ของประทาน

ประเสริฐทีส่ ุ ด

โดย
ด็อกเตอร์ เอ.บี. ซิมซัน

ของประทานประเสริฐทีส่ ุ ด โดยศาสนาจารย์ เอ.บี. ซิมซัน
“ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอันใหญ่ยงิ่ แต่ขา้ พเจ้ายังจะสาแดงทางดีใหญ่ยงิ่ กว่านั้น
ให้แก่ท่านทั้งหลาย” (1 โคริ นธ์ 12:31)
“จงพยายามแสวงหาความรัก แต่ก็จงยังปรารถนาของประทานฝ่ ายจิตวิญญาณเช่นการพยากรณ์
ซึ่งเป็ นการสาคัญ” (1 โคริ นธ์ 14:1)
เนื่องจากมีความเห็นที่ทาให้เกิดความยุง่ ยากและวุน่ วายใจแก่คริ สตสมาชิก ซึ่ งเกี่ยวกับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเราก็ควรพิจารณาดูเรื่ องนี้ อย่างระมัดระวังและอย่างใช้สติปัญญา
ดูวา่ พระคัมภีร์ของพระเจ้าสอนเรื่ องสาคัญเรื่ องนี้อย่างไรบ้าง เพราะการสอนเรื่ องของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ได้สอนกันจริ ง ๆ จัง ๆ ในคริ สตจักรโคริ นธ์ และในหนังสื อโคริ นธ์ฉบับต้นตั้งสามบท
ได้พดู เกี่ยวกับเรื่ องนี้

ของประทานแห่ งพระวิญญาณ
ก่อนอื่นให้เราจาอย่างแม่นยาว่าของประทานแห่งพระวิญญาณเป็ นเรื่ องที่แตกต่างจากความนิ่ม
นวลสวยงามแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และการที่เราได้รับของพระราชทานแห่งพระวิญญาณแล้ว และ
ไม่ได้เกี่ยวกับความรอดพ้นบาปของเราหรื อไม่เกี่ยวกับการแยกตัวออกให้บริ สุทธิ์ เพื่องานของพระเจ้า
และเรากาลังยืนอยูต่ ่อพระพักตร์ พระเจ้าก็เพราะเมตตาคุณของพระเจ้า คาสอนเรื่ องนี้แตกต่างจากคา
สอนเรื่ องการทางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่นาเราให้มาพบพระคริ สต์เพื่อเราจะได้รับความรอดพ้น
บาปและเพื่อการเข้าสนิทกับพระเจ้าโดยการอุทิศตัว และเพื่อเราจะได้รับความรอดพ้นบาปและเพื่อการ
เข้าสนิทกับพระเจ้าโดยการอุทิศตัวและเพื่อรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ความผิดที่เสี ยหาย
ร้ายแรงที่สุดซึ่ งแพร่ ออกทัว่ ไปในเวลานี้ก็คือเขาสอนว่าต้องพูดเป็ นภาษาแปลก ๆ ได้จึงจะพิสูจน์วา่ ผู ้
นั้นได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมาถึงขั้นสุ ดยอดแห่งความสมบูรณ์ของพระคริ สต์
คาอธิ บายเป็ นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ชดั เจนและสาคัญมาก ซึ่ งเกี่ยวโยงกับคาสอนของอัครสาวกซึ่ง
สอนถึงเรื่ องของประทานแห่ งพระวิญญาณ

ของประทาน การปรนนิบตั ิและประสบการณ์
อัครสาวกได้สอนแยกลงไปชัดเจนว่าของประทานแห่งพระวิญญาณ การปรนนิบตั ิและอาการ
กระทาของพระวิญญาณ ทั้งสามอย่างนี้ไม่เหมือนกัน (1 โคริ นธ์ 12:4-6)
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(1) ของประทานแห่งพระวิญญาณหมายความว่าพระเจ้าทรงประสิ ทธิ์ ประสาทอานาจให้แก่ผู ้
เชื่อพระเจ้า โดยผ่านทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อประสงค์ให้คน ๆ นั้นทาหน้าที่พิเศษอะไรสักอย่าง
หนึ่ง และ
(2) คาที่วา่ “การปรนนิบตั ิ” เปาโลหมายความว่าคน ๆ นั้นมีของประทานเพื่อรับใช้พระเจ้าใน
หน้าที่การงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรื ออาจเป็ นงานปฏิบตั ิพระเจ้าในรู ปหนึ่งรู ปใด สาหรับคน ๆ นั้นจะ
ปรนนิบตั ิพระเจ้าเป็ นพิเศษและ
(3) คาว่า “อาการกระทา” นั้นหมายถึงการทางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ภายในจิตใจของคน
นั้น ๆ เป็ นรายบุคคลเป็ นเฉพาะบุคคลไป ทั้งนี้เกิดเป็ นประสบการณ์เฉพาะบุคคลในขณะที่เราได้รับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณ
และลงมือบริ หารงานนี้ ตามที่พระวิญญาณทรงสาแดงใจของเรา
ประสบการณ์เช่นนี้ทาให้จิตใจของเราคึกคักและสามารถรับใช้พระเจ้าได้ผลมากขึ้น
เรามิได้เป็ น
เครื่ องมือทางานของพระเจ้าชนิดใจเยือกเย็นจืดชื ด แต่เราทาด้วยใจเร่ งร้อน ทางานอย่างมีชีวติ จิตใจ
ทางานชนิดที่มีน้ าใจรับผิดชอบและทางานร่ วมมือกับพระเจ้าโดยต้อนรับพระพรของพระเจ้าไว้ในใจ
ของเรา และเราก็ส่งพระพรนั้นผ่านต่อไปให้คนอื่นอีกขั้นหนึ่ง บัดนี้ เกิดมีเปลี่ยนแปลงแตกต่างออกไป
จากหลักเดิม เกี่ยวกับคาสอนเรื่ องของประทาน เรื่ องการปรนนิบตั ิและเรื่ องอาการกระทาของพระ
วิญญาณเป็ นประสบการณ์ในตัวบุคคล แต่ท้ งั สามอย่างนี้เป็ นองค์พระวิญญาณบริ สุทธ์องค์เดียวกันที่
ทางานในทุก ๆ กรณี ฉะนั้นเราถูกสอนมาแต่เริ่ มต้นทีเดียวว่า มิให้ลอกแบบจากใครแต่ให้เราจาไว้วา่
พระเจ้าทรงมีวธิ ีการที่จะบริ หารงานของพระองค์กบั มนุ ษย์เป็ นรายบุคคล ๆ ไป

ทุกคนควรมีของประทานบางอย่ างจากพระเจ้ า
สาวกของพระเยซูทุกคนควรมีปรากฏการณ์เป็ นพิเศษเฉพาะตัว เพื่อสาแดงว่าเรามีพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และมีของประทานบางชนิดสาหรับใช้งานของคริ สเตียน “การปรากฏของพระวิญญาณนั้นมีแก่
ทุกคน เพื่อเป็ นประโยชน์แก่เขา” (1โคริ นธ์ 12:7) ไม่เปิ ดโอกาสให้คนบาเพ็ญตนเป็ นคนเกียจคร้านและ
เป็ น “แมงดา” และไม่มีขอ้ แก้ตวั สาหรับคริ สเตียนที่ไม่เกิดผล พระเจ้าทรงมีฤทธิ์ และทรงมีงานสาหรับ
ทุก ๆ คนที่ยอมมอบตัวเองให้แก่พระองค์ เพื่อทางานอันนาเกียรติมาสู่ พระองค์

พระราชทานตามนา้ พระทัย
ของประทานเหล่านี้เป็ นของที่องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทานให้ พระองค์ทรงมีสิทธิ
พิเศษที่จะจัดการกับผูใ้ ดและอย่างไรให้เหมาะสมกับคนนั้น ๆ เพื่อจะทาให้เกิดประโยชน์ และทาให้
3

พระกายของพระคริ สต์บงั เกิดผลสาเร็ จบริ บูรณ์ พระองค์ทรงทราบว่าอะไรเป็ นของประทานที่ดีที่สุด
สาหรับเรา เพื่อเราจะมีความสามารถถวายพระเกียรติและช่วยคนอื่นได้ ไม่มีสาวกของพระเยซูคนใดที่
จะรับของประทานทั้งหมดไว้ในตัวคนเดียวได้ท้ งั หมด ยกตัวอย่างเช่นการพูดเป็ นภาษาแปลก ๆ เราจะ
ถือว่านัน่ เป็ นมาตรฐานของการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ดูเป็ นของไม่สมกับเหตุผลของ
มนุษย์และไม่สมกับหลักพระคัมภีร์ท้ งั สองอย่าง “พูดภาษาแปลก ๆ ได้ทุกคนหรื อ?” (1 โคริ นธ์ 12: 30)
พระเจ้าทรงจัดเครื่ องอุปกรณ์ของเราให้เหมาะแก่นิสัยธรรมชาติของเรา และเหมาะแก่ความสามารถของ
เรา และจัดให้เหมาะสมตามเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมสาหรับตัวเราและเหมาะแก่งานพิเศษ ซึ่ งพระเจ้าทรง
เรี ยกให้เราทา เราเป็ นเสมือนตัวแทนส่ วนประกอบอวัยวะแห่งพระกายของพระคริ สต์ และในพระกาย
ของพระคริ สต์น้ นั ย่อมมีส่วนประกอบต่าง ๆ กัน แต่กระนั้นก็ยงั รวมกันเป็ นพระกายของพระคริ สต์
เปาโลเน้นถามคริ สตจักรโคริ นธ์อย่างชัดถ้อยกระจ่างความว่า “ถ้าทั้งร่ างกายเป็ นตาจะมีหูอย่างไร? ถ้า
ทั้งกายเป็ นหูจะมีจมูกดมกลิ่นอย่างไร? เราจะทาให้ภาพนี้เห็นเด่นชัดขึ้นอีกถ้าเราจะพูดให้มากกว่านี้ ถ้า
ใบหน้าของมนุษย์มีจมูกเต็มหน้า หรื อทั้งหัวมีแต่ใบหูท้ งั นั้นจะมองดูพิลึกชอบกล และสมมุติวา่ เราพูด
ภาษาแปลก ๆ ได้ และโดยเฉพาะเป็ นภาษาต่างประเทศทั้งสิ้ น ซึ่ งจะไม่น่าสนใจตรงไหนและไม่เกิด
ประโยชน์อนั ใดแก่ใครเลย
หน้าที่ของเราก็คือยอมตัวของเราเองถวายแก่องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
เพื่อให้เหมาะสมสาหรับเรา
และเราไว้วางใจที่พระองค์จะทรงจัดการแต่งตั้งให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของเรา

ของประทานอันดับแรกคือสติปัญญา
ของประทานพิเศษแต่ละอัน ๆ ได้อธิ บายไว้อย่างละเอียดเป็ นอย่าง ๆ และทั้งหมดมีดว้ ยกันเก้า
อย่าง และของประทานชนิดแรก คือสติปัญญา สติปัญญาคือคุณภาพพิเศษชนิดหนึ่งที่สามารถทาอะไร
ได้ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการผิดพลาด นี่เป็ นพวงมาลัยสาหรับชีวิต เหมือนเกลือในธรรมชาติของโลก
โดยมากเรามักไม่รู้สึกและดูเหมือนจะขาดการเชิ ดหน้าชูตา แต่วา่ เป็ นความจาเป็ นสาหรับชีวิต ดังนั้น
สติปัญญาจึงกระจายไปอยูใ่ นของประทานชนิดการงาน อื่น ๆ ด้วย ดังนั้นจึงเหมาะสมแล้วที่จะตั้งอยูใ่ น
อันดับแรกและเป็ นของประทานที่สาคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งหมดที่มีอยู่
โดยมากเรามัก
มองข้ามคุณภาพข้อนี้เสี ย และอยากได้ของประทานที่สะสวยน่าดู และบางครั้งอยากได้ของประทานที่
ปรากฏเป็ นของพิเศษ ผิดปกติสามัญ และการที่ขาดสติปัญญานัน่ เองทาให้ทุกสิ่ งที่เราต้องการเกิด
ขัดข้องและยุง่ เหยิง
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ถ้ อยคาประกอบด้ วยความรู้
ของประทานอันที่สองคือความรู ้ ข้อนี้หมายความว่าความรู ้เกี่ยวกับความจริ ง และโดยเฉพาะ
ความจริ งเกี่ยวกับ พระวจนะของพระเจ้า เป็ นความรู ้ชนิ ดพิเศษที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้ทราบความจริ ง
และไม่ใช่เป็ นความรู้ของมนุษย์ที่มนุษย์ได้ศึกษาและรวบรวมขึ้นเอง เราจึงใช้คาว่า พระดารัสหรื อพระ
วจนะของพระเจ้าในทุก โอกาส และทุกแขนงของงาน “เราได้บรรจุถอ้ ยคาของเราในปากของเจ้า”
“พระเจ้าทรงประทานให้ขา้ พเจ้ามีลิ้นที่ประกอบด้วยความรู ้ และข้าพเจ้าจะเรี ยนรู้ที่จะพูดถ้อยคาให้แก่
คนท้อถอยเหนื่อยใจได้กาลัง พระองค์ทรงปลุกรุ่ งอรุ ณด้วยเวลาเช้าตรู่ และทรงปลุกหู ของข้าพเจ้าให้ตื่น
ขึ้นเหมือนกับความมีความรู ้”

ความเชื่อสาหรับปฏิบตั ิงาน
ของประทานต่อไปคือความเชื่อ ข้อนี้ไม่ใช่ความเชื่อที่ทาให้เรารอดพ้นบาปแต่เป็ นความเชื่อที่
ทาให้เราถูกชาระให้สะอาด เป็ นความเชื่ อที่ทรงนับว่าเราเป็ นผูช้ อบธรรมและนาเราให้ได้รับพระพรจาก
สวรรค์ แต่ความเชื่ อชนิ ดนี้เป็ นความเชื่ อพิเศษซึ่ งทาให้เรามีความเหมาะสมที่จะทางานทุกชนิดได้อย่าง
เกิดผล ความเชื่ อชนิ ดนี้แหละเป็ นความเชื่ อที่จะย้ายภูเขา แห่งความยุง่ ยากให้เคลื่อนที่ได้ เป็ นความเชื่ อที่
ถอนต้นไม้แห่งความชัว่ ช้าออกจากตัวของเราได้ และเป็ นความเชื่อที่เคาะประตูจนประตูเปิ ดและเป็ น
ความเชื่อที่จดั เตรี ยมให้ผปู ้ ระกาศพระกิตติคุณนาวิญญาณให้ถึงความรอดและเป็ นความเชื่อที่คนงาน
ของพระเจ้าทางานใหญ่ในการสถาปนาพระราชอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้ได้สาเร็ จ
ไม่มีของ
ประทานอันใดจะมีราคามากมายเท่ากับของประทานแห่งความเชื่อ โดยเหตุน้ ีเองพระเยซูจึงสอนสาวก
ของพระองค์ให้มีความเชื่อในพระเจ้า

ของประทานในการรักษาคนป่ วย
ของประทานขั้นต่อมาคือ ของประทานในการรักษาคนป่ วย ข้อนี้ไม่หมายความว่าคนนั้นจะมี
เวทมนต์หรื อมีฤทธิ์ อานาจแม่เหล็กเหมือนบางคนที่อา้ งตนว่ามี และสามารถให้คนหายโรคได้เมื่อเอามือ
ไปแตะต้องเท่านั้น แต่ในที่น้ ีหมายความว่าฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้าที่สามารถจะช่วยบุตรของพระเจ้าที่
เจ็บป่ วยและให้พน้ การทนทุกข์ทรมานได้ ทั้งนี้ให้เขารู ้จกั ต้อนรับพระเยซูคริ สต์ผรู ้ ักษาเขาให้หายโรค
และเป็ นผูใ้ ห้ชีวติ ใหม่แก่เขา ทั้งนี้เป็ นเหมือนพระเจ้าพระราชทานให้บางคนมีของประทานพิเศษในการ
มีวธิ ี ให้คน เชื่อองค์พระเยซูได้อย่างมหัศจรรย์ ดังนั้นพระองค์จึงพระราชทานของวิเศษอย่างหนึ่งให้แก่
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คนที่พระองค์ทรงเห็นสมควรให้เขามีความสามารถในการรักษาโรคได้โดยฤทธิ์ อานาจของพระเยซูผู ้
เป็ นนายแพทย์ใหญ่ที่สุดของโลก พระเจ้าทรงเรี ยกร้องให้เราเกิดความสนใจในการช่วยกูใ้ ห้ร่างกาย
ได้รับการหายโรคได้อย่างประหลาด และคงจะมีสักวันหนึ่งที่เราอาจทูลขอพระเจ้าให้ประทานฤทธิ์
อานาจในการรักษาโรคได้เหมือนสาวกในสมัยโบราณได้กระทาด้วยความเชื่อ

การอิทธิฤทธิ์
ของประทานอันดับต่อไปคือการทาการอิทธิ ฤทธิ์ ข้อนี้ แตกต่างไปจากการรักษาโรคเพราะการ
หายโรคบางครั้งไม่ใช่เป็ นการสาแดงอิทธิ ฤทธิ์ ก็มี แต่เช่นโรคหายไปอย่างเงียบ ๆ ตามธรรมชาติคือหาย
โดย ปกติวสิ ัยและบางครั้งโรคก็ค่อย ๆ ทุเลา ถูกแล้ว มีบางรายหายโรคเป็ นไปอย่างมหัศจรรย์ แต่ก็มี
คนไข้หลายรายซึ่งถูกทาให้หายโดยปราศจากการเอิกเกริ กเยีย่ งมหิ ทธิ ฤทธิ์ หลายคนได้ตอ้ นรับชีวิตใหม่
จากองค์พระเยซูตามปกติวสิ ัยเหมือนกับประกอบกิจการอื่น ๆ ในชีวติ แต่การอิทธิ ฤทธิ์ เป็ นของที่
เกิดขึ้นปั จจุบนั ทันที เป็ นลักษณะที่น่าตื่นเต้นตกใจและเป็ นการดึงดูดจิตใจของสาธารณชนและเป็ นการ
อ้างพยานยืนยันถึงองค์พระเยซูวา่ เป็ นลักษณะผิดปกติวสิ ัยธรรมชาติ เป็ นการแสดงว่าพระเยซูมีฤทธิ์
อานาจเป็ นพระเจ้าจริ ง ไม่ตอ้ งสงสัยว่าการทาการอิทธิ ฤทธิ์ เป็ นการตบแต่งจากองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ฉะนั้นจึงไม่ควรขาดหายไปจากประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักร แต่นี่ก็อีกละที่เราไม่ควรแต่จะจ้องมองดู
เฉพาะการประหลาดอัศจรรย์เท่านั้นแต่เราควรจะแสวงหาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์และเป็ นการเกื้อหนุนคน
อื่น และปล่อยให้พระเจ้าเป็ นผูส้ าแดง การอิทธิ ฤทธิ์ และมหัศจรรย์ตามแต่พระประสงค์ของพระองค์ผู ้
เดียว เพื่อเป็ นเกียรติและเป็ นที่พอพระทัยพระองค์เอง

พยากรณ์
ของประทานอันดับที่หกคือการพยากรณ์ตามปกติเรามักจะคิดว่าเป็ นของอย่างเดียวกันกับการ
ทานายเหตุการณ์ภายหน้าที่จะเกิดขึ้น แต่ความหมายของพระคัมภีร์ในที่น้ ีไม่ใช่อย่างเดียวกับข้อความที่
กล่าวแล้วข้างต้นแต่การพยากรณ์ในที่น้ ีหมายถึงการเร้าใจการของพระเจ้าที่บนั ดาลให้ผพู้ ดู ๆ ถ้อยคา
จากองค์พระวิญญาณโดยตรง เพื่อเกิดประโยชน์ทางจิตวิญญาณของผูฟ้ ังคือ “คนที่พยากรณ์ได้ ก็เพื่อคน
ทั้งปวง จะได้ความรู ้เพื่อตักเตือน และได้รับความหนุนใจสิ้ นทุกคน” การเทศนาก็ควรเดินตามแบบของ
การพยากรณ์ คือเป็ นถ้อยคาของพระเจ้าบอกมายังผูฟ้ ังทุกคน ข้อนี้แตกต่างจากการอธิบายหรื อ
ตีความหมายของข้อพระคัมภีร์หรื อการสอนตามหลักวิชาในพระคัมภีร์ คาพยากรณ์มีความมุ่งหมาย
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็ นเหตุพิเศษสาหรับผูฟ้ ัง และเป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือทาง
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จิตใจโดยทันที ของประทานชนิดนี้ เปาโลได้กล่าวยกย่องไว้วา่ เป็ นของประทานเหนื อของประทานอื่น
ใดทั้งนั้น เพราะเป็ นการช่วยเหลือและทาให้เกิดประโยชน์แก่ผฟู ้ ัง “จงติดตามความรัก และก็จงแสวงหา
ของประทานสาหรับวิญญาณจิต เช่นการพยากรณ์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งสาคัญ”

รู้จักสั งเกตวิญญาณต่ าง ๆ
ของประทานอันดับต่อไปคือการรู ้จกั สังเกตวิญญาณต่าง ๆ น่าประหลาดอยูส่ ักหน่อยที่ของ
ประทานนี้ อยูห่ น้าของประทาน อันดับสุ ดท้ายสองอันท้าย คือมาก่อนของประทานการพูดภาษาแปลก ๆ
และการแปลภาษาแปลก ๆ นั้นได้ดว้ ย การที่รู้จกั สังเกตวิญญาณต่าง ๆ นี้ก็คือรู ้จกั สังเกตว่าอะไรเท็จ
อะไรจริ ง การที่ได้รับของประทานในการพูดภาษาแปลก ๆ นั้นเป็ นภาพที่ทาให้เกิดการตื่นเต้นและอาจ
เป็ นช่องทางของซาตานปลอมแปลงเข้ามาก็ได้ มีการพูดภาษาในนรกเท่า ๆ กับมีการพูดภาษาของ
สวรรค์ และพระเจ้าจึงทรงตักเตือนคนให้รู้ล่วงหน้าว่า จงสังเกตคนเหล่านี้ วา่ เขาพูดภาษาของพระองค์
หรื อพูดภาษาของซาตานซึ่งเป็ นการมุสาเพราะมีผพู ้ ยากรณ์เท็จได้ออกไปทัว่ โลกแล้ว
ถ้าเป็ นพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าตรัสแก่เราจริ ง ๆ พระองค์จะไม่ทรงเบื่อหน่ายในการที่จะทาให้
เราเกิดความต้องการที่จะรู ้แน่นอนว่านัน่ เป็ นพระสุ รเสี ยงของพระองค์เอง มีขอ้ พิสูจน์หลายอย่างซึ่ งจะ
อธิ บายภายหลังว่าอะไรเป็ นเสี ยงพยากรณ์เท็จ และอะไรเป็ นเสี ยงแท้ของพระเจ้า และจะได้ดาเนินการ
ประชุมของพระเจ้าให้เรี ยบร้อยไม่วนุ่ วาย

การพูดภาษาแปลก ๆ
ของประทาน อันดับที่แปดคือ การพูดภาษาแปลก ๆ เราไม่สงสัยเลยว่านี่เป็ นของประทานที่
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสาแดงเป็ นพิเศษแก่บางคนในสมัยอัครสาวก และโดยเฉพาะในคริ สตจักร
โคริ นธ์มีการพูดภาษาแปลก ๆ มากมายเหลือเกิน และบางทีคนที่ยงั ไม่ได้รับการสั่งสอนให้เข้าใจแจ่ม
แจ้งในเรื่ องนี้อาจค้นหาวิธีพูดภาษาแปลก ๆ โดยผิดวิธี และชีวติ ทางวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าก็มี
ไม่ลึกซึ้ งนัก มีอนั ตรายอยูเ่ หมือนกันที่คนจะพากันหลงเชื่อไสยศาสตร์เวทมนตร์ คาถาและความขลัง
ของภูตผีปีศาจ และอานาจของมารก็สาแดงให้เห็นอย่างคึกคัก ในเรื่ องหมอดูโชคชะตาราศีและการไหว้
ผีทรงเจ้าแต่ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระเจ้าจะไม่แสดงพระเมตตาแก่คนที่คน้ คว้าหาผิดวิธีจน “เลยธง” ไป
เช่นนั้น ฉะนั้นพระเจ้าจึงจาเป็ นจาต้องสาแดงพระองค์เองให้ประจักษ์แก่คนบางคนในลักษณะที่พดู
ภาษาแปลก ๆ เกิดขึ้นในประวัติของคริ สตจักร ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองจะได้เห็นฤทธิ์ เดช
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เทลงมาบนทาสาทาสี ของพระองค์ซ่ ึ งปรากฏเป็ นความปี ติยนิ ดีจาก พระเจ้าสู่
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คนของพระองค์ให้บงั เกิดความยินดีเหลือล้นจนเปล่งวาจาออกมาเป็ นภาษาแปลก ๆ มีนกั ปราชญ์ชาว
เยอรมันคนหนึ่ง ได้กล่าวไว้วา่ “มนุษย์มีภาคอยูส่ ามภาค ในสถาบันเบื้องสู งในตัวของเขากล่าวคือเขามี
นิวม่า 1 โนอูส 1 และลอกอส 1” คากรี กที่แปลเป็ นไทยได้ความ จิตเป็ นภาคเบื้องสู ง 1 และมีมนั สมอง 1
และมีภาษาคาพูด 1 จิตเป็ นภาคเบื้องสู ง และเมื่อคนได้รับของประทานจากพระเจ้าให้พดู ภาษาแปลก
มันเป็ นอานาจที่เกินมันสมองของมนุษย์จะเข้าใจได้แต่กระนั้นก็ยงั เปล่งออกมาเป็ นภาษาคาพูดได้ และ
เป็ นสิ่ งที่เจ้าตัวก็ไม่เข้าใจ แต่ถึงกระนั้นก็ยงั สาแดงความรู ้สึกความคิดเบื้องสู งคือสาแดงเรื่ องของพระเจ้า
ออกมาให้ประจักษ์วา่ เป็ นเรื่ องของจิตวิญญาณ ซึ่ งเป็ นของสู งสุ ดในตัวคน ๆ นั้น คาพูดนั้นอาจพูดเป็ น
ภาษามนุษย์ภาษาหนึ่งภาษาใดก็ได้
หรื ออาจเป็ นภาษาของเมืองสวรรค์ก็ได้เพราะคาที่เปาโลพูดใน
1 โคริ นธ์บทที่ 13 ยังพูดถึงการพูดภาษามนุษย์และภาษาทูตสวรรค์และคาพูดนี้ ไม่ค่อยได้ใช้ใน
คริ สตจักรยุคของอัครสาวกนัก และมิได้ใช้เป็ นภาษาสาหรับเทศนาแต่เป็ นวิธีทางที่จะนมัสการพระเจ้า
และเป็ นการถวายพระเกียรติแก่พระเจ้าโดยตรง “คนที่พยากรณ์น้ นั ก็พดู แก่มนุษย์ แต่คนที่พดู ภาษา
แปลก ๆ ซึ่ งไม่ทราบคาเป็ นภาษาอะไรนั้น ผูน้ ้ นั ก็พดู กับพระเจ้ามิได้พดู กับมนุษย์”

การแปลภาษาแปลก ๆ นั้นได้ ด้วย
อันดับสุ ดท้ายคือของประทานที่สามารถ แปลภาษาแปลก ๆ นั้นเป็ นภาษาสามัญได้และบังเกิด
ความเข้าใจจนสามารถแปลได้ตามพระวิญญาณทรงนา
ถ้าจะให้ดีควรเรี ยกของประทานนี้วา่
ความสามารถเป็ นล่ามแปลภาษาลึกลับนี้ได้ บางครั้งผูพ้ ดู ก็แปลภาษานั้นออกมาด้วยตนเองได้ แต่
บางครั้งพระเจ้าทรงดลใจให้คนอื่นแปลข้อความนั้น ดังนั้นเปาโลจึงพูดว่า “จงให้คนที่พดู ภาษาแปลก ๆ
โดยไม่รู้เป็ นภาษาอะไร ให้คนนั้นอธิ ษฐานเพื่อเขาสามารถจะแปลได้ดว้ ย”

คุณค่ าทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน
คุณค่าความสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกันของประทานแห่งพระวิญญาณชนิดต่าง ๆ นี้ได้นาเสนอให้เรา
เห็นได้อย่างชัดเจน ของประทานเหล่านี้ถูกลาดับชื่อเป็ นอันดับต่าง ๆ กันตามฐานะ และอันดับเหล่านี้
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเป็ นแบบแผนในทุก ๆ กรณี ของประทานในการพูดภาษาแปลก ๆ เป็ นอันดับ
สุ ดท้ายในรายการ และของประทาน แห่งวิญญาณให้เกิดสติปัญญามีความรู ้ มีความเชื่อและการ
พยากรณ์ ต้องมาก่อนการพูดภาษาแปลก ๆ และเปาโลได้พดู เตือนเรื่ อง ของประทานเหล่านี้วา่ ควรทาให้
เกิดศีลธรรมดีข้ ึนและช่วยจิตใจของคนอื่นให้ได้รับพระพร และได้รับเกียรติยศแก่ผนู ้ มัสการพระเจ้า
เป็ นรายตัว แต่เปาโลก็มิได้เพิกเฉยเรื่ องของประทานแห่งการพูดภาษาแปลก ๆ แต่ยงั รับรองว่าการพูด
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นั้นเป็ นเครื่ องหมายแห่งฤทธิ์ เดชของพระเจ้าและเป็ นเครื่ องหมายว่าพระเจ้าทรงประทับอยูด่ ว้ ย และเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ได้รับความสัมพันธ์กบั อาณาจักรสวรรค์ และในบางกรณี เป็ นการเปิ ดประตูให้โลก
และสวรรค์เข้าติดต่อสัมพันธ์กนั ได้ แต่เปาโลได้เตือนไว้ชดั เจนแจ่มแจ้งว่า “เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งทั้งหลาย
จงตั้งใจปรารถนาที่จะเป็ นพยากรณ์ แต่ที่เขาพูดภาษาแปลก ๆ นั้นอย่าห้ามเลย” (1 โคริ นธ์ 14:39) “เหตุ
ฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายกาลังร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณแล้วก็จงอุตส่ าห์กระทาตัว
ของตนให้สามารถที่จะกระทาให้คริ สตจักรจาเริ ญขึ้น” (1 โคริ นธ์ 14:12)

ระเบียบและความเหมาะสม
น้ าใจที่ตอ้ งมีความระมัดระวังกิริยามารยาท ความเหมาะสม และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
เป็ นข้อที่จะต้องเน้นด้วยความเคร่ งครัดและระมัดระวัง “สิ่ งสารพัดซึ่ งจะกระทานั้น จงกระทาตาม
สมควรและให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย” (1 โคริ นธ์ 14:40) นี่เป็ นคาเตือนของเปาโล “ถ้าผูใ้ ดจะพูดภาษา
แปลก ๆ จงให้พดู แต่เพียงสองคนหรื ออย่างมากที่สุดสามคน และให้พดู ทีละคน และให้คนหนึ่งแปล
แต่ถา้ ไม่มีผใู ้ ดแปลได้ก็ให้คนเหล่านั้นนิ่งอยูใ่ นที่ประชุม และทูลแก่พระเจ้า” “ถ้ามีสิ่งใดทรงสาแดงแก่
คนอื่นที่นงั่ อยูด่ ว้ ยกัน ให้คนเดิมนั้นนัง่ นิ่งเสี ยก่อน เพราะว่าท่านทั้งหลายพยากรณ์ได้ แต่จงให้กล่าวเป็ น
ลาดับกันทีละคน เพื่อคนทั้งปวงจะได้ความรู ้และได้รับความหนุนใจสิ้ นทุกคน...เพราะว่าพระเจ้าไม่เป็ น
เหตุให้เกิดการวุน่ วาย แต่เป็ นเหตุให้เกิดสันติสุข”

การรู้จักบังคับตัว
แล้วหลักการที่สาคัญที่สุดได้เปิ ดเผยออกให้เห็นดังนี้ “วิญญาณของพวกผูพ้ ยากรณ์น้ นั ย่อมอยู่
ในบังคับพวกผูพ้ ยากรณ์” (1 โคริ นธ์ 14:32) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิได้นาให้เราเข้าป่ าเข้ารุ ก และทา
อะไร ๆ โดยปราศจากเหตุผลที่ควรและไม่ควร แต่ให้เรายึดถือการติดต่อกับพระเจ้าโดยการตัดสิ นอัน
บริ สุทธิ์ ของเราด้วยใจของเราเอง
และทาให้เป็ นระเบียบทั้งทาให้เกิดประโยชน์ทางจิตใจของผูร้ ่ วม
นมัสการ วิญญาณชัว่ ของมารชัว่ ต่างหากที่เร่ งรัด ให้เราทางานอย่างรี บ ๆ และคอยผลักดันให้เราทาสิ่ งที่
เลยเถิดไปจนพระเจ้าได้รับการเสื่ อมพระเกียรติจนหลายเป็ นสิ่ งที่ไม่ใช่สักการบูชาพระเจ้า
เราควร
ขอบคุณพระเจ้าที่มีพระคาของพระเจ้าคอยรั้งบังเหี ยนแห่งชีวติ และให้คาหารื อแก่เราอย่างดี ให้เรายอม
เต็มใจทาตาม
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ความรัก
ความรักเป็ นหลักใหญ่เหนือของประทานใด ๆ ทั้งสิ้ น และการปฏิบตั ิก็เป็ นผลงานของความรัก
และเพราะความรักนั้นเองที่บริ หารงานให้ของประทานแห่ งพระวิญญาณดาเนินไปโดยเรี ยบร้อย และ
เป็ นแรงผลักดันงานปฏิบตั ิให้เดินไปได้ ไม่ใช่ความรักจะแสดงเด่นในตัวของมันเอง แต่เป็ นการถวาย
พระเกียรติต่อพระเจ้า และเป็ นพระพรแก่คนอื่น ความรักไม่ใช่เป็ นการสิ้ นสุ ดในตัวของมันเอง แต่ความ
รักเป็ นอุปกรณ์เปาโลบอกว่า “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอันใหญ่ยงิ่ แต่ขา้ พเจ้ายังจะสาแดง
ทางดีใหญ่ยงิ่ กว่านั้นให้แก่ท่านทั้งหลาย” (1 โคริ นธ์ 12:31) และสิ่ งนี้แหละที่จะเป็ นบันไดขึ้นสู่ ของ
ประทานที่สูงสุ ดจากพระเจ้า พระองค์ทรงไว้วางใจสิ่ งที่ลึกลับที่สุดและการสาแดง ของพระเจ้าที่เด่นชัด
ที่สุดแก่เราโดยทรงจัดการแบ่งสันปั นส่ วนให้เหมาะสม ในเมื่อเราใช้ของประทานเหล่านั้นด้วยความรัก
และเป็ นการช่วยวิญญาณของคนอื่นซึ่ ง
พระองค์ทรงพอพระทัยที่สุดเมื่อเราใช้ของประทานจาก
พระองค์ดว้ ยความรักเพื่ออุปถัมภ์คนอื่น
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