช้คาว่า ของประทานอันยิ่งใหญ่ กว่ า (คาริ สมาตา) ดังนั้นการที่จะลงความเห็นว่า
ความรักไม่ใช่ของประทาน ก็ดูขดั กับหลักการตีความหมายมาก และถ้าเราคิดถึงความจริ งที่วา่ โดยเนื้อ
หนังของเราแล้ว เราไม่อาจมีความรักแบบอากาเป้ ได้เลย ซึ่งเป็ นความรักสู งสุ ด ความรักนี้แสดงออกได้
ก็โดย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ รั กผ่ านทางชี วิตของเรา
อย่างไรก็ตาม ความเห็นในแนวนี้แตกต่างกันมาก หากอยากทราบรายละเอียด และความ
สมดุลย์ของทรรศนะ
กรุ ณาอ่าน
I believe In the Holy Spirit ของ Michael Green หน้า 160-196
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Concerning Spiritual ของ Gifts Donald Gee หน้า 64-71 และหนังสื ออีกเล่มหนึ่งที่ให้
ความเห็นรัดกุมดีมากในทรรศนะของผูเ้ ขียนคือ Gifts and Grace และ Arnold Bittlenger หน้า 73-75

ความเห็นของผู้เขียน
แม้เราจะโต้แย้งว่าความรักเป็ นของประทานหรื อผลของพระวิญญาณไปนานสักเท่าใด ก็ดูจะ
หาจุดจบได้ยากเต็มที ความรักอาจเป็ นทั้งผลของวิญญาณและของประทาน หรื อเป็ นเฉพาะผลของพระ
วิญญาณ ไม่ได้ให้หลักการที่จะนาไปใช้มากนัก
ประเด็นสาคัญที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือ สมการน้ าพระทัยของพระเจ้าในรู ปนี้ คือ
น้ าพระทัย = การเผยวจนะ + ความรัก
น้ าพระทัย = การพูดภาษาแปลก ๆ + ความรัก
น้ าพระทัย = ความเชื่อ + ความรัก
น้ าพระทัย = ของประทานอะไรก็แล้วแต่ + ความรัก
ดังนั้นไม่วา่ ในชีวิตของท่านจะมีของประทานอะไร มากหรื อน้อย แต่ ยามใดที่ใช้ ของประทาน
นั้น จะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า หากเราใช้ พร้ อม (บวก) ความรัก
แต่ถา้ ของประทานที่ใช้ปราศจากความรัก หรื อขาด (ลบ) ความรักแล้ว ก็หาเป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้าไม่
นี่เป็ นหลักการสาคัญที่นาไปใช้ได้ แทนที่จะใช้เวลาโต้แย้ง ที่หลังจากชนะแล้วก็ยงั ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร

15

บทที่ 4 หลักการโดยสั งเขป
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ข้อความพระคัมภีร์ที่มีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับของประทานมา
จาก 4 แห่งด้วยกันคือ 1 เปโตร 4 ,เอเฟซัส 4, โรม 12 และ 1 โคริ นธ์ 12 เราจะวินิจฉัยสิ่ งที่พึงเรี ยนรู ้ได้
จาก ข้อความทั้งสี่ แห่งนี้

1 เปโตร 4: 7-11
ข้อความทั้งใน 4 แห่งนี้ เฉพาะในเปโตรเป็ นตอนที่เราอาจกล่าวได้วา่ เรี ยนรู ้หลักการได้นอ้ ย
ที่สุดเพราะสั้นกว่านัน่ เอง
จุดประสงค์ 1 เปโตร เป็ นหนังสื อที่เขียนขึ้นเพื่อคริ สเตียนที่ทนทุกข์ลาบาก เพราะความเชื่อของ
เขาเปโตรสอนว่า พระเจ้ายังทรงความยิง่ ใหญ่ในโลกนี้ ไม่วา่ สถานการณ์ในชีวติ จะเป็ นอย่างไร ทุกอย่าง
ยังอยูใ่ ต้บงั คับของพระเจ้า พระเจ้ามีพระประสงค์ของพระองค์สาหรับเหตุการณ์ทุกอย่าง ดังนั้นการเชื่อ
ฟังที่แท้จริ งก็คือ การยอมรับสภาพการณ์ดว้ ยใจสรรเสริ ญ ข้อความที่พดู ถึงของประทานนั้น เกี่ยวข้อง
กับการเสด็จมาของพระคริ สต์ในยุคสุ ดท้ายว่า คริ สเตียนควรจะทาอย่างไร
1. มีสติสัมปชัญญะ และสงบใจเพื่อแก่การอธิ ษฐาน
2. จงรักซึ่ งกันและกันให้มาก
3. จงต้อนรับเลี้ยงดูซ่ ึ งกันและกัน
4.ใช้ของประทานนั้น เพื่อประโยชน์แก่กนั และกัน
สิ่ งทีพ่ ูดถึง ของประทานที่บนั ทึกไว้ในนี้คือ
1. พูด
2. กระทาบริ การ
เปโตรได้จดั ของประทานไว้ 2 พวกใหญ่ ๆ คือ
พวก 1. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพูด การพยากรณ์ ฯลฯ
พวกที่ 2. มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทาบริ การเช่นการรักษาโรค อัศจรรย์ การให้ ฯลฯ

หลักการสาคัญพึงเรียนรู้
1. เพราะอวสานของทุกสิ่ งกาลังใกล้แล้ว ควรเร่ งให้เราใช้ของประทาน (4: 11)
2. เราต้องรับผิดชอบต่อของประทานที่พระเจ้าให้ (4: 10)
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3. ใช้ของประทานตามกาลังที่พระเจ้าประทานให้ (4: 11)
4. ของประทานที่เราใช้ ไม่ใช่เพื่อเราเอง แต่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติ ในการทั้งปวงโดยทางพระ
คริ สต์ (4: 11)
เอเฟซัส 4 หนังสื อเล่มนี้ มีคาสอนของประทานที่สาคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับพระประสงค์
อันนิรันดร์ของพระเจ้า สาหรับคริ สตจักร (3: 11)
จุดประสงค์ เอเฟซัส เป็ นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักการของคริ สตจักร คริ สตจักร ซึ่ งเป็ น
วรกายของพระเยซูคริ สตเจ้า จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (4:1-16) และเพราะ
ความเกี่ยวเนื่ องกับความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันนี้ ที่พระเจ้าได้ให้ของประทาน 4 อย่างแก่คริ สตจักร ใน
อันที่จะนาเราไปสู่ ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
สิ่ งทีพ่ ูดถึง แม้ของประทานที่เอ่ยถึงในข้อนี้ จะหมายถึง “คน” เช่นใช้คาว่า อัครทูต แทนที่จะ
เป็ นความเป็ นอัครทูต ผูเ้ ผยพระวจนะ แทนที่จะเป็ นการเผยพระวจนะซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเปาโลเน้นถึง
ของประทานในลักษณะผูน้ า อันเป็ นส่ วนสาคัญที่จะนาให้คริ สตจักรเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
1. อัครทูต
2. ผูเ้ ผยวจนะ
3. ผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ
4. ศิษยาภิบาล และอาจารย์
จะสังเกตได้วา่ ของประทานผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ ไม่ปรากฏในโรม หรื อโคริ นธ์ ดังนั้นจึง
นับว่าเป็ นของประทานในลักษณะผูน้ าที่สาคัญด้วย
ส่ วนศิษยาภิบาลและอาจารย์น้ นั ตามหลักภาษาหมายถึงบุคคลเดียว ที่มีของประทานทั้งสอง
อย่างซึ่ งกล่าวได้วา่ เป็ นศิษยาภิบาล ที่สอนได้ดว้ ย

หลักการสาคัญทีพ่ งึ เรียนรู้
1. พระคริ สต์เสด็จสู่ ที่สูงเหนื อฟ้ าสวรรค์ ประทานของประทานแก่มนุษย์ (4: 8, 10)
2. ของประทานที่ให้ เพื่อเตรี ยมธรรมิกชนให้เป็ นคนที่จะรับใช้และเสริ มสร้างคริ สตจักรให้
จาเริ ญขึ้น (12)
3. ของประทานนี้ ช่วยให้คริ สเตียนเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณ เป็ นผูใ้ หญ่ มีเป้ าหมายถึงขนาด
ความไพบูลย์ของพระคริ สต์ (13)
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4. ของประทานเหล่านี้ นาไปสู่ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระ
บุตรของพระเจ้า (13)

โรม 12
ของประทานที่เอ่ยถึงในโรม 12 นี้ มีหลายอย่างที่ไม่ได้ปรากฏมาก่อนในที่อื่นเลย เปาโลเน้นให้
เห็นว่า คริ สเตียนเปรี ยบเหมือนอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายที่มีหน้าที่ไม่เหมือนกัน แต่ยงั เป็ นกายอัน
เดียวกันในพระคริ สต์ และของประทานต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่อมใจด้วย มิใช่วา่ คนหนึ่งเมื่อมี
ของประทานอย่างหนึ่งแล้วถือว่าตนเป็ นคริ สเตียนระดับเหนือกว่า แท้จริ งของประทานไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
ความเจริ ญทางฝ่ ายจิตวิญญาณเป็ นไปได้ที่คนที่เป็ นคริ สเตียนเนื้ อหนัง แต่มีของประทานหลายอย่างได้
ดังเช่นคริ สตจักรโคริ นธ์เป็ นต้น
จุดประสงค์ โรมเป็ นจดหมายที่มีคาสอนสาคัญมากเกี่ยวกับความรอด การดาเนินชี วติ คริ สเตียน
ซึ่ งแบ่งได้ 2 ภาค คือ บทที่ 1 ถึง 11 เป็ นหลักคาสอน บทที่ 12 ถึง 16 เป็ นข้อปฏิบตั ิ
โรม 12: 1-8 แสดงให้เห็นถึงการถวายหมดต่อพระเจ้า หมายถึง
1. ยอมจานนต่อพระองค์
2. การเปลี่ยนแปลงชีวติ ติดต่อกันสู่ ความเติบโตด้านจิตวิญญาณ
3. การแสวงหาน้ าพระทัยพระเจ้า เพื่อจะรับใช้พระองค์อย่างเหมาะสม ตามของประทานที่
พระองค์ประทานให้

สิ่ งทีพ่ ูดถึง
1. การเผยพระวจนะ
2. การปรนนิบตั ิ
3. การสั่งสอน
4. การเตือนสติ
5. การบริ จาค
6. ผูท้ ี่แสดงครอบครอง
7. ผูท้ ี่แสดงเมตตา
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หลักการสาคัญทีพ่ งึ รู้
1. เราควรตระหนักว่า ของประทานแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ แต่จงรับใช้พระเจ้าตาม
ของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้
2. ใช้ของประทานตามกาลังของความเชื่ อ
3. ท่าทีในการใช้ของประทานก็สาคัญ มิใช่ในลักษณะอวดตัว แต่ถ่อมตัว

1 โครินธ์ 12
ข้อความใน 1 โคริ นธ์ ได้ให้ความละเอียดอย่างมากที่สุดเกี่ยวกับของประทาน ตั้งแต่บทที่ 12
ถึง 14

จุดประสงค์
ในการเขียนจดหมาย 1 โคริ นธ์ เปาโลได้พยายามตอบปั ญหาหลายอย่างภายในคริ สตจักร ทั้งที่
พวกนั้นถามมา และข่าวสารที่เปาโลได้รับจากคนของนาง คะโลเอ (1 โคริ นธ์ 1: 11)
1 โคริ นธ์ 12-14 ได้มีส่วนในกรณี นมัสการร่ วมกันในที่สาธารณะ ในการใช้ของประทานอย่างเป็ น
ระเบียบ
สิ่ งทีพ่ ูดถึง ดูได้จากที่เปรี ยบเทียบในบทที่ 2

หลักการทีพ่ งึ เรียนรู้
1. จริ งอยูท่ ี่ของประทานขึ้นอยูก่ บั น้ าพระทัยของพระเจ้า แล้วแต่พระวิญญาณจะให้แก่ใคร แต่
อีกด้านหนึ่ง พระคัมภีร์ก็สอนให้เราแสวงหาของประทานที่ยงิ่ ใหญ่กว่านั้น
2. ทุกคนมีของประทาน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งอย่าง
3. คนสองคนที่มีของประทานอย่างเดียวกันแต่อาจมีสมรรถภาพในสิ่ งนั้นไม่เท่ากันก็ได้
4. ของประทานทุกอย่างมีความสาคัญต่อร่ างกายของพระคริ สต์ คือคริ สตจักรทั้งสิ้ น
5. ใช้ของประทานเพื่อเป็ นพระพร และประโยชน์ แก่คริ สตจักรในการเสริ มสร้าง
6. ของประทานทุกอย่างจะต้องใช้ควบคู่กบั ความรัก จึงจะชอบพระทัยพระเจ้า
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บทที่ 5 ความหมายของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เป็ นเวลานานทีเดียวที่กลุ่มนักเทศน์ ในแนวอนุรักษ์นิยม เมื่อสอนถึง 1 โคริ นธ์บทที่ 12 ก็จะ
พลิกพระคัมภีร์ขา้ มไป หรื อไม่ก็พดู อย่างขอไปที ทางออกที่นิยมมากก็คือ ยุคของประทานสิ้ นสุ ดลงแล้ว
เมื่อเรามีพระคัมภีร์ครบ 66 เล่ม หรื อไม่ก็ คริ สตจักรที่เติบโตแล้วจะไม่มีของประทาน 1 โคริ นธ์อีก
เพราะไม่มีความจาเป็ นแล้ว
ซึ่งนับได้วา่ เป็ นเรื่ องน่าสลดใจอย่างสุ ดซึ้ ง ที่เราได้มองข้ามสิ่ งสาคัญยิง่ เหล่านี้ไปเป็ นเวลาหลาย
ศตวรรษ
บางครั้งคริ สเตียนก็ลดความหมายของประทานให้อยูเ่ ฉพาะสิ่ งที่เราประสบพบเห็น
หรื อ
อธิบายได้เช่น การอัศจรรย์ คือการบังเกิดใหม่ เท่านั้นเอง แต่ไม่ยอมขยายความเท่ากับความหมายของคา
นั้นจริ ง ๆ
ของประทานที่เอ่ยถึงในพระคัมภีร์ ทั้ง 4 ตอนมีประมาณ 17 อย่าง ที่ตอ้ งใช้คาว่า “ประมาณ”
เพราะบางคนอาจบอกว่ามี 18 หรื อ 19 อย่างแล้ว แต่การตีความหมายว่าของประทานนั้น เหมือนกันหรื อ
ต่างกัน เช่น บางคนบอกว่า ของประทานผูค้ รอบครอง (GOVERNMENTS) เป็ นอย่างเดียวกันกับ ผู ้
ครอบครอง (RULETH) และศิษยาภิบาล อาจารย์ (PASTORTEACHER) ของประทานประมาณ 17
อย่างที่กล่าวถึงใน 4 ตอนของพระคัมภีร์ มักไม่มีขอ้ ขัดแย้งมากนัก โดยมากความหมายของสิ่ งนั้นก็
ชัดเจนอยูใ่ นตัวเอง แต่สิ่งที่ขดั กันในกลุ่มผูร้ ู ้พระคัมภีร์ คือของประทาน 9 อย่างที่เอ่ยถึงใน 1 โคริ นธ์
12:8-10 ซึ่ งเพื่อความกระจ่างแจ้ง และเป็ นแนวทางในการเข้าใจบ้าง เราจะศึกษาในของประทาน 9
อย่างนี้ โดยละเอียด
ของประทาน 9 อย่างนี้ เพื่อความสะดวก เราอาจจัดได้ 3 กลุ่มใหญ่คือ
1. ทีเ่ กีย่ วกับการพูด ได้แก่ การเผยพระวจนะภาษาแปลก ๆ การแปล
2. ทีเ่ กีย่ วกับการกระทา รักษาโรค ทาอิทธิ ฤทธิ์ ความเชื่อ
3. ทีเ่ กีย่ วกับการรู้ สังเกตวิญญาณ ความรู้สติปัญญา

1. ทีเ่ กีย่ วกับการพูด
ก. ภาษาแปลก ๆ ในศตวรรษนี้ ปรากฏการณ์ดา้ นของประทานที่เด่นที่สุด เห็นจะไม่มีอะไร
เกินไปกว่าของประทานด้านภาษาแปลกๆ หนังสื อกองพะเนินได้เขียนอธิ บาย เรื่ องนี้ไว้อย่างมากมาย
แต่ความกระจ่างแจ้งนั้น ดูเหมือนจะยังไปไม่ถึงไหน
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ของประทานภาษาแปลก ๆ ซึ่งถ้าจะถอดจากภาษาเดิมแล้วคือ “ชนิดของลิน้ ” (KINDS OF
TOHGUES) เป็ นความสามารถที่จะพูดภาษาที่คนพูดยังไม่เคยเรี ยนหรื อคนพูดเองก็ไม่เข้าใจ ซึ่งจาแนก
ได้ 2 อย่าง
1. เป็ นการพูดอีกภาษาหนึ่ง ที่คนอื่นเข้าใจเป็ นภาษาของมนุษย์จริ ง ๆ โดยที่ผพู ้ ดู ไม่เคยเรี ยน
ภาษานั้นมาก่อน ดังเหตุการณ์ที่ปรากฏในกิจการ 2: 1-12
2. เป็ นการพูดที่คนอื่นไม่เข้าใจ ถ้าหากเป็ นในที่ประชุมก็ตอ้ งอาศัยการแปล ซึ่ งภาษาแปลก ๆ
ในลักษณะนี้ ที่เอ่ยถึงใน 1 โคริ นธ์ 14: 7-11
ดังนั้นภาษาแปลก อาจเป็ นภาษา (แบบที่ 1) หรื อไม่เป็ นภาษา (แบบที่ 2) ก็ได้ อย่างไรก็ตาม
ของประทานนี้อยูใ่ ต้การควบคุมของมนุษย์ดว้ ย คือคนที่มีของประทานนี้ สามารถบังคับตัวเองได้จะพูด
หรื อไม่พูดมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็ นการไร้ประโยชน์ที่เปาโลสั่งคริ สเตียนชาวโคริ นธ์ อย่าพูดภาษาแปลก ๆ
ถ้าไม่มีคนแปล ในที่ประชุม

จุดประสงค์
1. ทาให้คริ สเตียน สามารถพูดกับพระเจ้าได้ในการอธิ ษฐาน “เพราะว่าผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่พดู ภาษา
แปลก ๆ ได้ ไม่ได้พดู กับมนุษย์ แต่ทูลต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้ แต่เขาพูดเป็ นความ
ล้ าลึกฝ่ ายพระวิญญาณ” (1 โคริ นธ์ 14:2) ของประทานภาษาแปลก ๆ เปิ ดมิติใหม่แก่คริ สเตียนที่จะ
อธิ ษฐานติดสนิทอยูก่ บั พระเจ้า ซึ่ งเวลาที่ผา่ นไปจะไม่เป็ นปั ญหา ทุกวันนี้เช่นกันของประทานภาษา
แปลก ๆ ช่วยให้เราอธิ ษฐานอย่างมีเสรี ภาพ ภายใต้การนาของพระวิญญาณ
2. ภาษาแปลก ๆ ช่วยให้คนนั้นสรรเสริ ญสดุดีพระเจ้าได้จากห้วงลึกของหัวใจ เหตุการณ์ใน
บ้านโครเนลิอศั ยืนยันได้เป็ นอย่างดี “คนเหล่านั้นพูดภาษาต่าง ๆ และยกย่องสรรเสริ ญพระเจ้า”
(กิจการ 10: 46)
ในการประชุมที่มีการสาแดงถึงของประทานนี้ มักจะมีการสรรเสริ ญพระเจ้า และยกย่อง
พระองค์มากด้วยในกิจการ 2 ก็เช่นกัน “เราทั้งหลายต่างก็ได้ยนิ คนเหล่านี้กล่าวถึง มหรรถกิจของพระ
เจ้ า ตามภาษาของเราเอง”
อาจเป็ นไปได้ที่อาจารย์เปาโล สอนเราให้ร้องเพลงสรรเสริ ญ (ที่ถูกน่าจะแปลตรงจากภาษาเดิม
ว่า ร้องเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ (SPIRITUAL SONGS) ในเอเฟซัส 5:19 และ โคโลสี 3:16 หมายถึงเพลง
ในลักษณะภาษาแปลกก็ได้)
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3. ของประทานภาษแปลก ๆ ช่วยให้คนนั้นเจริ ญเติบโตขึ้น (1 โคริ นธ์ 14: 4) กล่าวว่า “ฝ่ ายคน
ที่พดู ภาษาแปลก ๆ นั้นก็ทาให้ตนเองเจริ ญฝ่ ายเดียว” ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนที่มีของประทานนี้จะเจริ ญ
ขึ้นเพราะเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น อธิ ษฐานมากขึ้น สรรเสริ ญยกย่องพระเจ้ามากขึ้น ก็จะมีผล
ที่ดีสะท้อนต่อชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา
ดังนั้น คริ สเตียนไม่ควรจะดูถูกของประทานของพระเจ้าไม่วา่ จะเป็ นภาษาแปลก การรักษาโรค
อะไรก็แล้วแต่ ขอให้ใช้ถูกต้องตามหลักของพระคัมภีร์ ถวายเกียรติแก่พระเจ้า

หลักการสาคัญเกีย่ วกับภาษาแปลก ๆ
หลักการส่ วนใหญ่เกี่ยวกับภาษาแปลก ๆ เปาโลได้สรุ ปไว้เป็ นอย่างดียงิ่ ใน 1 โคริ นธ์ บทที่ 14
เช่น
1. ท่านจงกระทาทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อให้เขาจาเริ ญขึ้น
2. ในคริ สตจักรจะพูดได้มากที่สุด 3 คน
3. ให้พดู ทีละคนและให้อีกคนหนึ่งแปล
4. ถ้าไม่มีใครแปล ให้คนเหล่านั้นเงียบในที่ประชุม และให้พดู กับตัวเอง และทูลต่อพระเจ้า
5. คนที่พดู ได้ควรจะอธิษฐานขอให้แปลได้ดว้ ย
6. ทาทุกอย่างให้มีระเบียบ อย่าวุน่ วายแบบไม่ถวายสง่าราศีแก่พระเจ้า

ข้ อพึงสั งวรในปัจจุบัน
1. ระวังการอวดตัว บางคนที่มีของประทานภาษาแปลกๆ แล้วมองดูคริ สเตียนที่ไม่พดู เป็ น
คริ สเตียนด้อยกว่า ต่ากว่า (เกรด 2) ซึ่ งเป็ นการอวดตัว และเข้าใจผิด เพราะว่ าไม่ ใช่ คริ สเตียน
ทุกคนพูดภาษาแปลก ๆ ได้ จาก 1 โคริ นธ์ 12: 29-30 คาตอบทุกคาคือ “ไม่” ในภาษาเดิมนั้นยิง่ ชัดใหญ่
เป็ นคาถามที่ต้ งั ขึ้น โดยต้องการคาตอบที่ปฏิเสธ
2. ให้มีความเป็ นระเบียบ ไม่ใช่วนุ่ วายจนคนอื่นสะดุด “เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการ
วุน่ วายแต่ทรงเป็ นพระเจ้าแห่ งสันติสุข” (1 โคริ นธ์ 14:33)
อย่ าให้ เรารั บพระวิญญาณจนถึงขนาดนอนกลิง้ อยู่กลางพืน้ เป็ นเหตุให้ กระโปรงถลกขึน้ จนเรา
กลายเป็ น “ดาวยัว่ ” ท่ ามกลางที่ประชุม
3. คนที่อยากได้ของประทานภาษาแปลก ๆ ควรจะพร้อมที่จะอธิษฐานขอให้แปลได้ดว้ ย
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1 โคริ นธ์ 14: 13 ถ้าหากเรายังไม่พร้อมอธิ ษฐานขอให้แปลได้ ก็ไม่ควรขอให้พูดได้ สรุ ปง่าย ๆ
ว่าถ้าอยากได้พดู ก็ควรจะพร้อมที่จะอธิ ษฐานขอให้แปลได้ดว้ ย
4. อย่าห้ามการพูดภาษาแปลก ๆ คริ สตจักรหลายแห่งมีกฎหมายห้ามการพูดภาษาแปลก ๆ ใช้
ตามกฎใน 1 โคริ นธ์ 14 เราควรขอบคุณพระเจ้าแทนที่จะห้าม จริ งอยู่ คริ สตจักรที่ไม่เคยมีประสบการณ์
ด้านนี้มาก่อนเมื่อมีคนหนึ่งยืนขึ้นพูดภาษาแปลก ๆ อาจไม่มีใครแปล เพราะยังไม่รู้ หรื อไม่แน่ใจ แต่เมื่อ
ได้รับคาสอนก็อาจยืนขึ้นแปลตามที่พระวิญญาณทรงนา ดังนั้นควรหนุ นใจกันและกันในเรื่ องนี้
5. อย่าให้ความอยากพูดภาษาแปลก ๆ ของเราชักนาเราจนเราพูดออกมาด้วยเนื้อหนัง มี
คริ สเตียนจานวนไม่นอ้ ย ที่ถูกครอบงาจิตใจทางด้านนี้ เช่น นายดาไปในกลุ่มคริ สเตียนที่เน้น
ในเรื่ องนี้ คนรอบข้างนายดาส่ วนมากพูดภาษาแปลก ๆ ทาให้นายดารู ้สึกเคอะเขิน ในที่สุดเพื่อจะเข้าวง
ไพบูลย์กบั เขาได้ นายดาจึงพยายามพูดบ้างโดยเลียนเสี ยง หมู หมา เป็ ด ไก่ เล่นละคร ไปตามเพลง
เช่นนี้ไม่ดีแน่ โดยเฉพาะชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของนายดาเอง คนที่พยายามแกล้งทาหรื อพูดภาษาแปลก ๆ
โดยเนื้อหนัง เกรงว่าจะเป็ นการล้อเล่นกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งมันไม่ควรอย่างยิง่ ถ้าอยากเป็ นคริ ส
เตียนที่พระเจ้าใช้ อย่าได้หลู่พระเกียรติของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เด็ดขาด
ผูใ้ หญ่ที่ขา้ พเจ้านับถือมากคนหนึ่งเคยบอกว่าถ้ามีคนพูดภาษาแปลก 100 คน ในจานวนนี้
10 คนจะพูดจากพระวิญญาณ
10 คนจะพูดจากผี
10 คนจะพูดจากเนื้อหนัง
ข้าพเจ้าอยากจะเชื่ อว่าสถิติน้ ี ผดิ แต่ก็เป็ นการเตือนใจคริ สเตียนทั้งหลาย เป็ นอย่างดีวา่ ให้ระวัง
เนื้อหนังและผีดว้ ย

2. ของประทานแปลภาษาแปลก ๆ
คาที่ใช้ในที่น้ ีไม่เชิงการแปล
(TRANSLATION)
แต่ในเชิงตีความหมาย
(INTERPRETATION) มากกว่าดังนั้นการแปลก็คือ สามารถที่จะให้เนื้ อความที่ได้พดู ไว้ในภาษาแปลก
ๆ
การแปลกนี้ ไม่ใช่การให้ในลักษณะคาต่อคา แต่เอาความหมายสาคัญออกมา ดังนั้นคนที่แปล
แต่ละคนอาจจะไม่สร้างประโยคเหมือนกัน แต่ก็ยงั แปลในความหมายเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่น
คนที่ 1 แปลว่า “พระเจ้าตรัสว่า เราจะอยูก่ บั เจ้าทั้งบนภูเขาและเหวลึก”
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คนที่ 2 แปลว่า “พระเจ้าพูดว่า เราจะไม่ทิ้งท่านคนเดียวทั้งที่สูงและต่า”
คนที่ 3 แปลว่า “พระเจ้าจะสถิตกับท่านเสมอ ทั้งในความสู งความลึก”3
คนที่แปลภาษาแปลก ๆ นั้น โดยปกติก็ไม่เข้าใจในภาษานั้นเช่นกัน แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงนาให้เรารู ้สึกที่จะตีความหมาย ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการแปลก็ใช้ความเชื่อมากทีเดียว
ใน
กรณี เรื่ องแปลนี้ก็เช่นเดียวกัน บางครั้งก็เป็ นการยากที่จะพิสูจน์วา่ คาแปลนั้นมาจากพระเจ้า หรื อจาก
อย่างอื่น ซึ่ งเราจะพูดเรื่ องนี้มากขึ้นเมื่อถึงเรื่ องสังเกตวิญญาณ
คนที่มีของประทานการพูดภาษาแปลก ๆ เปาโลหนุนใจให้ขอของประทานด้านการแปลด้วย
ซึ่ งจะช่วยคริ สตจักรทั้งทางด้านอารมณ์ และความเข้าใจ ทาให้คริ สตจักรจาเริ ญขึ้น
ในบททที่ 14 นี้ จะเป็ นแนวและหลักยึดในการปฏิบตั ิท้ งั การพูดและแปล เป็ นของประทาน
แท้จริ งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ ถ้าใช้ส่วนตัวก็จะช่วยตัวเองให้จาเริ ญขึ้น และเมื่อใช้ในที่ประชุม
การพูดต้องควบกับการแปล และพูดทีละคน และไม่เกิน 3 ถ้ามีคนแปล ถ้าไม่มีก็ไม่พดู (ข้อ 27)
ส่ วนข้อ 34 ที่วา่ “จงให้ พวกผู้หญิงนิ่งเสี ยในทีป่ ระชุ ม” หากว่าดูบริ บท (CONTEXT) แล้ว
ข้าพเจ้ามีแนวโน้มเชื่อว่า ไม่ใช่เมื่อผูห้ ญิงเข้าโบสถ์แล้ว จะทักทายใครไม่ได้ ต้องปิ ดปากเงียบ หรื อร้อง

3

(ตัวอย่างนี้เป็ นของ DENNIS J.BENNETT จากบทความ THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT)
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เพลงไม่ได้หรื อออกมาประกาศข่าวคริ สตจักรก็ไม่ได้ แต่ในบริ บทนี้ ควรจะหมายถึง ห้ามผูห้ ญิงพูด
ภาษาแปลก ๆ ในที่ประชุม เพราะบทที่ 14 เป็ นกฎที่เปาโลวางเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลก ๆ ทั้งบท

3. ของประทานผู้เผยวจนะ
ผูเ้ ผยพระวจนะกับศาสดาพยากรณ์ นั้นแปลมาจากภาษาเดิมคาเดียวกัน และก่อนนี้เราใช้ศาสดา
พยากรณ์มากกว่า จึงมีความโน้มเอียงที่จะเข้าใจความหมายในด้านพยากรณ์ หรื อบอกเรื่ องราวใน
อนาคตเพียงอย่างเดียว
แท้จริ งหาเป็ นเช่นนั้นไม่ คานี้โดยเนื้อแท้แล้วคือ “เป็ นผู้พูดแทนพระเจ้ า” พูดง่าย ๆ ว่าอยูก่ ลาง
ระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า เมื่อพระเจ้าบอกอะไรแก่เขาเขาก็นามาบอกแก่มนุษย์ ซึ่ งสิ่ งที่เขาบอกหรื อ
ประกาศนั้นบางครั้งก็เป็ นเรื่ องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บางครั้งก็เป็ นการตักเตือนว่ากล่าวให้รู้สึกสานึก
ดังที่ปรากฏในสมัยของเยเรมียเ์ ป็ นต้น (1 โคริ นธ์ 14:4, 24, 31)
ในพระคัมภีร์ใหม่ ของประทานด้านเผยวจนะเริ่ มตื่นตัวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ซบเซามากกว่า
400 ปี ตั้งแต่สมัยของมาลาคี เมื่อถึงยุคคริ สตจักรก็มีการเผยวจนะอย่างกว้างขวางทั้งหญิงและชาย “ใน
คราวนั้นเราจะเทฤทธิ์ เดชแห่ งพระวิญญาณของเราบนทาสทาสี ของเราและคนเหล่านั้นจะกล่าวคา
พยากรณ์” (กิจการ 2:18) “ฟิ ลิปมีบุตรหญิงพรหมจารี สี่คนซึ่งเป็ นผูท้ านาย” (กิจการ 21:9) ซึ่ งมีอยูท่ วั่ ไป
เช่น เยรู ซาเล็ม ซี ซาเรี ย อันติโอเกีย (กิจการ 11:27, 13:1, โรม 12:6)

สิ่ งทีน่ ่ าสั งเกต 2 อย่ างเกีย่ วกับการเผยวจนะ
1. การเผยวจนะ คือการได้รับคาพูดจากพระเจ้าโดยตรง และอาศัยปากของผูท้ าสของพระองค์พดู
ออกมา การเผยวจนะเป็ นคาพูดที่เข้าใจได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยของประทานด้านการแปล
ดังนั้น ข้อได้เปรี ยบของการเผยวจนะต่อภาษาแปลก ๆ ก็อยูท่ ี่นี่ การเผยวจนะมีส่วนช่วยด้าน
ความคิด ความเข้าใจ ทาให้คนอื่นที่อยูร่ อบข้างเข้าใจ และอัศจรรย์ต่อการตรัสของพระเจ้าต่อเขาโดยตรง
ดังนั้นการเผยวจนะจึงเป็ นการเสริ มสร้างคริ สตจักร (1 โคริ นธ์ 14: 4, 24)
2.ได้มีการนิยมตีความหมายอย่างกว้างขวางในวงการคริ สเตียนทัว่ ไปว่า
การเผยวจนะ คือ การเทศนา
การเผยวจนะ คือ การสอน
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การตีความหมายในลักษณะนี้ ออกจะขัดกับพระคัมภีร์ใหม่แน่ ๆ เพราะคนในศตวรรษแรกนั้น
เมื่อเขาได้ยนิ เขารู ้วา่ นัน่ เป็ นการเทศนาหรื อการสอน หรื อการพยากรณ์ ผูเ้ ผยวจนะกับอาจารย์ (ผูส้ อน)
ต่างกันแน่ในการจาแนกของพระคัมภีร์ใหม่ (กิจการ 13: 1 และ 1 โคริ นธ์ 12:29)
การเทศนานั้น เราเตรี ยมคาเทศน์ โดยอาศัยการทรงนาของพระวิญญาณ และนาไปเทศน์โดย
ฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ส่ วนการเผยวจนะนั้น พระเจ้าตรัสผ่านทางผูร้ ับใช้ของพระองค์โดยตรง คนนั้นไม่ได้คิดหรื อ
ตระเตรี ยมมาก่อนในสิ่ งที่เขาจะพูด
ในขณะเดียวกันเราไม่อาจปฏิเสธได้ตลอดเช่นกันว่า ในการเผยวจนะไม่มีการสอนหรื อการ
เทศนาเลย ในแง่ที่วา่ การสอนคือการเพิม่ การรู ้ขอ้ มูล (TO INFORM) และการเทศนาคือการชักจูงท้า
ทายให้กระทา (TO CHALLENGE)
ในการเผยวจนะอาจมีส่วนในลักษณะการสอนหรื อการเทศน์ประกอบอยูด่ ว้ ย แต่การที่จะตั้งกฎ
ว่าการเผยวจนะเท่ากับการเทศน์หรื อการสอนเท่านั้น ดูจะขัดความจริ งในพระคัมภีร์ใหม่

ประโยชน์ ของการเผยพระวจนะ
1. ทาให้คนที่ไม่เชื่อรู ้สึกสานึก “แต่ถา้ ทุกคนเผยพระวจนะ คนที่ไม่เชื่อหรื อคนที่รู้ไม่ถึงเข้ามา
ทุกคนก็จะทาให้เขาพิจารณาจิตใจของตนเอง” ดังนั้นการเผยพระวจนะ จึงอาจนาคนนอกเข้ามาสู่ ร่ม
พระคุณของพระเจ้า (1 โคริ นธ์ 14:24)
2. ทาให้ได้ความรู้และความหนุนใจ “เพราะว่าท่านเผยพระวจนะได้ทีละคน เพื่อให้ทุกคนได้
ความรู้ และได้รับความหนุนใจ” (1 โคริ นธ์ 14:31) สิ่ งที่คริ สเตียนเผยวจนะออกมา ภายใต้การทรงนา
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาจอยูใ่ นลักษณะความรู ้ ยกตัวอย่าง เช่น การชี้ถึงความบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ เป็ น
เหตุให้คริ สตจักรไม่เจริ ญ หรื อการบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ในอนาคตเป็ นต้น เช่น “คราวนั้นมีพวกผู ้
เผยพระวจนะลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอก ฝ่ ายผูห้ นึ่งในจานวนนั้นชื่อ อากาบัส ได้ลุก
ขึ้นแสดงโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ว่าจะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิง่ ทัว่ แผ่นดินโลก การกันดาร
อาหารนั้นได้บงั เกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอสั พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่า จะเรี่ ยไรกันตาม
กาลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่นอ้ งอยูใ่ นแคว้นยูเดีย เขาจึงได้ทาดังนั้น และฝากไปกับบารนาบัส
และเซาโลเพื่อนาไปให้พวกผูป้ กครอง” (กิจการ 11:27-30)
ในบางครั้งก็อยูใ่ นลักษณะการหนุ นใจ เช่น คาพยากรณ์ของเศคาริ ยาห์ ในลูกา บทที่ 1 ข้อ 67
ถึง 79 ซึ่ งคนที่ได้ยนิ คาเผยวจนะดังกล่าว ก็จะได้รับความหนุนใจอย่างมาก เฉพาะอย่างยิง่ ชาติยดู าที่ตก
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อยูภ่ ายใต้การปกครองของโรมันในขณะนั้น ได้รับคาหนุ นใจ ถึงพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่ไม่เคยทอดทิ้ง
ประชากรของพระองค์เลย

4. ของประทานรักษาคนป่ วย
ในยุคนี้ความสับสนอล_หม่านของการรักษาโรคให้หาย ทวีความรุ นแรงด้านการขัดแย้งมากขึ้น
มีผเู ้ สนอทรรศนะต่าง ๆ เช่น
1. ของประทานรักษาคนป่ วย สิ้ นสุ ดลงแล้วในยุคแรก เพราะถ้าของประทานการรักษาคนป่ วย
ยังมีอยูจ่ ริ ง ความจาเป็ นทางด้านโรงพยาบาล หมอ คลีนิค ก็ตอ้ งหมดไป สมมติวา่ อาจารย์ ก. มีของ
ประทานทางด้านนี้จริ ง ใครป่ วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ ให้มาหาอาจารย์ ก. วางมือ โรคก็จะหาย เมื่อ
เป็ นเช่นนี้แล้วคริ สตจักรจะต้องเจริ ญขึ้น โรงพยาบาลจะค่อย ๆ ยุบลงเพราะการรักษากับอาจารย์ ก. ง่าย
กว่า ไม่ตอ้ งให้เลือด ไม่ตอ้ งฉี ดยา ไม่ตอ้ งผ่าตัด เพียงวางมือโรคก็จะหาย ถ้าหากคริ สเตียนที่มีของ
ประทานรักษาคนป่ วยได้สัก 10 คน ประเทศไทยก็ไม่จาเป็ นใช้หมอแล้ว แต่สภาพที่เราเห็นนั้น
โรงพยาบาลก็ตอ้ งสร้างมากขึ้น ทั้งหมอและพยาบาลเราผลิตกันไม่ทนั ดังนั้น เราแน่ใจว่าของประทานนี้
หมดลงแล้ว
2. พวกทีเ่ ชื่อว่าพระเจ้ าเปลีย่ นนโยบาย ในสมัยแรกเป็ นเพราะวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่เจริ ญ มนุษย์
ต้องพึ่งฤทธิ์ เดชของพระเจ้ามาก แต่ทุกวันนี้สภาพการณ์เหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงไป พระเจ้าได้ข้ ึนชื่ อว่า
เป็ นผูส้ ร้างทุกอย่างไม่ใช่หรื อ ตัวยาต่าง ๆ ก็ลว้ นเกิดจากฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าทั้งสิ้ น ดังนั้น การรักษา
จากพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยตรง จะต่างจากการรักษาจากสิ่ งที่เกิดจากฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าตรงไหน
เพราะยังไงก็ยงั ขึ้นชื่อว่ารักษาจากสิ่ งที่มาจากพระเจ้าทั้งสองอย่าง
ดังนั้นคริ สเตียนควรใช้ยา และอธิษฐานขอพระเจ้าให้ทรงนาให้ใช้ยาถูกต้องกับชนิดของโรคนั้น เพื่อ
โรคนั้นจะได้หาย
สรุ ปว่า ในยุคนั้นแทนที่พระเจ้าจะรักษาเราโดยตรง พระองค์รักษาเราผ่านทางยา
3. พระเจ้ ายังใช้ วธิ ีเดิมอยู่ พระองค์สั่งว่า “จงรักษาคนป่ วย” (มัทธิว 10:8) พระเยซูเหมือนเดิม
เมื่อวานนี้ วันนี้ และสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ ดังนั้นพระองค์จะเปลี่ยนวิธีไม่ได้ พระเจ้ายังรักษาเราอยูถ่ า้ เรา
เชื่อในพระองค์จริ ง ๆ คนที่รักษาด้วยการวางมือและกินยาด้วยนี้เป็ นผูข้ าดความเชื่อ หรื อภายในจิตใจ
โลเล เหยียบเรื อสองแคม จะพึ่งยาและพระเจ้าทั้งสองอย่างไม่ได้ ต้องถามตัวเองว่า พระเจ้ายิง่ ใหญ่
พอที่จะรักษาโดยไม่ตอ้ งใช้ยาได้หรื อไม่ ถ้าตอบว่าได้ จงเอายาโยนทิง้ พึ่งในพระเจ้าเท่านั้น เพราะเมื่อ
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ท่านหายโรค ท่านจะสามารถถวายเกียรติยศทั้งหมดแก่พระเจ้า แต่ถา้ ท่านกินยาแล้วหายเกียรติยศนั้นจะ
ถูกแบ่งครึ่ ง เราต้องรู ้แน่ ๆ ว่าพระเจ้าไม่แบ่งสง่าราศีเกียรติยศให้อะไรเลย
ผูท้ ี่ยดึ หลักนี้ อาจไม่สามารถอธิ บายหลักนี้ได้แจ่มชัด แต่ผลที่แสดงออกมักเป็ นในลักษณะ ไม่
ยอมกินยาไม่เชื่อฟังหมอ
4. พระเจ้ ารักษาจิตใจมีผลต่อร่ างกาย แนวความคิดนี้นบั เป็ นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่
เรี ยกตนเองว่า ปฏิรูป (Reform)
อาจจะน้อยมาก หรื อกล่าวได้วา่ ไม่มีเลย ที่การรักษาโรคจะเป็ นในลักษณะคนขาด้วนมือด้วน
เมื่อวางมืออธิ ษฐาน จะเกิดการงอกออกมาหายเป็ นปกติ ไม่สบายปวดท้อง เป็ นมะเร็ งบางแห่ง
คนป่ วยอาจแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. พวกที่ป่วยทางร่ างกายจริ ง ๆ มีเชื้อโรคเข้าไปอยูภ่ ายใน หรื อเกิดภาวะไม่สมดุลย์บางอย่าง
2. เป็ นพวกที่ป่วยทางจิตใจ ยังผลให้แสดงออกมาทางร่ างกาย
ทางการแพทย์ทุกวันนี้ วิจยั แล้วว่า คนป่ วยที่ไปหาหมอตามโรงพยาบาลนั้น ความจริ ง 80 %
ป่ วยทางจิตใจ ไม่ใช่ป่วยทางร่ างกาย เมื่อจิตใจไม่สบายคิดมาก นอนไม่หลับ ก็มีผลต่อร่ างกายได้ ดังนั้น
เมื่อคนนั้นมา ขอให้มีการอธิ ษฐานเผือ่ เขา เขามีโอกาสสารภาพผิด มีโอกาสมอบสิ่ งที่กงั วลไว้ในพระ
หัตถ์พระเจ้า มีความเชื่อมัน่ เข้ามาแทนที่ เมื่อสุ ขภาพจิตดีข้ ึนเพราะการเข้าหาพระเจ้า และการอธิ ษฐาน
ก็มีผลทาให้ร่างกายหายจากโรคได้
ในทรรศนะนี้ช้ ีให้เห็นว่า การรักษาทางจิตใจสาคัญและทาให้ร่างกายหายป่ วยได้ ถ้าจิตใจเชื่ อ
ศรัทธาในพระเจ้า มีความสันติสุข ยินดี มาแทนที่
ทรรศนะต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ ล้วนน่าคิดทั้งสิ้ น ถ้าหากเราจะใช้ความรอบคอบ และพิจารณาด้วย
ใจเป็ นธรรมแล้วเราจะรู ้สึกว่าทุกฝ่ ายล้วนมีเหตุผล แต่เหตุผลที่เราจะยึดถือเป็ นบรรทัดฐานแท้จริ งนั้น ก็
ยังต้องมาจากพระคัมภีร์

พระคัมภีร์สอนอย่ างไรเกีย่ วกับการรักษาคนป่ วย
1. เราจะพบในหนังสื อกิตติคุณบ่อยครั้งที่พระเยซูคริ สต์รักษาคนป่ วยให้หายโรค คนตายให้
เป็ นขึ้น คนตาบอดให้เห็น คนแขนลีบให้เป็ นปกติ ซึ่ งชี้ให้เห็นว่าโรคต่าง ๆ ในแต่ละลักษณะล้วนไม่มี
เหนื อกว่าอานาจของพระเจ้าเลย
2. ในการรักษาโรคให้หาย ความเชื่อของผูป้ ่ วยมีส่วนสาคัญด้วย หรื อไม่ก็ผเู ้ กี่ยวข้องกับผูป้ ่ วย
คนโรคเรื้อน มาหาด้วยความเชื่อ (มัทธิว 8: 2)
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นายร้ อย แสดงความเชื่ อใหญ่แทนบ่าว (มัทธิ ว 8: 10)
คนง่ อยที่ถูกหาม พระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย (มัทธิ ว 9: 2)
หญิงเป็ นโรคตกโลหิต แตะต้องฉลองพระองค์ดว้ ยความเชื่อ (มัทธิว 9: 21)
คนตาบอดสองคน มาหาพร้อมบอกว่า ข้าพระองค์เชื่อ (มัทธิ ว 9: 28)
3. ยากอบ 5: 14 สอนแน่นอนถึงการอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อในการรักษาคนป่ วย “มีผใู้ ดในพวก
ท่านเจ็บป่ วยหรื อ จงให้ผนู ้ ้ นั เชิญบรรดาผูป้ กครองของคริ สตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิ ษฐานเพื่อ
เขา และเจิมเขาด้วยน้ ามันในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และการอธิ ษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้
ผูป้ ่ วยรอดชีวติ และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทาบาป พระองค์ก็จะ
ทรงโปรดอภัยให้” (ยากอบ 5:14-15)
4. อัครทูตเองก็ไม่สามารถรักษาคนป่ วยให้หายได้ ในบางครั้ง เพราะพระเจ้าไม่อยูใ่ ต้เงื่อนไขที่
จะรักษาเสมอ พระองค์อาจมีแผนการอื่นในชีวิตก็ได้
เปาโลเองจาต้องจากโตรฟิ มัส ที่เมืองมิเลทัสในขณะที่โตรฟี มัสยังป่ วยอยู่ (2 โคริ นธ์ 4: 20)
ดูเหมือนเปาโลไม่สามารถทาอะไรได้ เกี่ยวกับการป่ วยของเอปาโฟรดิทสั (ฟี ลิปปี 2: 25-27)
ของประทานการรักษาคนป่ วยที่พระเจ้าให้แก่บางคนนั้น เพื่อเขาจะเป็ นช่องทางที่พระเจ้าจะ
สาแดงความเมตตากรุ ณาแก่คนป่ วย ไม่ใช่ทุกคนมีของประทานนี้ แต่ปรากฏการณ์การรักษาโรคปรากฏ
มากขึ้น โดยเฉพาะเอเซี ย และอัฟริ กา ผูท้ ี่มีของประทานนี้ควรที่จะนามาใช้ให้เหมาะสมตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้า เพื่อเสริ มสร้างคริ สตจักรให้จาเริ ญขึ้น
เปาโลแนะนาให้ทิโมธี ดื่มเหล้าองุ่นบ้าง เพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหารของเขา (1 ทิโมธี 5: 23)
5. ในความเจ็บป่ วย และพระเจ้าให้เราเป็ นโรคนั้น แม้เราจะขอให้พระองค์รักษาแล้วก็ตาม
แสดงให้เห็นว่าพระองค์อาจมีพระประสงค์ที่เหนื อกว่า ใน 2 โคริ นธ์ 12: 7-9 เปาโลขอให้พระเจ้าเอา
หนามนั้นออกถึง 3 ครั้ง แต่พระเจ้าไม่ได้ทาตามคาขอของเปาโล แต่กลับตอบว่า พระคุณของพระเจ้า
เพียงพอสาหรับเขา เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ ข้ ึนเต็มขนาดที่นนั่

สิ่ งทีค่ วรระวัง
1. หลักของพระคัมภีร์ในข้อ 4 และ 5 ควรเตือนเราด้วยในการสร้างทรรศนะที่สมดุลย์ ว่า พระ
เจ้าไม่จาเป็ นต้องรักษาทุกครั้ง
บางคนเน้นว่า เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะรักษาทุกโรคให้หาย “ทุกคน” คาสอนนี้ขดั กับ
หลักในพระคัมภีร์แน่
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2. บางครั้งอันตราย ถ้าคนที่กลับเป็ นคริ สเตียนมีเจตนารมณ์ เพื่อหายโรคเท่านั้น ไม่ได้คิดที่จะ
ยอมให้พระคริ สต์เป็ นเอกในชีวติ เขาในลักษณะนี้ เราจะมีคริ สตจักรที่อว้ น (มีคนมาก) แต่ไม่ใช่
คริ สตจักรแข็งแรง (ทุกคนมีคุณภาพ)
ของประทานการรักษาคนป่ วย ที่พระเจ้าให้แก่บางคนนั้น เพื่อเขาจะเป็ นช่องทางที่พระเจ้า
สาแดงความเมตตากรุ ณาแก่คนป่ วย ไม่ใช่ทุกคนจะมีของประทานนี้แต่ปรากฏการณ์รักษาโรคปรากฏ
มากขึ้น โดยเฉพาะเอเซีย และอาฟริ กา ผูท้ ี่มีของประทานนี้ควรที่จะนามาใช้เหมาะสมตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้า เพื่อเสริ มสร้างคริ สตจักรให้จาเริ ญขึ้น

5. ของประทานทาการอิทธิฤทธิ์
การทาอิทธิ ฤทธิ์ หรื อมหัศจรรย์ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นมาในพระคัมภีร์เดิมและใหม่ เช่นเอลียาห์ เรี ยก
ไฟลงจากฟ้ า ทาให้คนตายฟื้ น ในพระคัมภีร์ใหม่ พระคริ สต์ทาน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น ขับผีออก เดินบนน้ า
เป็ นต้น
ในยุคนี้สิ่งอัศจรรย์ดา้ นการทาอิทธิ ฤทธิ์ ปรากฏน้อยมาก เมื่อเทียบกับ การพูดภาษาแปลก และ
การรักษาโรค เราเคยได้ยนิ ข่าวมีการอธิ ษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนน้ าเป็ นน้ าองุ่นในอินโดนีเซี ย แต่จะมี
หลักฐานมากน้อยนั้นก็พดู ยาก
ของประทานนี้ ไม่จาเป็ นต้องพัฒนา เช่นการสอน ท่านทาการอัศจรรย์ได้หรื อไม่ได้เท่านั้น
อนึ่ง แม้ปรากฏการณ์ดา้ นนี้จะมีนอ้ ย ก็ไม่ได้หมายความว่าหมดไป แต่ยงั คงมีอยูแ่ น่ ๆ
คาที่แปลว่าอิทธิ ฤทธิ์ น้ นั มาจากภาษาเดิมว่า “ดูนามิส” ซึ่งเน้นถึงกาลัง หรื อพลัง ดังนั้น ของ
ประทานเล็งให้เห็นถึงพลังอานาจของพระเจ้า ที่ใช้ผา่ นคริ สตจักรของพระองค์

6. ของประทานความเชื่อ
ของประทานนี้ ผูศ้ ึกษาพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ความเชื่อที่พดู ถึงนี้ ไม่ใช่ความเชื่อ
เกี่ยวกับการต้อนรับพระเยซูเข้าในชีวติ เพื่อจะบังเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้า
ความเชื่อที่พดู ถึงนี้ หมายถึง “ความวางใจในพระเจ้ า” แม้สภาพการณ์ขา้ งหน้าจะมืดมิดมองไม่
เห็นทาง ซึ่ งรวมไปถึงการเชื่อพระเจ้าที่จะอธิ ษฐานเผือ่ ใครคนหนึ่งเป็ นเวลาหลายปี จนกว่าคนนั้นจะ
ยอมรับเชื่อในพระเจ้า
ความเชื่อในลักษณะนี้ อาจเป็ นความแน่ใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่พระเจ้า
ตรัสกับจิตใจเขาคนนั้น
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โนอาห์มีความเชื่ อในพระเจ้าจึงได้สร้างเรื อขึ้นหรื ออับราฮัม ยอมจะฟังสุ รเสี ยงของพระเจ้า
เดินทางไปยังดินแดนที่เขาไม่รู้จกั
ในยุคของเรานี้ ได้มีคริ สเตียนตัวอย่างมากมายที่มีของประทานความเชื่ อ และสร้างคณะ
มิชชันนารี ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยปราศจากใครสัญญาจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเลย เพราะ
ฮัดสัน เทเลอร์ เคยเขียนไว้วา่
“งานของพระเจ้า ที่กระทาตามทางของพระองค์ จะไม่ขาดแคลนเลย ทางด้านการสนับสนุน
ของพระเจ้า”
เมื่อพูดถึงของประทานด้านความเชื่อ อีกคนหนึ่งที่จะต้องเอ่ยถึงคือ ยอร์ จ มูลเลอร์ คนที่ไม่
เป็ นคริ สเตียนพูดกับเพื่อนบ้านว่า “ถ้ายอร์ จ มูลเลอร์ มาอธิ ษฐานเพื่อจะขอบ้านนี้จากพระเจ้าแล้ว คุณ
ควรจะย้ายออกดีกว่า เพราะคนนี้เมื่อเขาขออะไร ก็จะได้สิ่งนั้น” นี่เป็ นคาพยานจากคนนอกเกี่ยวกับ
ความเชื่อของมูลเลอร์
มูลเลอร์ มีของประทานด้านความเชื่ออย่างน่าอัศจรรย์ยงิ่ มีเรื่ องเล่าว่า วันหนึ่งในโรงเลี้ยงเด็ก
กาพร้าของเขาถึงเวลาอาหาร ทุกคนเข้านัง่ ประจาที่ ปรากฏว่ามีแต่ชอ้ นกับจานเปล่า เด็ก ๆ ถามมูลเลอร์
ว่าจะเอาอาหารมาจากไหน ถึงมีก็ปรุ งไม่ทนั เสี ยแล้ว เด็กทุกคนต่างมองหน้ากัน รู ้แน่วา่ วันนี้ ตอ้ งอดแน่
แต่มูลเลอร์ บอกว่า พระเจ้าจะประทานให้ ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสาหรับอาหาร เพราะเขามีความเชื่อ
เช่นนั้น ทั้งหมดก็กม้ ศีรษะลงอธิ ษฐาน ทันใดนั้นมีเสี ยงรถชนกันข้างนอกปรากฏว่ารถบรรทุกเสบียง
อาหาร ไปยังที่หนึ่งเกิดอุบตั ิเหตุ อาหารกระจายเรี่ ยราดตามพื้น ผูเ้ ป็ นเจ้าของรถก็บอกมูเลอร์ ให้เก็บ
อาหารนี้ไปให้เด็กกาพร้าเหล่านั้นกินเถิด
นับเป็ นตัวอย่างดียงิ่ แสดงให้เห็นถึงของประทานความเชื่ อ แม้สถานการณ์อยูใ่ นสภาพไม่มีหวัง
แต่ก็ยงั วางใจพระเจ้าได้
เราต้องการผูท้ ี่มีความเชื่ อเช่นนี้มากขึ้นในคริ สตจักร และในงานของพระเจ้า เมื่อไม่มีเงิน
สนับสนุนโดยตรง

7. คาประกอบด้ วยสติปัญญา
ความหมายของคาประกอบด้วยสติปัญญา คือในสถานการณ์ยาก ฉุกเฉิน หรื อคับขันอันตราย
คาที่ประกอบด้วยสติปัญญา พระเจ้าให้แก่ผทู ้ าสของพระองค์ที่จะแก้ไข หรื อช่วยให้พน้ สภาวะ
ล่อแหลมนั้นได้
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ในพระคัมภีร์เดิม เมื่อศึกษาถึงชีวติ ของซาโลมอน ซึ่งเขาได้ทูลขอสติปัญญา (ฉบับแปลใหม่
ความคิดความเข้าใจ) ซึ่ งพระเจ้าได้ประทานสติปัญญาเหลือล้นแก่ซาโลมอน และอวยพรอย่างอื่นแก่
ชีวติ ของเขาด้วย ใน 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 3: 16-28 สาแดงให้เห็นถึงคาอันประกอบด้วยสติปัญญาของ
ซาโลมอน ในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ยากลาบาก เรื่ องการแย่งลูกของหญิงเพศยาสองคน
ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคาประกอบด้วยสติปัญญาจึงไม่ใช่ความเข้าใจตามธรรมชาติ โดยทัว่ ๆ ไป
แต่เป็ นของประทานจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
สติปัญญานี้เป็ นของมาจากพระเจ้า “และพระเจ้า
พระราชทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้” (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 5:12)

8. คาประกอบด้ วยความรู้
คาประกอบด้วยความรู ้ ที่มีตวั อย่างเห็นได้ชดั เจนในกิจการ 5:1-11 กรณี เรื่ องอะนาเนีย กับ
สัพฟี ราที่โกหก เขาบอกว่าถวายหมด แต่ความจริ งเขาเก็บไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่ งเปโตรพูดว่า “เหตุ
ไฉนซาตานจึงทาให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
เหตุการณ์อนั นี้ ชี้ให้เห็นว่าเปโตรรู ้ได้เพราะพระเจ้าทรงสาแดงให้ทราบ จึงพูดออกเป็ นคา
ประกอบด้วยความรู้
คาประกอบด้วยสติปัญญา มาจากพระเจ้าฉันใดคาประกอบด้วยความรู ้ ก็ควรจะเป็ นฉันนั้น
แน่นอนคานี้ไม่ใช่ความรู ้ที่เราศึกษาค้นคว้าได้และเอ่ยออกมา แต่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าช่วยให้เรารู ้
อย่างไรก็ตาม ของประทานคาประกอบด้วยสติปัญญาและความรู ้ มีความเห็นแตกต่างกันไป ซึ่ งถ้าพูด
ตามความจริ งแล้ว ก็แทบไม่มีกลุ่มใดที่สามารถสรุ ปทั้งหมด
ความเห็นที่น่าคิดคือ เป็ นความสามารถที่จะเข้าใจความคิดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ใน
สถานการณ์หนึ่งและสื่ อสารความจริ ง เพื่อพบกับความต้องการนั้น

9. ของประทานรู้ จักสั งเกตวิญญาณ
ของประทานอันนี้ ไม่ใช่การสังเกตฝ่ ายวิญญาณในลักษณะกว้าง ๆ ว่าอยูใ่ นระดับไหน แต่เป็ น
การแยกแยะวิญญาณว่ามาจากพระเจ้าหรื อไม่ คริ สตจักรที่เต็มไปด้วยของประทานอย่างเช่นโคริ นธ์น้ นั
นับว่าการรู ้จกั สังเกตวิญญาณสาคัญมากเพราะปรากฏการณ์หลายอย่างที่ปรากฏขึ้น เช่นการพูดภาษา
แปลก ๆ การแปล การพยากรณ์ ฯลฯ อาจจะไม่ใช่มาจากพระเจ้าก็ได้ มันเป็ นวิญญาณชัว่ ที่แอบแฝงเข้า
มา ทาให้คนของพระเจ้าหลงผิด และในที่สุดตกอยูใ่ นลักษณะหลงเชื่อซาตาน
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สิ่ งที่วญ
ิ ญาณชัว่ พูดอาจถูกต้อง ศาสนศาสตร์หรื อพระคัมภีร์กไ็ ด้ ซึ่ งอาจจะทาให้คริ สเตียน
ยอมรับ ยกตัวอย่างเช่นในกิจการบทที่ 16 ขณะที่อาจารย์เปาโลอยูท่ ี่เมืองฟี ลิปปี หญิงคนหนึ่งตามเปาโล
และคณะไปร้องว่า “คนเหล่านี้เป็ นทาสของพระเจ้าสู งสุ ด มาประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลาย” (ข้อ 17)
คากล่าวนี้ถูกต้องและเป็ นจริ งในทุกกรณี ยิง่ กว่านั้นยังอยูใ่ นลักษณะสรรเสริ ญยกย่องพระเจ้าด้วย เพราะ
เรี ยกพระเจ้าสู งสุ ด แต่เปาโลหาได้มีความยินดีกบั คาพูดของวิญญาณชัว่ เลย เขากลับขับผีน้ ีออกในนาม
ของพระเยซูคริ สต์ การสังเกตวิญญาณสาคัญมากเช่นกันในกรณี พยากรณ์ เพราะมีไม่นอ้ ยที่พยากรณ์มา
จากเนื้อหนัง คือคิดว่าสิ่ งที่พดู นั้นมาจากพระเจ้า และบางทีคนพยากรณ์หรื อเผยวจนะจริ งใจในสิ่ งใดก็
ตามที่ไม่มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แม้เราจะจริ งใจ เราก็ยงั ผิดอย่างจริ งใจได้ แสดงให้เห็นชัดว่าเมื่อ
จริ งใจก็ไม่จาเป็ นต้องถูกต้องเสมอไป
ดาวิด วัทสัน เขียนข้อพิสูจน์ไว้ 3 ข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสังเกตการเผยวจนะ
1. พระเยซูคริ สต์ เป็ นเจ้าเหนือหัวในชี วติ ของคนเผยวจนะจริ ง ๆ หรื อไม่ “ไม่มีผใู ้ ดอาจพูดว่า
พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นอกจากนี้ผทู ้ ี่พูดโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (1 โคริ นธ์ 12:3)
2. พระเยซูได้รับการยอมรับว่าเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็ นพระเจ้าที่สมบูรณ์หรื อไม่ (Perfect
man and perfect God) “โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู ้จกั พระวิญญาณของพระเจ้า คือพระวิญญาณทั้งปวง
ที่ยอมรับว่าพระเยซูคริ สต์ได้เสด็จมาเป็ นมนุษย์ วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า” (1 ยอห์น 4:2)
3. ชีวติ ของคนนั้น สอดคล้องกับความเชื่อของเขาหรื อไม่ มีความดี ความน่านับถือ หรื อความ
บริ สุทธิ์ ในชีวติ (มัทธิ ว 7: 15-20)
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บทที่ 6 ขบวนการ คาริสมาติค
เมื่อพูดถึงของประทานฝ่ ายวิญญาณแล้ว หากไม่เอ่ยถึงกลุ่ม คาริ สมาติคบ้าง ดูออกจะขาดความ
สมบูรณ์ไปมาก กลุ่มนี้บางทีเขาเรี ยกว่า Neo-Pentecostalism หรื อ กลุ่ม “เพนตาคอสใหม่ ”
ในปี 1950 ที่ทวีปอเมริ กาเหนือ เริ่ มมีประสบการณ์เกี่ยวกับของประทาน และการเคลื่อนไหว
ในลักษณะเน้นถึงประสบการณ์กบั พระเจ้าในลักษณะ “บัพติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” แต่ยงั ไม่
กว้างขวางนัก ต่อมาอีก 10 ปี ศาสนาจารย์ เดนนิส เบนเนทท์ ผูอ้ ยูใ่ นคณะ อีพิโคปาเลี่ยน ได้มี
ประสบการณ์ดงั กล่าว ทาให้ชีวติ ที่เคยเป็ นแต่พิธี กลับมีพลานุภาพ และศาสนาจารย์ เบนเนทท์คนนี้เอง
ที่เริ่ มเขียนหนังสื อและบทความ ทาให้กลุ่ม คาริ สมาติคได้รับความสนใจทัว่ ไป
เริ่ มจากกลุ่ม โปรเตสเต้นท์ ในคณะอีพีโคปาลลูเทอร์ แลน เพรสไบทีเรี ยน และค่อย ๆ ขยายเข้า
ไปในกลุ่มคาทอลิค
J. Rodman Williams ได้เขียนไว้ในนิตยสารรายเดือน Christianity today (ก.พ. 1975) สรุ ปถึง
ลักษณะของกลุ่มนี้อย่างดี ถึง 7 อย่าง
1. เป็ นความรู ้สึกที่คน้ พบใหม่ ถึงความจริ งด้านพลานุภาพของความเชื่อคริ สเตียน
2. เป็ นการรื้ อฟื้ น สามัคคีธรรม สัมพันธภาพหรื อ คอยโนเนีย (Koinonia) ใหม่อีกครั้งหนึ่งใน
กลุ่มคริ สเตียน
3. การปรากฏมากขึ้นของของประทานฝ่ ายวิญญาณ ตามหลักใน 1 โคริ นธ์ 12-14
4. ประสบการณ์ที่เรี ยกว่า “บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ ” ซึ่ งบ่อยครั้งประกอบด้วยการพูด
ภาษาแปลก ๆ ที่ทาให้ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณตื่นใหม่
5. การเข้ารวมกัน ในลักษณะน้ าหนึ่งใจเดียวกันด้านจิตวิญญาณ ที่สาคัญกว่าการขัดขวางทาง
ลัทธินิกาย
6. พบถึงฤทธิ์ อานาจ ในการเป็ นพยานใหม่ในการประกาศกิตติคุณ
7. มีท่าทีใหม่เกี่ยวกับเรื่ องราวในอนาคตของพระคัมภีร์ (Eschatology)
อย่างไรก็ตาม สิ่ งพึงสังวรสาหรับคริ สเตียนทุกคนก็คือ ความสมดุลย์ในชีวติ คริ สเตียนเมื่อเกี่ยวข้องกับ
ของประทาน
1. ความตื่นตัวในฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า เป็ นสิ่ งถูกต้อง อารมณ์ ความรู ้สึกในการนมัสการเป็ น
เรื่ องสาคัญ แต่ตอ้ งระวังอารมณ์และความรู ้สึกไม่พาเราไปไกลจากพระคาของพระเจ้า พระคาของพระ
เจ้ายังเป็ นบรรทัดฐานเหนืออารมณ์ความรู้สึก
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อย่าให้ความเชื่ อของเราอยูใ่ นลักษณะงมงาย หรื อต่อต้านความคิดพิจารณา
(Anti-intellectualism) การรับฟังคนอื่น จะมีส่วนช่วยเราให้กว้างออกทางความคิดที่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมในพระวจนะของพระเจ้า
2. ความบริ สุทธ์ของชีวิตคริ สเตียน นับว่าได้มีการเน้นอย่างดีในเรื่ องนี้ ภายในกลุ่มคาริ สมาติก
เราเห็นว่าในคริ สตจักรโคริ นธ์น้ นั แม้ของประทานจะมีมากแต่ความแตกแยกก็ยงั เป็ นปั ญหาใหญ่ ชีวติ ที่
บริ สุทธิ์ ของคริ สเตียน รวมถึงความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณ ความแตกแยกอาจเกิดขึ้นได้
จากสาเหตุของการมีประสบการณ์กบั ไม่มีประสบการณ์ หรื อความรู ้สึกทนงตัวว่า เรามีของประทาน
ภาษาแปลก ๆ ส่ วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่มี ทาให้เกิดความรู ้สึกสงสารคนอื่น ๆ หรื อจัดพวกไม่มีเป็ น
คริ สเตียนประเภทสอง อย่างนี้พึงระวัง เพราะการแแตกแยกของคริ สตจักรเกิดขึ้นในลักษณะนี้
บ่อยครั้ง
3. ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันนั้น ต้องมีรากฐานความเชื่ อสาคัญเหมือนกันด้วย จึงจะเข้ากันได้
แท้จริ ง ยกตัวอย่างเช่น คนสองพวกมาประชุมร่ วมกันในการสรรเสริ ญพระเจ้า พวกหนึ่งเชื่อว่าพระเยซู
คริ สต์เป็ นพระเจ้า อีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เป็ นเพียงมนุ ษย์ธรรมดาเท่านั้น ในลักษณะขัดกันถึงความ
เชื่อสาคัญเช่นนี้ การเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันจะเป็ นไปได้อย่างไร แม้วา่ ในการประชุมจะเต็มไปด้วยการ
สรรเสริ ญก็ตาม
ในทานองเดียวกัน หากเราเน้นการเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน หลังจากการประชุมเสร็ จแล้วพวก
หนึ่งยังหันเข้ากราบไหว้รูปเคารพ เช่น นางมาเรี ย และนักบุญต่าง ๆ ดูออกจะตรงข้ามกับบัญญัติ 10
ประการมากทีเดียว
ในที่สุดเราจะเห็นว่า เราสามารถเรี ยนรู ้หลายอย่างจากขบวนการคาริ สมาติก ไม่วา่ จะเป็ นการ
ตื่นตัวในการสัมผัสกับพระเจ้าอย่างจริ งจังในชีวติ ของเรา หรื อการสรรเสริ ญพระเจ้าแบบมีชีวติ ของเรา
หรื อการสรรเสริ ญพระเจ้าแบบมีชีวติ ชีวา ตลอดทั้งความสนใจในเรื่ องของประทานฝ่ ายวิญญาณแทนที่
จะเพิกเฉย หรื อมองข้ามไป
เราต้องยอมรับว่า ในศตวรรษที่ 20 นี้ คริ สตจักรจานวนมากที่ตายลง เนื่องจากศาสนศาสตร์
แบบใหม่ที่ปฏิเสธอิทธิ ฤทธิ์ การมหัศจรรย์ของพระเจ้า หลายแห่งนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพิธีเท่านั้น หา
ได้เข้าถึงการสถิตอยูข่ องพระเจ้าไม่
บางครั้งฤทธิ์ เดชของพระเจ้าดูห่างไกลเหมือนมีอยูใ่ นสมัยแรก
เท่านั้น
เราต้องขอบคุณพระเจ้า ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ กาลังเคลื่อนไหวในหลายที่ ขณะเดียวกันอย่าให้
อารมณ์พาเราไปไกลจากพระคาของพระเจ้า จนเราต้องกลายเป็ นคริ สเตียน “ตกขอบ”
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บทที่ 7 เป็ นอวัยวะของกายอันเดียวกัน
(เอเฟซัส 3:6)
เมื่อเราพูดถึงคริ สตจักร ในความหมายจริ งของพระคัมภีร์แล้ว เราต้องเข้าใจอย่างชัดเจน
เสี ยก่อนว่า คริ สตจักร ไม่ได้หมายถึงอาคารบ้านเรื อน หรื อโบสถ์แต่หมายถึงคนที่บงั เกิดใหม่ในพระ
คริ สต์ คาว่าคริ สตจักรมาจากภาษาเดิมคือ “เอ็กเลเซี ย” ซึ่ งแปลตรงตัวว่า “ผู้ทถี่ ูกเรียกออก”
พระคัมภีร์ได้พูดถึง คนที่ถูกเรี ยกออกจากความมืดเข้าสู่ ความสว่างจากความตายเข้าสู่ ชีวิต หรื อ
จากห่างไกลเข้าสู่ ร่มพระคุณของพระเจ้า ในทรรศนะที่วา่ เขาเหล่านั้นรวมกันเป็ นพระวรกาย ซึ่ งมีพระ
คริ สต์เป็ นศีรษะ “เหมือนพระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร ซึ่งเป็ นกายของพระองค์”
(เอเฟซัส 5: 23, 4: 12)
ทุกครั้งที่พระคัมภีร์พดู ถึงคริ สตจักร ไม่เคยสักครั้งเดียวที่หมายถึงอาคารบ้านเรื อน แต่หมายถึง
คนที่อยูใ่ นพระคริ สต์ และคริ สเตียนเหล่านี้ รวมกันกลายเป็ นพระกายซึ่ งมีพระคริ สต์เป็ นศีรษะ

หลักสาคัญในกายเดียวกัน
1. อวัยวะมีหลายส่ วนแต่ยงั เป็ นกายเดียว เราต้องตระหนักว่า คริ สเตียนทุกคนเป็ นอวัยวะส่ วน
หนึ่งในกายของพระคริ สต์ และอวัยวะแต่ละอย่างก็แตกต่างกันออกไปฉันใด คริ สเตียนก็ฉนั นั้น เรา
ทั้งหลายต่างมีความคิดพื้นเพ และนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน แต่ก็ยงั ต้องระลึกเสมอว่าเราต่างคนต่างก็ยงั
อยูใ่ นกายเดียวกัน ของพระคริ สต์ แม้ของประทานในชี วติ จะต่างกัน เราก็ยงั เป็ นกายเดียวกันของพระ
คริ สต์
2. ในกายนั้นไม่มีแบ่งแยก ชนชั้น หรื อเชื้อชาติ พระกายของพระคริ สต์ประกอบด้วยบุคคลที่มา
จากหลายแหล่ง หลายฐานะ ทั้งที่อิสระ และเป็ นทาส ยิวหรื อกรี ก พระกายนี้ไม่ได้จากัดไว้เฉพาะ
สาหรับชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งหรื อเชื้อชาติใดเชื้ อชาติหนึ่ง ทุกคนที่ปรารถนาสามารถเข้าเป็ นส่ วนในกาย
นั้นได้ “เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียว เข้าเป็ นกายเดียวกัน”
3. เราต่างต้องการกันและกัน ในความเติบโต หรื อ ถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริ สต์น้ นั
อวัยวะต่าง ๆ จะแยกกันอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน บางคนอาจมีของ
ประทานมาก บางคนน้อยแต่ทุกคนก็สาคัญต่อกายนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้า
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ดังนั้น เราจึงเห็นว่าพระเจ้าทรงตั้งแต่ละคนไว้ในฐานะไม่เหมือนกัน ในส่ วนรับผิดชอบต่างกัน
แต่ไม่วา่ เราจะรับผิดชอบมากน้อย เราก็สาคัญทั้งสิ้ น และถ้าขาดอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่ง พระกายของ
พระคริ สต์ตอ้ งรับการกระทบกระเทือนแน่ ๆ
ดังนั้น เมื่อเราคิดถึงคริ สเตียนทุกคนเป็ นอวัยวะส่ วนหนึ่งในพระกายของพระคริ สต์ เราจะเห็น
ว่า ความเจริ ญเติบโตก้าวหน้าได้ อวัยวะต่าง ๆ ต้องทางานในหน้าที่รับผิดชอบของตน ตามแต่ของ
ประทานที่พระเจ้าทรงประทานแก่เขา
หากเรามองดูคริ สตจักรในลักษณะทีมฟุตบอลลงไปแข่งขันในสนาม เราจะเห็นว่า แทนที่
นักกีฬาทั้ง 11 คนจะลงเล่นทั้งหมด เรากลับเห็นนายโก หรื อผูร้ ักษาประตูทางานอยูค่ นเดียว วิง่ อยูค่ น
เดียว รับลูกอยูค่ นเดียว อีก 10 คนแทนที่จะลงเล่น กลับไปนัง่ ริ มสนามทาหน้าที่เป็ นกองเชียร์ ทีม
ฟุตบอลนี้ต่อให้เก่งขนาดไหน ก็เล่นชนะไม่ได้ เพราะมีคนเล่นอยูค่ นเดียว
ทุกคนคงขาและหัวเราะอย่างงอหาย หากเจอทีมฟุตบอลเช่นนี้ เราต้องคิดว่าทีมนี้คงบ้า ๆ บอ ๆ
แน่
เมื่อเราหันมามองคริ สตจักร เราเป็ นดังเช่นทีมฟุตบอลที่พูดนี้จริ ง ๆ ยกตัวอย่างเช่นการประกาศ
ในคริ สตจักร บางแห่งมีศิษยาภิบาลทาการประกาศอยูค่ นเดียว คนอื่นทาหน้าที่เป็ นกองเชียร์ที่จะหนุน
ใจศิษยาภิบาลให้ประกาศเท่านั้นเอง ตัวสมาชิกไม่ยอมทาอะไรเลยสัปดาห์หนึ่งมาโบสถ์ครั้งหนึ่งก็เป็ น
อันพอกัน
ถ้าคริ สตจักรตกอยูส่ ภาพนี้ จะมีชยั ชนะได้อย่างไร ดังนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่เราจะเข้าใจว่าเราต่าง
ต้องการกันและกัน ทุกคนควรเข้าใจประจาการ ตามของประทานที่พระเจ้าให้มา ทุกคนร่ วมแรงร่ วมใจ
กันทางาน ประกาศขยายแผ่นดินของพระเจ้า การบรรลุเป้ าหมายจึงจะเป็ นไปได้
4. อวัยวะทุกส่ วนพะวงซึ่ งกันและกัน คริ สเตียนทุกคนควรเอาใจใส่ สนใจ เป็ นห่วงเป็ นใยซึ่ งกัน
และกัน พร้อมที่จะร่ วมใจในการแบกภาระซึ่งสมาชิกอีกคนหนึ่งได้รับ
ความรู ้จกั พะวงต่อกันนี้ จะช่วยให้การเข้าสนิทพร้อมสัมผัสส่ วนที่จริ งได้ เป็ นการก่อสร้างความรัก
ระหว่างคริ สเตียนให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
ยิง่ กว่านั้น เราควรรู ้ความจริ งเสี ยทีวา่ หากอวัยวะส่ วนไหนได้รับบาดเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็
พลอยบาดเจ็บด้วย ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว เราจะไม่ทาร้ายอวัยวะอื่น เพราะในที่สุดถ้าเราทาร้ายเขา เรา
เจ็บด้วย เนื่ องจากเป็ นกายเดียวกัน ความเข้าใจอันนี้จะช่วยเราในการดาเนินงานอย่างพิถีพิถนั คานึงถึง
อวัยวะอื่น ๆ ด้วยเป็ นสาคัญ ทาให้เราไม่ทาร้ายคริ สตจักรอื่นที่อาจอยูใ่ นคณะไม่เหมือนเรา เราจะไม่ทา
ร้ายเขาโดยการกล่าวหา แย่งลูกแกะ หรื อยุยงให้แตกแยกเป็ นแน่ เพราะทุกครั้งที่เขาเจ็บเราเจ็บด้วย
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ในทางตรงข้าม เราพยายามโดยการทรงนาของพระเจ้าที่จะให้อวัยวะอื่นได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง
เชิดชู อันเป็ นสัญญลักษณ์วา่ พระเจ้าได้รับเกียรติยศในที่สุด
ทุกวันนี้ แทนที่จะให้เกียรติแก่อวัยวะอื่น เรากลับพยายามจี้จุดอ่อนเพื่อทาให้เขาบาดเจ็บ
บางครั้ง ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าล้มลง หรื อผิดพลาดบ้างแทนที่คริ สตชนจะช่วยกันพยุงเขาขึ้น เรากลับ
กระทืบซ้ า จนเขาจมดินหายไปในปฐพี ไม่กล้าที่จะโผล่หน้าไปคริ สตจักรไหนอีกเลย
การเป็ นคริ สเตียนนั้นต้องพูดความจริ ง เราไม่บิดเบือน แต่ขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็สอนให้เรา
พูดความจริ งด้วยใจรัก (เอเฟซัส 4: 15)
เราควรตั้งเป้ าตามของประทาน ที่พระเจ้าทรงให้ในการร่ วมชื่นชมยินดี เมื่ออวัยวะอื่นได้รับ
เกียรติ แทนที่จะมีปฏิกริ ยาไปในทางลบ
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บทที่ 8 คริสตจักรกับศตวรรษนี้
ในยุคนี้ มีเอกลักษณ์แห่งการหมุนเวียนเปลี่ยนผัน การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม เทคโนโลยี
สังคมได้สร้างความกระทบกระเทือนต่อคริ สตจักร ทั้งด้านส่ งเสริ ม และบัน่ ทอน
ในด้ านส่ งเสริม เช่น การคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ ทาให้การประกาศของคริ สเตียนไปได้รวดเร็ ว
มิชชันนารี ไม่ตอ้ งนัง่ เรื อหลายเดือนกว่าจะมาถึงเมืองไทยเดี๋ยวนี้การเดินทางด้วยเครื่ องบิน ให้ความ
รวดเร็ วมากนอกจากนั้น การใช้วทิ ยุ โทรทัศน์ ก็ช่วยในการประกาศให้รวดเร็ วขึ้น
ส่ วนด้ านบั่นทอน ก็ปรากฎเช่นกัน เช่นความเจริ ญในเมืองใหญ่ ๆ คนมุ่งแข่งขันกันที่จะทามา
หาเลี้ยงชีพ ทาให้คนส่ วนมากตั้งเป้ าว่าจะหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อเงินจะซื้ อวัตถุได้ และวัตถุก็จะให้
ความสุ ขแก่จิตใจ ดังนั้นเป้ าหมายชีวติ เต็มไปด้วยวัตถุสิ่งของ ในวงสนทนาเราเห็นเรื่ องนี้ได้ชดั ไม่วา่ จะ
เป็ น บ้าน, รถยนต์, และเสื้ อผ้า สิ่ งของได้กลายเป็ นมาตรฐานในการวัดระดับฐานะคน ที่แทบกล่าวได้วา่
สังคมทัว่ ไปยอมรับ ยิง่ ไปกว่านั้นสื่ อมวลชนจานวนมาก ก็มอมเมาประชาชนด้วยวัตถุที่น่าซื้ อหา
มากมาย ทาให้จิตใจของคนพะวงอยูก่ บั วัตถุ จนไม่มีเวลาสนใจเรื่ องฝ่ ายจิตวิญญาณ
ในท่ามกลางสถานะการณ์รอบข้างเช่นนี้ ที่คริ สตจักรยังยืนหยัดอยู่ เพื่อเป็ นแสงสว่างของพระ
เจ้า ในขณะที่วตั ถุกาลังเข้าครอบครองจิตใจคน
1. สั มพันธ์ ฝ่ายวิญญาณ ในท่ามกลางความว้าวุน่ สับสนหาต้นชนปลายไม่ได้ ความเห็นแก่ตวั
กาลังเป็ นจุดเด่นในทุกแห่ง ฝูงชนที่หลงหาย ต่างต้องการที่จะเห็นสิ่ งในด้านตรงกันข้าม แม้บางครั้งเขา
เองก็ไม่รู้วา่ เขาต้องการมีสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณ ที่จะเห็นความรัก ความเข้าใจ ความยอมรับ ความอบอุ่น
ฯลฯ ที่เขาหาไม่ได้ในโลก
น่าเสี ยดายที่วา่ บางครั้งเราพยายามเอาโลกเข้ามาในคริ สตจักร แทนที่จะนาคริ สตจักรเข้าไปใน
โลก เช่นเจตนารมณ์ของบางคนที่ไปคริ สตจักร เพื่อประโยชน์ดา้ นการค้า, เพื่อการเข้าสังคม, เพื่อเป็ น
พิธี คริ สตจักรมองดูศิษยาภิบาลเหมือนดังโลกมอง เมื่อเราจ้างเขา เขาจึงกลายเป็ นลูกจ้างของเรา แล้วแต่
เราจะใช้ให้ทาอะไรบ้างก็ใช้คริ สตจักรเป็ นที่แข่งแฟชัน่ แข่งความมัง่ มี หรื อแม้แต่แสวงการกุมอานาจก็
ยังมี
เมื่อคนฝ่ ายโลกเข้ามาในคริ สตจักร แทนที่จะได้เห็นอะไรที่ดีกว่า เขากลับเห็นสิ่ งที่เขาเองก็จาเจ
อยูใ่ นชีวติ ประจาวัน ทุกสิ่ งอยูใ่ นลักษณะผิวเผิน การทักทายก็เป็ นเพียงผิวเผิน, การยิม้ ก็เป็ นเพียงผิวเผิน,
ความสนใจก็เป็ นเพียงผิวเผิน การดารงชี วติ แบบคริ สเตียนก็เป็ นเพียงผิวเผิน
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การมีสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณ เริ่ มขึ้น เมื่อเราเชื่อวางใจในพระคริ สต์ และได้บงั เกิดใหม่เข้ามาใน
ครอบครัวของพระเจ้า เราจึงตระหนักดีวา่ เรามีพระบิดาเดียวกันและทุกคนที่เป็ นบุตรของพระเจ้า ก็เป็ น
พี่นอ้ งฝ่ ายวิญญาณของเรา ดังนั้นสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันจึงเป็ นสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณ เป็ นความรักแท้จริ ง
ห่วงใยแท้จริ งมีความปรารถนาดีต่อกันแท้จริ ง โดยไม่ได้แอบแฝงมาเพื่อผลประโยชน์หรื อรู ปอื่นใด
ความจริ งต่อกันเช่นนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (เอเฟซัส 5: 18)
2. การใช้ บุคคลากร นี่เป็ นเรื่ องสาคัญยิง่ อีกอย่างหนึ่งสาหรับคริ สตจักรปั จจุบนั ที่จะเรี ยนรู ้การ
ใช้บุคคลากรของตนที่มีอยู่ บุคคลากรหรื อทรัพยากรอันสาคัญของคริ สตจักร ก็คือ บรรดาสมาชิกที่มีอยู่
โดยทัว่ ไปเราใช้ความสามารถของสมาชิกในคริ สตจักร เพียง 10 % เท่านั้น เช่น นาย ก. เป็ นสมาชิกที่
ร่ ารวย ดังนั้นทุกครั้งที่จดั การประชุม หรื อจัดประกาศหรื อตกแต่งคริ สตจักร ศิษยาภิบาลต้องมาหา นาย
ก.
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก ในลักษณะนี้ทาให้นาย ก. รู ้สึกเบื่อ เพราะเขารู้สึกว่า เขามี
ประโยชน์ต่อคริ สตจักรเพียงแค่ถวายเงินเท่านั้น ซึ่ งสภาพการเรี่ ยไรทานองนี้ สังคมข้างนอกก็มีมากมาย
จนทาให้เห็นว่าคริ สตจักร ไม่ต่างไปจากสังคมข้างนอกเลย
เนื่องจากมีความรับผิดชอบ แค่ถวายเงินอย่างเดียว การเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณจึงค่อย ๆ แคระ
แกรนและไม่ร้อนไม่เย็นในที่สุด
ดังนั้นเราจึงได้ความจริ งสาคัญอย่างยิง่ ข้อหนึ่งว่า “สาเหตุที่สมาชิกไม่ร้อนไม่เย็น เพราะไม่ถูก
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในงานของพระเจ้า”
3. เราจะใช้ เขาอย่างไร การใช้สมาชิกให้เป็ นประโยชน์ ผูน้ าหรื อศิษยาภิบาลต้อง ใช้ สมาชิ กตาม
ของประทานที่ เขามีอยู่
สาเหตุใหญ่ที่เราผิดหวังในการใช้สมาชิกก็เพราะผูน้ าไม่ได้สังเกตว่า คนนั้นมีของประทาน
อะไร เช่นบางคนที่ร้องเพลงไม่เป็ นเลย แต่ถูกคะยั้นคะยอให้รับหน้าที่นาเพลงในคริ สตจักรเวลา
นมัสการ ศิษยาภิบาลไม่เข้าใจเลยว่า ทาไม่เขาหน้าตาซี ดเซี ยวในเช้าวันอาทิตย์ ก็เพราะความกลัวเรื่ องนา
เพลง เขาจึงนอนไม่หลับทั้งคืน
ถ้าเขามีของประทานในการประกาศ เราต้องใช้เขาในเรื่ องประกาศ ถ้าเขามีของประทาน
ทางด้านการให้เราต้องใช้เขาในด้านนี้
“สมาชิกจะไม่มีวนั รู ้สึกว่า เขาเป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักร จนกว่าเขาจะถูกใช้ และรู ้สึกว่า เขา
เป็ นประโยชน์ในคริ สตจักร”
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ของประทานจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
การเผยพระวจนะ (พยากรณ์)
การพูดภาษาแปลก ๆ
การแปลภาษาแปลก ๆ
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
การอัศจรรย์ อิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ย ์ และ ฯลฯ
สิ่ งเหล่านี้ยงั มีอยูใ่ นคริ สตจักรยุคปั จจุบนั หรื อไม่? หนังสื อเล่มนี้จะให้คาตอบแก่ท่าน
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