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บทที ่1 พระวญิญาณบริสุทธ์ิคอืใคร 

1. พระด ารัสสอนของพระเยซู     ยอห์น 14 :15-31 

1.1 พระเยซูทรงสัญญำจะประทำนพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ยอห์น 4:16 
1.2 พระเจำ้ทรงเป็นพระวญิญำณ    ยอห์น 2:24 
1.3 พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงส ำแดง   ยอห์น 14:17, 
       ควำมจริงเก่ียวกบัพระเจำ้    ยอห์น 16:13-15 

2. พระสัญญาบรรลุผลในพระธรรมกจิการของอคัรทูต  กิจกำร 2:1-4 

3. ผู้เช่ือทุกคนได้รับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

3.1 พระสัญญำนั้นตกแก่คนทั้งปวงท่ีไดรั้บบพัติศมำ กิจกำร 2:38-39 
3.1.1 มิใช่จะตกแก่บรรดำอคัรทูตเท่ำนั้น 
3.1.2 ตกแก่ทุกคนท่ีกลบัใจใหม่และรับกำรยกโทษ 
3.1.3 ตกแก่ลูกหลำนของเขำดว้ย ซ่ึงมีนยับ่งช้ีวำ่หมำยถึงบรรดำอนุชนรุ่นต่อ ๆ มำ 
3.1.4 ตกแก่คนทั้งหลำยท่ีอยูไ่กล ซ่ึงมีนยับ่งช้ีวำ่โดยค ำนึงถึงปัญหำทำงภูมิศำสตร์ 
3.1.5 ตกแก่ทุกคนท่ีพระเจำ้ทรงเรียก 
3.2 พระเจำ้ประทำนใหเ้ม่ือเรำทูลขอ   ลูกำ 11:13 
3.3 เป็นตรำหมำยแสดงควำมเป็นเจำ้ของของพระเจำ้ เอเฟซสั 4:30 
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บทที ่2 พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1.1 ทรงส ำแดงควำมจริงวำ่พระเยซูทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด ยอห์น 16:7-15 
1.2 ประทำนชีวติ       ยอห์น 6:63 
1.3 ทรงเป็นผูช่้วย      ยอห์น 14:15-31 
1.4 ทรงกระท ำใหพ้ระคมัภีร์คงอยู ่    1 โครินธ์ 2:10-16 
1.5 ทรงท ำใหเ้กิดผลดี      กำลำเทีย 5:22-23 

2. พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงกระท าพระราชกจิอย่างไร 

2.1 ในกำรประกำศข่ำวประเสริฐทัว่โลก 
2.1.1 กำรเทศนำเร่ืองพระคริสตโ์ดยฤทธ์ิเดชของพระวิญญำณบริสุทธ์ิประกอบดว้ย 
         หมำยส ำคญัต่ำง ๆ       กิจกำร 8:4-8 
2.1.2 พนัธกิจภำยใตก้ำรทรงน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ  กิจกำร 13:2 
กิจกำร 16:6-10 
2.2 ในกำรเป็นพยำนส่วนตวัของคริสเตียน    กิจกำร 1:8 
2.2.1 กำรยอมรับวำ่เคยท ำผดิบำปและมำหำพระเยซู   กิจกำร 2:37 
2.2.2 หมำยส ำคญัและกำรอศัจรรย ์    กิจกำร 2:43 
2.2.3 ควำมกลำ้หำญ : เรำกลำ้พดูเก่ียวกบัพระคริสตแ์มใ้นสถำนกำรณ์ท่ีเป็นกำร 
         ทดลอง       กิจกำร 13 
2.2.4 ควำมไม่หยดุย ั้งในกำรเป็นพยำน : 
         เรำกระตือรือร้นในกำรเป็นพยำน    กิจกำร 5:42 
2.2.5 กำรขะมกัเขมน้ในกำรอธิษฐำน    กิจกำร 6:4 
2.2 ในพนัธกิจของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 
2.3.1 สักกำระพระเจำ้: ชีวติดำ้นกำรนมสักำรของคริสตจกัร  เอเฟซสั 5:18-20 
สั่งสอนพระค ำ       กิจกำร 2:42 
รับพิธีมหำสนิท       1 โครินธ์ 11:23-26 
2.3.2 ปรนนิบติัซ่ึงกนัและกนั     เอเฟซสั 4:11-17 
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โรม 12:4-8 
2.3.3 ประกำศข่ำวประเสริฐแก่ผูอ่ื้น    1 โครินธ์ 2:4-5 
        กิจกำร 6:3-7 

การบ้าน 

แบ่งปันประสบกำรณ์ท่ีท่ำนไดรั้บเม่ือเป็นพยำน 
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บทที ่3 พระวญิญาณบริสุทธ์ิประทานอ านาจแก่คริสเตียนเพือ่ให้เขา

ปฏิบตัิพนัธกจิ 

1. ชัยชนะในการสงครามฝ่ายวญิญาณ 

1.1 ดงัท่ีอำจำรยเ์ปำโลสอนไว ้    เอเฟซสั 6:12 
1.2 ดงัท่ีอำจำรยเ์ปำโลไดป้ระสบ    2 โครินธ์ 10:3-6 
1.2.1 ณ เฉลียงของซำโลมอน 
         ทุกคนท่ีมีผโีสโครกเบียดเบียนก็ไดห้ำยโรค  กิจกำร 5:16 
1.2.2 ในสะมำเรีย ซีโมนนกัวทิยำคมพร้อมดว้ยศิษยข์องเขำก็ไดก้ลบัใจรับเช่ือ 

กิจกำร 8:7-13 
1.2.3 ท่ีฟิลิปปีอคัรทูตไดข้บัผอีอกมำจำกทำสสำวคนหน่ึงซ่ึงมีผหีมอดูเขำ้สิง 

กิจกำร 16:16-18 

2. ความพร้อมส าหรับการต่อสู้ 

สวมยทุธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจำ้    เอเฟซสั 6:10-18 

การบ้าน 

ศึกษำพระธรรมเอเฟซสั 6:10-18 
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บทที ่4 เราจะด าเนินชีวติทีป่ระกอบด้วยพระวญิญาณได้อย่างไร 

1. ฝึกวนัิยให้กบัตนเอง 

1.1 อ่ำนพระคมัภีร์ทุกวนั 
1.2 อธิษฐำนทุกวนั 
1.3 สรรเสริญและนมสักำรพระเจำ้ 

2. ใช้ของประทาน 

2.1 ใชข้องประทำนตำมท่ีพระวญิญำณทรงน ำ  1 โครินธ์ 12:7-11 
2.2 เสริมสร้ำงพระกำยของพระคริสต ์
2.3 เป็นพยำนโดยฤทธ์ิเดชของพระวญิญำณ  ลูกำ 24:49 

กิจกำร 1:8 
กำลำเทีย 5:22-23 

3. จะเกดิผล 

3.1 ควำมตระหนกั  - ตระหนกัถึงควำมบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นพระลกัษณะของ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

3.2 กำรยอม   - ยอมใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงกระท ำกำรช ำระ 
จิตใจและลกัษณะนิสัยของท่ำน 

3.3 ควำมถ่อมใจ   - อยำ่โออ้วดของประทำน  โรม 12:3 
3.4 ควำมรัก   - จงใชข้องประทำนดว้ยจิตใจท่ีเป่ียมดว้ยควำมรัก 

1 โครินธ์.13 ซ่ึงแทรกอยูร่ะหวำ่งบทท่ี 12 และบทท่ี 14 

การบ้าน 

จงอ่ำนและใคร่ครวญดู ขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี และด ำเนินชีวิตท่ีประกอบด้วยพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิ 

1. โรม 8 
จำกเน้ือหนงั สู่ วญิญำณ 
จำกควำมตำย สู่ ชีวติ 
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ชยัชนะในควำมทรมำน 
2. ลูกำ 4:1-15 
จำกกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณ ไปสู่ ฤทธ์ิเดช 
3. 2 โครินธ์ 3:18 
จำกสง่ำรำศี ไปสู่ สง่ำรำศี 
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บทที ่5 ของประทานฝ่ายพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1.ของประทานต่าง ๆ 

1.1 ประชำชน      1 โครินธ์ 12:28-30 
เอเฟซสั 4:7-12 
1.2 พนัธกิจต่ำง ๆ     โรม 12:6-8 
1.3 ของประทำนฝ่ำยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ   1 โครินธ์ 12:7-10 
ในบทเรียนชุดน้ีส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัของประทำนฝ่ำยพระวญิญำณบริสุทธ์ิซ่ึงอยูใ่น 

1 โครินธ์ 12:8-10 

2. จุดประสงค์ “เพือ่ประโยชน์ร่วมกนั”    1 โครินธ์ 12:7 

2.1 กำรอบรมสั่งสอน 
2.2 กำรประกำศข่ำวประเสริฐ 

3. การล าดับก่อนหลัง 

 
ล ำดบัก่อนหลงัตำมพระ

คมัภีร์ 
ประ เภท ต่ ำง  ๆ  ของ

พนัธกิจ 
 

ถ้อยค ำประกอบด้วย
สติปัญญำ 

ถ้อยค ำประกอบด้วย
ควำมรู้ 

ของประทำนด้ำนกำร
เปิดเผยใหค้วำมรู้ 

ถ้อยค ำประกอบด้วย
สติปัญญำและควำมรู้ กำรรู้จัก
สังเกตวญิญำณต่ำง ๆ  

ควำมเช่ือ  
กำรรักษำ 
กำรอศัจรรยต่์ำง ๆ  

ของประทำนฝ่ำยฤทธ์ิ
อ ำนำจ 

 

 
กำรเผยพระวจนะ 
รู้จกัสังเกตวิญญำณต่ำง 

ๆ  

 
ของประทำน 
ดำ้นค ำพดู 

 
กำรเผยพระวจนะ 
ภำษำแปลก ๆ  
กำรแปลภำษำแปลก ๆ 
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ภำษำแปลก ๆ 
กำรแปลภำษำแปลก ๆ  
 

 

กำรล ำดบัก่อนหลงัตำมพระคมัภีร์เก่ียวกบัของประทำน ซ่ึงแสดงให้เรำเห็นถึงพระสติปัญญำ
ของพระเจำ้ในกำรใชข้องประทำนเหล่ำนั้น 

3.1 ถอ้ยค ำประกอบดว้ยสติปัญญำ และควำมรู้บ่งบอกถึงพระทยัของพระเจำ้ท่ีตอ้งไดรั้บกำร
ส ำแดงก่อน 

3.2 ควำมเช่ือต่อมำเพื่อแสดงใหเ้ห็นวำ่จะท ำ “อยำ่งไร” จึงจะมีชยัชนะเหนืออุปสรรคต่ำง ๆ ได ้
3.3 แลว้ติดตำมดว้ยของประทำนดำ้น “ฤทธ์ิเดช” คือกำรรักษำและกำรอศัจรรยซ่ึ์งมำก่อนค ำเผย

พระวจนะ และดว้ยของประทำนดำ้น “ค ำพดู” อ่ืน ๆ 
3.4 กำรสังเกตวิญญำณต่ำง ๆ ท่ีปรำกฏภำยหลงัค ำเผยพระวจนะ ก่อนภำษำแปลก ๆ และ กำร

แปลก็เพื่อจะเนน้ควำมตอ้งกำรอยำ่งระมดัระวงัเพื่อท่ีจะมองเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจน 

4. ลกัษณะของของประทาน : ของประทานทีเ่หนือธรรมชาติจากพระเจ้า 

4.1 เรียนรู้ไม่ได ้ : สำมำรถรับไดโ้ดยเหนือธรรมชำติ 
4.2 ซ้ือไม่ได ้ : ไม่ข้ึนอยูก่บัควำมเป็นผูใ้หญ่ฝ่ำยจิตวญิญำณของคนนั้น 
4.3 บงัคบัไม่ได ้ : ข้ึนอยูก่บัฤทธำนุภำพยิง่ใหญ่ของพระเจำ้ เรำไม่สำมำรถบงัคบัพระ 
   เจำ้ใหข้องประทำนแก่เรำได ้

5. วธีิปฏิบัติ 

ขณะท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิประทำนให้ตำมน ้ ำพระทยัของพระองค์ พระคมัภีร์ให้ก ำลงัใจแก่
เรำท่ีจะแสวงหำ 

5.1 หวงัวำ่จะไดรั้บค ำตอบ    1 โครินธ์ 12:31,14:1,39 
5.2 ทูลขอ      ลูกำ 11:9-13,1 โครินธ์ 14:13 
5.3 ไดรั้บ      กิจกำร 2:38 
5.4 น ำไปใช ้      1 โครินธ์  14:26 

การบ้าน 

1. ท่องจ ำของประทำนต่ำง ๆ และ ล ำดบัก่อนหลงัใน 1 โครินธ์ 12:7-10 
2. แบ่งปันวำ่ท่ำนไดรั้บของประทำนฝ่ำยพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยำ่งไร 
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บทที ่6 การฝึกใช้ของประทานต่าง ๆ  

1. ความเข้าใจเนือ้หา 

ของประทำนต่ำง ๆ จะตอ้งใชอ้อกไป 
1.1 ในพระกำยของพระคริสต ์    1 โครินธ์ 12 
1.1.1 ของประทำนต่ำง ๆ     1 โครินธ์ 12:8-10 
1.1.2 พระวญิญำณบริสุทธ์ิประทำนของประทำน  1 โครินธ์ 12:11 
1.1.3 กำรรับใชท่ี้ต่ำงกนั     1 โครินธ์ 12:12-27 
11.4 หนำ้ท่ีกำรงำนท่ีต่ำงกนั    1 โครินธ์  12:28-30 
1.2 ในเร่ืองควำมรัก     1 โครินธ์ 13 
    1.2.1ไม่มีควำมรักขำ้พเจำ้เป็นเหมือนฆอ้งหรือฉำบท่ีก ำลงัส่งเสียง 

1 โครินธ์ 13:1 
   1.2.2ไม่มีควำมรักขำ้พเจำ้ก็ไม่มีค่ำอะไรเลย  1 โครินธ์ 13:2 
   1.2.3 ไม่มีควำมรักจะหำเป็นประโยชน์แก่ขำ้พเจำ้ไม่ 1 โครินธ์ 13:3 
1.3 อยูใ่นระเบียบวนิยั    1 โครินธ์ 14 
   1.3.1 กำรอบรมสั่งสอน ไม่ใช่เป็นกำรแสดงออก  1 โครินธ์  14:3-5,12 
   1.3.2 กำรส่ือควำมหมำย ไม่ใช่ท ำใหส้ับสน 1 โครินธ์ 14:6-19 
   1.3.3 ควำมเหมำะสม ไม่ใช่วำ่อยำ่งไรก็ได ้  1 โครินธ์ 14:20-25 
   1.3.4 ทีละคน  ไม่ใช่ทั้งหมดพร้อมกนั  1 โครินธ์ 14:26-32 
   1.3.5 กำรยอมจ ำนน ไม่ใช่สอดแทรก   1 โครินธ์ 14:29,37 
   1.3.6 เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ใช่ยุง่เหยงิ  1 โครินธ์  14:40 
2. กำรเตรียมตวัให้ 
  2.1 เช่ือวำ่พระเจำ้ทรงใชท้่ำนได ้
  2.2 อยูใ่นควำมถูกตอ้ง และสำมคัคีธรรมดว้ยกำรอธิษฐำนต่อพระเจำ้ มอบปัญหำของท่ำน  
        และ ควำมตอ้งกำรไวก้บัพระองค ์สำรภำพบำปทั้งหมดท่ีท่ำนรู้ต่อพระองค ์
2.3 ตรวจสอบดูเหตุผลของท่ำนเองว่ำ ของประทำนต่ำง ๆ นั้นไม่ใช่ให้เรำ “ขุดคน้” ภำยใน   

ชีวติของคนอ่ืน หรือไม่ใช่ใหเ้รำ “น ำ” เขำท่ำนรักเขำดว้ยควำมจริงใจหรือไม่ 
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2.4 เปิดใจของท่ำนให้แก่พระวิญญำณบริสุทธ์ิ โดยปกติแลว้พระวิญญำณบริสุทธ์ิจะทรงดลใจ
เรำใหใ้ชข้องประทำนผำ่นจำกจิตใจก่อน 

2.5 ร่วมมือกบัผูอ่ื้น น่ีจะท ำให้พระรำชกิจมีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยสนบัสนุนพึ่งพำซ่ึงกนั
และกนั และกำรใหค้  ำปรึกษำต่อกนั 

2.6 เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ยิ้มแยม้แจ่มใส ให้ควำมอบอุ่นควำมเป็นเพื่อน และมี
อธัยำศยัไมตรีต่อกนั 

การบ้าน 

1.อุปสรรคในกำรใชข้องประทำนฝ่ำยพระวญิญำณคืออะไร? 
2.อำ้งถึงขอ้ 2.1 ถึง 2.4 ขำ้งบนน้ี และอธิษฐำนเผือ่ซ่ึงกนัและกนั 
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บทที ่7 ถ้อยค าประกอบด้วยสติปัญญาและถ้อยค าประกอบด้วย

ความรู้ 

1. ทั้งสอง ค านีม้ีความหมายว่าอย่างไร? 

1.1 ถอ้ยค ำท่ีประกอบดว้ยสติปัญญำ 
เป็นควำมสำมำรถพิเศษท่ีพระเจำ้ประทำนให้เพื่อจะรับควำมเขำ้ใจท่ีลึกซ้ึงได้ทนัที ว่ำกำร

ส ำแดง ท่ีจะน ำไปใชต่้อสถำนกำรณ์หรือควำมตอ้งกำรเป็นพิเศษนั้นไดอ้ยำ่งไร 
1.2 ถอ้ยค ำประกอบดว้ยควำมรู้ 
กำรส ำแดงควำมจริงท่ีเหนือธรรมชำติเก่ียวกบับุคคล และสถำนกำรณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และ

อนำคตเพื่ออบรมสั่งสอน หรือประกำศ 

2. จะใช้ของประทานเหล่านีใ้นเหตุการณ์แบบไหน? 

2.1 ถอ้ยค ำประกอบดว้ยสติปัญญำ 
2.1.1 ในกำรพิพำกษำ     1 พงศก์ษตัริย ์3:16-28 
2.1.2 ในกำรใหค้  ำตอบแก่ศตัรู    ลูกำ 21:15 
2.1.2  ในสถำนกำรณ์ท่ียำกล ำบำก 
กำรทำ้ทำย : สิทธิอ ำนำจ     มทัธิว 21:23-27 
หลุมพรำง: กำรเสียภำษี     มทัธิว 22:15-22 
ควำมผดิ : พระบญัญติัของพระเจำ้    มทัธิว 2:23-28 
2.2 ถอ้ยค ำประกอบดว้ยควำมรู้ 
2.2.1 เปิดเผยควำมบำป     2 พงศก์ษตัริย ์5:20-27 

ยอห์น 4:16-19 
กิจกำร 5:1-11 

2.2.2 เปิดเผยควำมตอ้งกำร    กิจกำร 9:11-13 
2.2.3 ช้ีทำง      มำระโก 14:13-16 
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3. จะน าของประทานเหล่านีไ้ปใช้ได้อย่างไร? 

3.1 เปิดจิตใจแก่พระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
3.1.1 ขอ้พระคมัภีร์ ควำมคิด ค ำปรึกษำ 
3.1.2 รูปภำพ อุปกรณ์ หรือ แผนภูมิ 
3.1.3 ช่ือเฉพำะ บุคคล สถำนท่ีหรือเคร่ืองหมำย 
3.2 พดูออกมำดว้ยควำมเช่ือขณะท่ีท่ำนอธิษฐำนและท ำพนัธกิจ ตรวจสอบควำมเขำ้ใจของ

ท่ำนกับเพื่อนร่วมงำนคนอ่ืน ๆ หรือผู ้น ำในคริสตจักรถำมจำกคนท่ีต้องกำรค ำแนะน ำว่ำค ำน้ีมี
ควำมหมำยต่อเขำอยำ่งไร 

3.3 รับใช้คนเหล่ำนั้น ช่วยเขำคน้หำควำมหมำยของค ำท่ีพูดออกมำ และเขำจะน ำมนัไป
ใชไ้ดอ้ยำ่งไร น ำเขำในกำรอธิษฐำน เพื่อจะตอบสนองต่อส่ิงท่ีไดรั้บ 

4. การแนะน าพเิศษ 

4.1 รักษำควำมลบั 
4.2 พดูจำกนุ่มนวล สุภำพ และชดัเจน อยำ่ท ำใหอ้บัอำยในท่ีสำธำรณะ 
4.3 แสวงหำพระเจำ้ทุกคร้ัง อยำ่เดำสุ่ม หรือข้ึนอยูก่บัประสบกำรณ์ในอดีตของเรำ 

การบ้าน 

แบ่งปันในกลุ่ม เม่ือท่ำนเผชิญปัญหำสถำนกำรณ์ท่ียำกล ำบำก ใช้ข้อ 3.1 ถึง 3.3 ข้ำงบน
อธิษฐำน และรับใชซ่ึ้งกนัและกนั 
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บทที ่8 ของประทานด้านความเช่ือ 

1. ของประทานด้านความเช่ือคืออะไร? 

คือละลอกคล่ืนแห่งควำมมัน่ใจท่ีเหนือธรรมชำติจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เป็นควำมแน่นอนท่ี
ถ่ำยทอดออกไป และเป็นหลกัประกนัวำ่พระเจำ้ทรงส ำแดงพระองคใ์นค ำพดูหรือกำรกระท ำ 

ของประทำนด้ำนควำมเช่ือ (มทัธิว 17:20 ,21:21,1 โครินธ์ 13:2) สำมำรถแยกแยะออกได้
ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ควำมเช่ือท่ีเป็นหลกัขอ้เช่ือ   ยอห์น 6:68-69 
มทัธิว 16:16 
1 ทิโมธี 6:20,21 
ยดูำ 3 
1.2 ควำมเช่ือท่ีใหค้วำมรอด   ยอห์น 3:16 

เอเฟซสั 2:8 
1.3 ควำมสัตยซ่ื์อ     กำลำเทีย 5:22 

2. ของประทานใช้ได้ในเหตุการณ์แบบไหน? 

2.1 เพื่อป้องกนัตวั    ดำเนียล 6:23 
2.2 เพื่อบ ำรุงชีวติ    1 พงศก์ษตัริย ์17:4,6  

มทัธิว 4:4 
2.3 เพื่ออำ้งถึงพระสัญญำของพระเจำ้  โรม. 4:20-21 
2.4 เพื่ออวยพระพร    มทัธิว 8: 6-9, 13 
2.5 เพื่อท ำกำรอศัจรรย ์    มำระโก 11:20-25 

3. จะน าของประทานด้านความเช่ือไปใช้ได้อย่างไร  กิจกำร 14:8-10 

3.1 โดยกำรเทศนำสั่งสอน  
       ควำมเช่ือเกิดข้ึนเพรำะกำรไดย้นิ  โรม 10:17 
3.2 โดยกำรวนิิจฉยั    มทัธิว 9:28,29 

กิจกำร 3:3-4 
3.3 โดยกำรพดู     โรม. 10:8-10 
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3.3.1 พดูดว้ยสิทธิอ ำนำจ 
3.3.2 พดูเพื่อกำรสร้ำงสรรค ์
3.3.4 ออกค ำสั่งใหส้ถำนกำรณ์เปล่ียนแปลงไป  
3.3.5 ชำยคนนั้นเช่ือฟังพระเยซู   ยอห์น  5:8,9 
         โดยกำรปฏิบติั 

4. การแนะน าพเิศษ 

4.1 จงรอคอยกำรทรงน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิเสมอ อยำ่พดูออกมำดว้ยควำมปรำรถนำ 
หรือควำมกระตือรือร้นของตนเอง หรือสมมุติเอำเอง 

4.2 จงระวงัในกำรพูด โดยเฉพำะในท่ีสำธำรณะ ทบทวนกำรทรงน ำของพระวิญญำณกบั
ผูน้ ำคริสตจกัร ถำ้ท่ำนไม่มัน่ใจ 

การบ้าน 

1. แบ่งปันพระพรท่ีท่ำนไดรั้บ เม่ือใชข้องประทำนดำ้นควำมเช่ือ 
2. “ขำ้พเจำ้เช่ือ ท่ีขำ้พเจำ้ยงัขำดควำมเช่ือนั้น ขอโปรดช่วยให้เช่ือเถิด” (มำระโก 9:23-24) เรำ

จะเคล่ือนยำ้ยลงในควำมเช่ือไดอ้ยำ่งไร? แบ่งปันควำมตอ้งกำรของท่ำนภำยในกลุ่ม และอธิษฐำนเผื่อซ่ึง
กนัและกนั 
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บทที ่9 ของประทานต่าง ๆ ในการรักษา 

1. ของประทานต่าง ๆ ในการรักษาคืออะไร?  คือรักษำโรคภยัต่ำง ๆ และควำมอ่อนแอฝ่ำยร่ำงกำย 

2. จะน าไปใช้ได้อย่างไร? 

2.1 ส ำแดงฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้   2 พงศก์ษตัริย ์5:1-14 
2.2 น ำมำสู่กำรส ำนึกบำป    ยอห์น 5:1-14 
2.3 น ำมำสู่กำรกลบัใจเสียใหม่   ยอห์น 9:1-7,35-38 
2.4 น ำมำสู่กำรสร้ำงใหม่ทั้งหมด   ลูกำ 13:11-17 

3. จงเตรียมเพือ่การรักษา 

3.1 จงเตรียมตวัเอง 
3.1.1 สวมควำมเมตตำของพระคริสต ์   มทัธิว 14:14 
3.1.2 แสวงหำโอกำสน ำคนอ่ืน ๆ มำหำพระคริสต์เพื่อถวำยเกียรติแด่ผูรั้กษำ ไม่ใช่เพื่อกำร

รักษำหรือ เพื่อตวัเอง 
3.1.3 ขอให้พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงน ำ โดยถ้อยค ำประกอบด้วยสติปัญญำ ถ้อยค ำ

ประกอบดว้ยควำมรู้กำรสังเกตวญิญำณต่ำง ๆ  
3.2 จงเสริมสร้ำงควำมเช่ือ 
3.2.1 สั่งสอน เทศนำ และประกำศพระค ำของพระเจำ้  โรม 10:17 
3.2.2 สรรเสริญ นมสักำร และอธิษฐำนดว้ยพระวญิญำณ 
3.2.3 จงเตรียมเพื่อต่อสู้ฝ่ำยวญิญำณ 

4. จงปฏิบัติพนัธกจิแห่งการรักษา 

4.1 น ำคนนั้นใหส้ ำนึกบำป และสำรภำพบำปอะไรก็ไดท่ี้เขำรู้จกัในชีวติของเขำ 
4.2 น ำคนนั้นใหอ้ภยัโทษคนอ่ืน 
4.3 พดูเปิดเผยถอ้ยค ำประกอบดว้ยควำมรู้และถอ้ยค ำประกอบดว้ยสติปัญญำ สังเกต 
สำเหตุท่ีฝังรำกลึกบำป เช่น กำรไม่อภยัใหค้นอ่ืน ๆ  
ถูกผเีขำ้สิง เช่น อยูภ่ำยใตก้ำรสำปแช่ง หรือ กำรเป็นทำส  รูปเคำรพ 
อ่ืน ๆ ส่ิงท่ีรู้จกั หรือไม่รู้จกั 
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4.4 อธิษฐำนเผือ่กำรรักษำโดยกำรวำงมือตำมควำมเหมำะสม 
4.5 ช่วยเขำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อกำรด ำเนินชีวติโดยกำรสอน ใหค้  ำปรึกษำและใหก้ ำลงัใจ 

5. การแนะน าพเิศษ 

5.1 กำรรักษำและกำรประกำศตอ้งด ำเนินไปพร้อมกนั 
5.2 ถึงแมว้ำ่ท่ำนคิดวำ่ไม่มีของประทำนกำรรักษำโรค ก็อธิษฐำนอยำ่งต่อเน่ืองดว้ยควำม 
เช่ือเผือ่กำรรักษำ 
5.3 จงอดทน กำรรักษำอำจจะเกิดข้ึนทนัที แต่บำงคร้ังค่อยเป็นค่อยไป 

การบ้าน 

1. อธิษฐำนเผือ่ซ่ึงกนัและกนั ส ำหรับกำรรักษำ และควำมตอ้งกำรอ่ืน ๆ 
2. เยีย่มเยยีน และปรนนิบติัผูเ้จบ็ป่วยในสัปดำห์น้ี 
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บทที ่10 ของประทานในการท าการอศัจรรย์ 

1. ค าจ ากดัความ 

ของประทำนดำ้นกำรอศัจรรยท์  ำงำนผำ่นมำยงัแต่ละคน โดยวธีิกำรเขำ้แทรกอยูเ่หนือธรรมชำติ
ของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

2. จุดประสงค์ 

2.1 กำรแสดงควำมเมตตำกรุณำ 
2.1.1 กำรเป็นข้ึนมำจำกควำมตำย    ลูกำ 7:11-17 
2.1.2 กำรเล้ียงคน 5,000 คน    มทัธิว 15:32-38 
2.1.3 กำรเปล่ียนน ้ำใหเ้ป็นเหลำ้องุ่น   ยอห์น 2:1-11 
2.2 กำรประกำศ 
2.2.1 ยนืยนักำรประกำศพระค ำ    มำระโก 16:16-18 
       1 โครินธ์ 2:4-5 
2.2.2 น ำคนทั้งหลำยใหส้ ำนึกบำป    กิจกำร 19:11-20 
2.3 กำรพิพำกษำ     กิจกำร 5:1-11 

3. จะใช้ของประทานเหล่านีไ้ด้อย่างไร 

3.1 เรำไม่สำมำรถบงัคบักำรอศัจรรยใ์หเ้กิดข้ึนได ้แต่เรำสั่งในพระนำมของพระเยซูได ้
       กิจกำร 3:1-7 
3.2 เบ้ืองหลงั 
3.2.1 กำรสรรเสริญและกำรนมสักำร   ลูกำ 24:52-53 
       กิจกำร 16:25-27 
3.2.2 กำรอธิษฐำน     กิจกำร 1:14 
       ยำกอบ 5:16 
3.2.3 ชุมชนแห่งควำมเช่ือ    กิจกำร 2:42-47 
3.3 ตวัอยำ่ง 
จงสังเกตดู  - “เปโตรเพง่ดูเขำ”    กิจกำร 3:4 
จงเช่ือ      - สร้ำงข้ึนและเปล่ียนแปลงควำมหวงั  กิจกำร 3:5 
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จงสั่ง      - ในพระนำมพระเยซู   กิจกำร 3:6 
จงกระท ำ   - โดยควำมเช่ือ    กิจกำร 3:7 

การบ้าน 

1. กำรอ่ำน และ อภิปรำย มำระโก 16:17-18 , ลูกำ 11:29 , ยอห์น 14:12 
2. ท ำไมเรำไม่ค่อยเห็นกำรอศัจรรยม์ำกนกัในทุกวนัน้ี? 
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บทที ่11 ของประทานด้านการเผยพระวจนะ 

1. ค าจ ากดัความ 

ควำมสำมำรถพิเศษท่ีพระเจ้ำประทำนให้ เพื่อรับและส่งข่ำวสำรของพระเจ้ำออกไปสู่
ประชำชนของพระองค ์โดยผำ่นค ำพดูท่ีไดรั้บกำรเจิมแลว้ 

2. จุดประสงค์ 

2.1 หนุนจิตชูใจใหเ้จริญข้ึน ปลอบประโลมใจ  1 โครินธ์ 14:3,31 
2.2 เปิดเผย      กิจกำร 11:27-30 
2.3 เตือนล่วงหนำ้     กิจกำร 21:8-11 

3. จะเผยพระวจนะได้อย่างไร? 

3.1 กำรรับพระค ำ 
3.1.1 ในระหว่ำงกำรประชุม จงไวต่อกำรกระตุน้ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เช่น จำกขอ้พระ

คมัภีร์ต่ำง ๆ ค ำพดู หรือวลี รูปภำพ ฉำก ควำมคิด หรือควำมประทบัใจท่ีพดูออกไป 
3.1.2 ในส่วนบุคคล เพิ่มเติมต่อจำกขอ้ควำมขำ้งบน ควำมฝัน เสียงท่ีไดย้ิน กำรเยี่ยมเยียนของ

พระเจำ้ หรือทูตสวรรค ์ผำ่นกำรเฝ้ำเด่ียว กำรอธิษฐำนหรือกำรอ่ำนพระคมัภีร์ 
3.1.3 อำจจะส ำหรับส่วนตวัหรือส ำหรับกลุ่มตำมท่ีแสดงใหรู้้โดยเน้ือหำของ 
ข่ำวสำรเอง หรือโดยกำรทูลขอต่อพระเจำ้ในค ำอธิษฐำน 
3.1.4 จงเขียนล ำดบัควำมทรงจ ำลงไป เพื่อสะทอ้นภำพและกำรปฏิบติั 
3.2 กำรกล่ำวพระค ำออกมำ 
3.2.1 ในระหว่ำงกำรประชุม พูดตำมท่ีท่ำนได้รับแรงกระตุน้ หรือหลังจำกกำรรับข่ำวสำร

ทั้งหมดแลว้ หำโอกำสท่ีเหมำะส ำหรับกำรเผยพระวจนะ เช่น เวลำท่ีสงบเงียบหรือผูน้ ำใหส้ัญญำณ 
3.2.2 ส่วนตวั – ข่ำวสำรมำถึงบุคคลนั้นเป็นพิเศษ โดยเฉพำะเป็นส่วนตวั หรือเป็นควำมลบั 

หรืออำจจะท ำใหล้ ำบำกใจถำ้คนอ่ืนไดย้นิ 
3.2.3 ถำ้ไม่มัน่ใจ เขียนใส่กระดำษใหผู้น้  ำตรวจดู 
3.2.4 กำรใชถ้อ้ยค ำ ใชเ้ติมขำ้งหนำ้หรือขำ้งหลงั เช่น “พระเจำ้ตรัสวำ่” น้ี หรือ เป็น 
พระค ำของพระเจำ้ ซ่ึงอำจจะไม่ส ำคญั และอำจท ำใหเ้ขำ้ใจผดิ หรือเป็นกำรล่วงละเมิด 
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4. การทดสอบค าเผยพระวจนะ     1 โครินธ์ 14:29 

4.1 รำยละเอียดของเน้ือหำ 
- ค  ำเผยพระวจนะตรงกนัขำ้มกบัพระคมัภีร์ 
4.2 ผลท่ีเกิดข้ึนแก่ผูฟั้ง 
- ก่อใหเ้กิดควำมสงบใจ หรือกำรกล่ำวโทษ เกิดควำมส ำนึกผดิ หรือตกใจกลวั 
- เป็นกำรดึงประชำชนมำหำพระเจำ้ หรือหำผูพ้ดู   1 โครินธ์ 14:33 
4.3 วิญญำณต่ำง ๆ ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัค ำเผยพระวจนะนั้นพระวิญญำณบริสุทธ์ิของพระเจำ้ 

วญิญำณของมนุษย ์หรือวญิญำณของภูตผปีีศำจ   1 โครินธ์ 12:10 
4.4 กำรปฏิบติั 
ค ำเผยพระวจนะไดรั้บกำรปฏิบติัแลว้หรือยงั?  เฉลยธรรมบญัญติั 18:22 
4.5 ถวำยเกียรติแด่พระเจำ้ 
ยกยอ่งพระเจำ้ หรือ ผูเ้ผยพระวจนะ 

5. การแก้ไขค าเผยพระวจนะทีผ่ดิ 

5.1 กำรประชุมทัว่ ๆ ไป 
เม่ือท่ำนรู้สึกวำ่บำงส่ิงนั้นไม่ใช่พระสุรเสียงของพระเจำ้ จงพดู กบักลุ่มหรือผูน้ ำซ่ึงอำจจะ : 
5.1.1 ละเลย เม่ือค ำเผยพระวจนะไม่มีควำมหมำย ประชำชนก็ไม่ให้ควำมสนใจ หรือ

ตอบสนอง 
5.1.2 ควรพดูวำ่ 
-  เม่ือค ำเผยพระวจนะนั้นไม่ผดิมำกจึงตอ้งกำรทบทวนใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
-  ถำ้ค ำเผยพระวจนะผดิมำก ผูน้ ำจะพดูวำ่ไม่ใช่มำจำกพระเจำ้ เพรำะ...... 
5.2 ในเร่ืองส่วนตวั 
5.2.1 ใหค้  ำปรึกษำแก่ผูเ้ผยพระวจนะ หรือ ผูฟั้ง 
5.2.2 หลงัจำกกำรประชุมแลว้ ติดตำมผล 

การบ้าน 

1. คุณไดต้อบสนองค ำเผยพระวจนะท่ีไดรั้บอยำ่งไร? 
2. ใชเ้วลำในกำรนมสักำร และ รอคอยพระเจำ้ ส ำหรับพระค ำท่ีตรัสออกมำ 
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บทที ่12 ของประทานในการรู้จักสังเกตวญิญาณต่าง ๆ 

1. รู้จักสังเกตระหว่างวิญญาณต่าง ๆ น้ันคืออะไร? 

ควำมเข้ำใจเก่ียวกับของประทำนท่ีเหนือธรรมชำติ ท่ีพระเจ้ำประทำนให้โดยฤทธ์ิอ ำนำจ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นสำมำรถท ำให้สมำชิกแห่งพระกำยของพระเยซูคริสต์สังเกตเห็นวิญญำณท่ี
กระตุน้อยู่เบ้ืองหลงัค ำพูดหรือกำรกระท ำไดอ้ย่ำงชดัเจนของประทำนในกำรสังเกตวิญญำณต่ำง ๆ มี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ควำมสำมำรถในกำรฝึกฝนของเรำท่ีจะประเมินคุณค่ำตำมพระค ำของพระเจำ้ 
2. ควำมเขำ้ใจทำงดำ้นจิตวทิยำ 
3. ควำมรู้ของเรำข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละบุคคล 

2. จะน าของประทานไปใช้ได้อย่างไร? 

2.1 ทดสอบวธีิกำรเผยพระวจนะหรือ 
       วญิญำณของผูเ้ผยพระวจนะ    1 ยอห์น 4:1-6 
2.2 ช่วยในกำรขบัผโีดยสังเกตวญิญำณ 
       ท่ีครอบครองอยู ่     กิจกำร 16:16-18 
2.3 เปิดเผยควำมชัว่ร้ำย    มทัธิว 24:24 

กิจกำร 13:9,10 
2.4 รู้จกักำรอิทธิฤทธ์ิต่ำง ๆ และ หมำยส ำคญั และกำรอศัจรรยแ์ห่งควำมเทจ็ 

2 เธสะโลนิกำ 2:9 

3. จะใช้ของประทานได้อย่างไร 

เม่ือวญิญำณบำงอยำ่งไดรั้บกำรส ำแดง หรือถูกคน้พบ 
3.1 ไวว้ำงใจในฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้   1 ยอห์น 4:4 
3.2 ทูลขอสติปัญญำ     ยำกอบ 1:5 
3.3 แบ่งปันส่ิงท่ีคุณไดรั้บกบัผูน้ ำอ่ืน ๆ  
3.4 จดัเตรียมเวลำใหเ้หมำะสมส ำหรับกำรขบัผ ีหรือกำรไล่ผ ี
3.5 สรรเสริญส ำหรับชยัชนะในพระเยซู และในฤทธ์ิอ ำนำจของพระโลหิตของพระองค ์
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การบ้าน 

1. ศึกษำพระธรรม มทัธิว 16:13-23 สังเกตควำมแตกต่ำงของวญิำณเหล่ำนั้นไดด้ว้ยกำรงำนของ
มนั 

2. ใชเ้วลำในกำรอธิษฐำนดว้ยกนั ใชข้องประทำนฝ่ำยวญิญำณ ท่ีจะรับใชซ่ึ้งกนัและกนั 
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บทที ่13 ของประทานในการพูดภาษาแปลก ๆ และการแปลภาษา

แปลก ๆ  

1. ภาษาแปลก ๆ คืออะไร? 

1.1  ภำษำแปลก ๆ คือ กำรส ำแดงของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ไม่ใช่เรียนรู้ภำษำนั้นมำก่อน 
พูดกบัพระเจำ้ หรือกบัประชำชน ใช้อวยัวะกำรเปล่งเสียงโดยธรรมชำติ ไม่ใช่มำจำกสติปัญญำของ
มนุษย ์

1.2  กำรแปลภำษำแปลก  ๆ เป็นกำรส ำแดงท่ีเหนือธรรมชำติ ผ่ำนมำทำงพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิ ซ่ึงสำมำรถท ำให้คริสเตียนถ่ำยทอดข่ำวประเสริฐท่ีพูดออกมำในภำษำแปลก ๆ มำเป็นภำษำ
ของผูฟั้งในทอ้งถ่ินนั้นได ้

2. เคยน าของประทานนีไ้ปใช้อย่างไร? 

2.1 ภำษำแปลก  ๆ 
2.1.1 ในกำรเฝ้ำเด่ียว     1 โครินธ์ 14:2,4 
กำรอธิษฐำนดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ   โรม 8:26,27 
       เอเฟซสั 6:8 
กำรร้องเพลงดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ   1 โครินธ์ 14:15 
2.1.2 พระรำชกิจทัว่ ๆ ไป    1 โครินธ์ 14:26 
ข่ำวประเสริฐ (ท่ีแปลแลว้)    1 โครินธ์ 14:5-13 
กำรนมสักำร      1 โครินธ์ 14:14-17 
       เอเฟซสั 5:18-20 
เป็นหมำยส ำคญัส ำหรับคนท่ีไม่เช่ือ   1 โครินธ์ 14:22 
2.2  กำรแปลภำษำแปลก ๆ  
2.2.1 พดูภำษำแปลก ๆ และแปลเอง   1 โครินธ์ 14:13 
2.2.2 กำรแปลเป็นภำษำในท่ีประชุม   1 โครินธ์ 14:27 
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3. จะใช้ของประทานด้านภาษาแปลก ๆ ได้อย่างไร? 

3.1 ใช้ภำษำส่วนตวัสนทนำกบัพระเจำ้โดยทัว่ไปแลว้หำกมีควำมตอ้งกำรท่ีจะนมสักำร 
และสรรเสริญพระเจำ้เป็นส่วนตวั สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรอธิษฐำนเผือ่ท่ีไหน เม่ือไรก็ได ้

3.2 ภำษำท่ีพดูออกมำในท่ีประชุมมีกำรเลำ้ใจท่ีจะพดูออกมำดว้ย ควำมมัน่ใจข้ึนทีละเล็กที
ละนอ้ย เม่ือท่ำนเช่ือฟังและพดูเสียงดงั 

3.2.1 แสวงหำพระเจำ้ในเวลำท่ีเหมำะสม 
-ไม่ขดัจงัหวะเม่ือคนอ่ืน ๆ ก ำลงันมสักำร ระหว่ำงกำรใช้ของประทำนอ่ืน ๆ และ ในเวลำ

เทศนำ 
-รอคอยภำวะเงียบสงบในกำรนมสักำร หรือในเวลำท่ีคนอ่ืนอยูเ่งียบ ๆ และตอบสนองต่อพระ

ค ำของพระเจำ้ 
3.2.2 พดูออกมำดว้ยควำมเช่ือมัน่ และ ชดัเจน 
- ไม่ใช่ตะโกนเสียงดงั หรือใชอ้ำรมณ์ 
- ใชเ้สียงของท่ำนดว้ยถอ้ยค ำภำษำท่ีชดัเจน 
- ท่ำนอำจจะรับข่ำวสำรทั้งหมดก่อนกำรแปล 

4. จะใช้ของประทานด้านการแปลน้ันได้อย่างไร? 

4.1 สังเกตควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำท่ีใชส่้วนตวัและภำษำท่ีใชใ้นท่ีประชุม 
- ภำษำส่วนตัวจะใช้ในกำรร่วมนมัสกำร หรือกำรร้องเพลงด้วยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ไม่

ตอ้งกำรกำรแปล 
- ภำษำท่ีพดูออกมำในท่ีประชุมซ่ึงบรรจุดว้ยข่ำวประเสริฐ ตอ้งไดรั้บกำรแปล 
4.2 ฟังภำษำแปลก ๆ และรอคอยพระเจำ้ท่ีจะประทำนกำรแปลให้ กำรแปลภำษำแปลก ๆ 

นั้นไม่ใช่ค ำต่อค ำ แต่ควำมหมำยต้องชัดเจน กำรแปลนั้นสำมำรถติดตำมประโยคต่อประโยค หรือ
สำมำรถถ่ำยทอดไดห้ลงัจำกท่ีพดูข่ำวสำรทั้งหมดแลว้ 

5. ข้อแนะน าพเิศษ 

5.1 จงกระท ำทุกอยำ่งดว้ยควำมสุภำพ และอยูใ่นระเบียบวนิยั 1 โครินธ์ 14:27,28,40 
5.2 แสวงหำแบบอยำ่งอนัดีในคริสตจกัร   1 โครินธ์ 14:5, 17-18 
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การบ้าน 

ในเวลำนมสักำร ในเวลำท่ีเงียบสงบ ทูลถำมพระเจำ้ส ำหรับข่ำวสำรในภำษำแปลก ๆ และกำร
แปลควำมหมำยนั้น 
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บทที ่14 ของประทานต่าง ๆ ในพระราชกจิของพระเจ้า 

1. ประชาชนทัว่ไป      1 โครินธ์ 12:28  

เอเฟซสั 4:11 
1.1 อคัรทูต “12 คน” ท่ีพระเยซูทรงเลือก  ลูกำ 6:13-16 
- อำจำรย ์เปำโล ไดรั้บเลือกโดยพระเจำ้   โรม 1:1 
  - จุดประสงคใ์นกำรประกำศพระกิตติคุณ  โรม 1:1, ลูกำ 9:1-2 
1.2 ผูเ้ผยพระวจนะ (ดูบทท่ี 7) 
1.3 ผูส้อน      โรม 12:7 
จุดประสงค ์- กำรสอนตอ้งอยูบ่นพื้นฐำน 
         ของพระคมัภีร์     1 ทิโมธี  1:11 
      - มีข่ำวสำรแห่งควำมเช่ือและควำมจริง   1 ทิโมธี 2:7 
1.4 ผูเ้ล้ียง       - ผูน้  ำคริสตจกัร ซ่ึงน ำและสั่งสอน 1 ทิโมธี 3:2-7 
        ผูเ้ช่ือทั้งหลำย     ทิตสั 1:7-9 
       - เป็นแบบอยำ่งท่ีดี     ทิตสั 2:7-8 
1.5 ผูป้ระกำศท่ีไดรั้บเลือกโดยคริสตจกัร  กิจกำร 21:8, 6:3-6 
จุดประสงค ์        -  เพื่อประกำศพระกิตติคุณแก่ผูท่ี้ยงัไม่รับเช่ือ 
กิจกำร 8:5 
       -  เพือ่ท ำงำนทำงดำ้นสงเครำะห์   กิจกำร 6:1-3 

2. พระราชกจิต่าง ๆ ของพระเจ้า     โรม 12:7-8 

2.1 ของประทำนในดำ้นกำรแบ่งปัน   โรม 12:13  
เฉลยธรรมบญัญติั 15:7-8 
มทัธิว 6:1-3 

2.2 ของประทำนดำ้นกำรแสดงควำมเมตตำกรุณำ โรม 12:10 ,  
       15:17-18 
2.3 ของประทำนกำรมีสิทธิอ ำนำจ   กิจกำร 20:28 
       1 เปโตร 5:2-3 
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       (ดูบทท่ี 10 ขอ้1,4) 

3. จุดประสงค์ของ ของประทานต่าง ๆ  

- เพื่อเสริมสร้ำงพระกำยของพระคริสต ์   เอเฟซสั 4:12 
- โดยกำรใชข้องประทำนต่ำง ๆ ท่ีพระเจำ้ประทำนให ้ 1 โครินธ์ 3:4-11 

4. ข้อแนะน าพเิศษ 

คน ๆ หน่ึงอำจจะมีของประทำนหลำยอยำ่งในเวลำเดียวกนั เช่น ของประทำนในกำรเผยพระ
วจนะ และ ของประทำนในกำรสอน 
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บทที ่15 ของประทานต่าง ๆ ในด้านการส่ังสอน และการประกาศ 

1. ของประทานต่าง ในด้านการอบรมส่ังสอน 

“แก่ทุกคน เพื่อประโยชน์ร่วมกนั”     1 โครินธ์ 12:7  
1.1 คริสเตียนทุกคนไดรั้บพระวญิญำณบริสุทธ์ิ   โรม 8:9 
1 โครินธ์ 12:3 
1.2 คริสเตียนทุกคนสำมำรถใชข้องประทำนฝ่ำยพระวญิญำณได ้ 1 โครินธ์ 12:11 
1.3 คริสเตียนทุกคนควรจะใชข้องประทำนฝ่ำยพระวญิญำณ  1 โครินธ์ 14:3-6 
เพื่อเสริมสร้ำงพระกำยของพระคริสต ์    12:26 

2. ของประทานต่าง ๆ ในด้านการประกาศ 

“เจ้ำทั้ งหลำยจงออกไปทัว่โลกประกำศข่ำวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน...โดยหมำยส ำคญัท่ี
ประกอบนั้น”        มำระโก 16:15-20 

โรม 15:18 
2.1 ตวัอยำ่งเช่น 
- เปโตร        กิจกำร 5:12-16 
- ฟิลิป        กิจกำร 8 : 5-13 
- เปำโล        1 โครินธ์ 2:4-5 
        1 เธสะโลนิกำ 1:5-9 
2.2 กำรใชข้องประทำนต่ำง ๆ  
- กำรเผยพระวจนะ      1 โครินธ์ 14:24-25 
2.3 กำรเตือนสอน      ฮีบรู 2:3-4 

3. การใช้ของประทานอย่างต่อเน่ือง 

3.1 ไม่ปล่อยปละละเลย     1 ทิโมธี 4:14 
3.2 “ท ำใหข้องประทำนรุ่งเรืองข้ึน”    2 ทิโมธี 1:6 
3.3 ใหก้ ำลงัใจ      2 ทิโมธี 1:7 
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การบ้าน 

1. เขียนจำกประสบกำรณ์ตวัท่ำนเองวำ่สำมำรถใช้ของประทำนฝ่ำยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เพื่อ
ท ำใหค้ริสตจกัรเจริญข้ึนไดอ้ยำ่งไร เรำจะก ำจดัอุปสรรคท่ีขดัขวำงในกำรใชข้องประทำนต่ำง ๆ และเรำ
จะสนบัสนุน เพื่อใหเ้กิดควำมร่วมมือกนัไดอ้ยำ่งไร? 

2. มีกำรใช้ของประทำนฝ่ำยพระวิญญำณเพื่อให้เกิดผลอย่ำงจริงจงัเก่ียวกบัควำมพยำยำมใน
ดำ้นกำรประกำศของท่ำนไดอ้ยำ่งไร? 


