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ค าน าผู้จัดพมิพ์ 
ในปัจจุบนัน้ี คริสเตียนต่างพากนัใหค้วามสนใจต่อ “พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” อยา่งกวา้งขวาง มี

เหตุการณ์ต่าง ๆ บงัเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการยืนยนัพระสัญญาของพระเจา้ท่ีไดต้รัสไวใ้นพระคริสตธรรม
คมัภีร์ ไม่วา่จะเป็นการเผยพระวจนะการพดูภาษาแปลก ๆ และการแปล การรักษาโรค อิทธิฤทธ์ิ 

ปาฏิหาริย ์และ ฯลฯ 
แต่ก็ยงัมีคริสเตียนจ านวนมิใช่นอ้ย ท่ียงัไม่เขา้ใจยงัสงสัย หรือบางคนเขา้ใจแบบคลาดเคล่ือน 

บางคนโนม้เอียงมากจน “ตกขอบ” แต่บางคนก็นอ้ยจนถึงกบั “ปฏิเสธ” ท  าใหเ้กิดการตีความหมายใน
พระวจนะของพระเจา้เป็นไปอยา่งไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร เม่ือตีความหมายไม่ถูกตอ้งก็ยอ่มจะน าไปใชใ้น
ลกัษณะผดิเป้าหมาย 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ ไดพ้ิจารณาถึงเร่ืองน้ีและมีความเห็นวา่ น่าจะเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบั “ของประทานจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” แก่พี่นอ้งคริสเตียนไทย เราจึงไดจ้ดัพิมพห์นงัสือเร่ือง 
“ของประทานจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” ซ่ึงเขียนโดยอาจารยย์งยทุธ์ ฟูเกียรติสุทธ์ิอาจารยส์อนใน
โรงเรียนพระคริสตธรรมกรุงเทพ 

ส่ิงท่ีเราไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงไดก้็คือ อาจจะมีบางท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความในหนงัสือ
เล่มน้ีทั้งหมด หรือบางตอน 

เราคณะผูจ้ดัพิมพย์นิดีท่ีจะรับฟังความคิดเห็น ของท่าน ถา้ท่านจะเสนอทรรศนะของท่านมายงั
ส านกัพิมพข์องเรา  

ขอพระเจา้ทรงโปรดอวยพระพร 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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ขอขอบคุณ 
หนงัสือเล่มน้ีจะส าเร็จลงไม่ได ้หากปราศจากการเอ้ืออ านวยของบุคคลเหล่าน้ี 
1. อาจารยบ์ูต สะตอเบอก มิชชนันารีคณะ โอ เอม็ เอฟ จงัหวดัยะลา ผูใ้หก้  าลงัใจ ขอ้คิดและ

ค าปรึกษาอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
2. คุณอาโนล คลา้ก แห่งจงัหวดัภูเก็ต ท่ีกรุณาใหย้มืหนงัสือหลายเล่ม ช่วยประกอบในการ

คน้ควา้ ตลอดจนสละเวลาในการสนทนาช้ีแจงใหข้า้พเจา้ ไดมี้ความเขา้ใจกระจ่างแจง้มากข้ึน 
3. ดร. เฮนร่ี ไบเดลธอล ผูจ้ดัหาหนงัสือคน้ควา้มาให้อยา่งมากมาย อีกทั้งใหค้  าปรึกษาในเชิง 

ศาสนศาสตร์และท่ีส าคญัท่ีสุดไดห้นุนใจขณะเบ่ือการเขียน 
4. คุณปัทมา ภรรยาท่ีดียิ่งซ่ึงช่วยในการคดัลอกภาษาองักฤษ ตรวจทานและเป็นแรงใจให้

ตลอดเวลา 
จึงขอขอบคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
ขอพระเยซูคริสต์เป็นผู้รับเกียรติยศทั้งส้ิน 

ยงยทุธ์ ฟูเกียรติสุทธ์ิ 
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สารบญั 
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ค าขอบคุณของผู้เขียน 

บทที่ 1 ความฉงนสนเท่ห์ 7 

บทที่ 2 ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 9 

บทที่ 3 ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัมีอยู่ในยุคนีห้รือไม่? 13 

บทที่ 4 หลักการโดยสงัเขป 16 
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บทที่ 8 คริสตจักรกับศตวรรษนี ้ 39 
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บทที ่1 ความฉงนสนเท่ห์ 

ยคุท่ีเรามีชีวติอยูใ่นปัจจุบนัน้ี นบัเป็นลกัษณะเอกลกัษณ์ ท่ีหาช่วงหน่ึงช่วงใดในประวติัศาสตร์
เสมอเหมือนไดย้าก ความกา้วหนา้ในทุก ๆ ดา้นไม่วา่จะเป็นวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
ฯลฯ 

คริสตจกัรท่ีมีส่วนพวัพนัในความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี บางคร้ังก็ส่งเสริมความเช่ือ แต่บางคร้ังก็
บัน่ทอนหลกัธรรมของคริสตจกัรเช่นกนั 
ยกตวัอยา่งเช่น 

เม่ือมีทฤษฎีววิฒันาการเกิดข้ึน คริสตจกัรก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีวา่ พระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษย์
จริงหรือมนุษยม์าจากไหนกนัแน่ ผูน้ าศาสนาบางคนพยายามท าการประนีประนอมหลกัขอ้เช่ือทั้งดา้น
พระคมัภีร์ และวทิยาศาสตร์ ในลกัษณะเหยยีบเรือสองแคม จนไดศ้าสนศาสตร์หวัมงักุทา้ยมงักร ท่ีน่า
ผะอืดผะอม 

เม่ือมีปรัชญาวตัถุนิยมเกิดข้ึน คริสตจกัรก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีวา่ พระเจา้มีจริงหรือ เม่ือ
ปรัชญาวตัถุนิยมเร่ิมพฒันาเขา้ในรูปการปกครองต่าง ๆ ยงัผลใหก้ระทบกระเทือนต่อสิทธิมนุษยชน
ของการนบัถือศาสนาคริสตจกัรก็ไดรั้บการข่มเหง จนบางคร้ังตอ้งหลบอยูใ่ตดิ้น แมม้รสุมจะกระหน ่า
ลูกแลว้ลูกเล่า คริสตจกัรของพระคริสตแ์ละพระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัคงยนืหยดัมาไดทุ้กยคุทุกสมยั 
สมจริงดงัค าตรัสท่ีวา่ “เราจะสร้างคริสตจกัรของเราไว ้ และพลงัแห่งความตายจะมีชยัต่อคริสตจกัรนั้น
หามิได”้ (มทัธิว 16:18) 

ดงัท่ีไดเ้กร่ินไวแ้ต่แรกแลว้วา่ เราอยูใ่นยคุเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพระกายของพระ
คริสต ์ มีการต่ืนตวัไม่วา่จะเป็นดา้นการขยายคริสตจกัร การประกาศ การใชส่ื้อสารมวลชน การใชส่ิ้ง
ตีพิมพ ์ การส่งมิชชนันารี แมก้ระทัง่การฟ้ืนฟูตามท่ีต่าง ๆ ก็ยิง่สร้างความระทึกใจใหก้บัทุกคนท่ีเช่ือวา่
เขาอยูใ่นยคุสุดทา้ยแลว้ 

แต่ส่ิงปลอมแปลงต่าง ๆ ก็เกิดข้ึนมากมายเช่นกนั ไม่วา่ลทัธินิกาย ศาสนศาสตร์ ในรูปแบบต่าง 
ๆ ค าสอนบางอยา่งจะวา่ “ขาวกไ็ม่ใช่ ด ากไ็ม่เชิง มันออกสีมัว ๆ” ท่ียากจะช้ีเฉพาะลงไปได ้หลายส่ิงใน
ลกัษณะน้ี ท าใหเ้กิดความชะงกัไม่แน่ใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูส้อนต่าง ๆ เหล่าน้ีต่างก็อา้งพระคมัภีร์
ทั้งส้ิน และมีขอ้พระคมัภีร์สนบัสนุนค าสอนของเขายาวเป็นหางวา่ว ขอ้แตกต่างก็คือ การตีความหมาย
ของขอ้นั้น ๆ เท่านั้นเองปัญหาจึงไม่ใช่อยูท่ี่วา่ เขาไม่ใชพ้ระคมัภีร์ หรือเขาใชพ้ระคมัภีร์ แต่ปัญหาอยู่
ท่ีวา่ เขาตีความหมายพระคมัภีร์อยา่งไร และท าไมเขาจึงตีความหมายอยา่งนั้น 
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ท่าทต่ีอพระคริสตธรรม 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีเราถืออยูใ่นมือ มกัจะถูกเขา้ใจผิดอยูเ่สมอ บางคนคิดวา่เป็นหนงัสือ
ธรรมดา ๆ เล่มหน่ึง บางคนก็ถือวา่เป็นหนงัสือศกัดสิ์ทธ์ิ มีอ านาจป้องกนัผสีางนางไมไ้ด ้บา้งคิดวา่เป็น
หนงัสือเส่ียงทายในการรู้น ้าพระทยัของพระเจา้ 

ความจริงก็คือ พระเจา้ไม่ไดใ้หพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์แก่เรา เพื่อให้เรารู้ในส่ิงท่ีเราอยากรู้ แต่
พระองคใ์ห ้เพื่อเรารู้ในส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งรู้ในการด าเนินชีวิตตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 

การเขา้ใจพระคมัภีร์อยา่งถูกตอ้งนั้น เป็นไปไดโ้ดยอาศยั หลกัภาษา ความหมายของค าพื้นฐาน
เดิมธรรมเนียมสมยันั้นหลายอยา่งประกอบกนั และส่ิงส าคญัท่ีสุด การพึ่งในบรมครู คือ “พระวิญญาณ” 

แต่ขณะเดียวกนั เราตอ้งยอมรับวา่ “หลายส่ิงพระคริสตธรรมคัมภีร์พูดไว้ไม่ชัดเจน” ในกรณีน้ี
เราคริสเตียนอาจแตกต่างทางความคิดบา้ง แต่ขออยา่ใหค้วามสัมพนัธ์ฉนัทพ์ี่นอ้งของเราตอ้งขาดลงเลย 
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บทที ่2 ของประทานจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ในหลายปีน้ี ไดมี้ความเคล่ือนไหวอยา่งมากเก่ียวกบัของประทาน ซ่ึงมีทั้งในทางลบและ
ทางบวก ในบางแห่งก็มีปรากฏการณ์มากบา้งนอ้ยบา้ง แลว้แต่ความแตกต่างทางศาสนศาสตร์ และการ
เนน้ของผูน้ า 

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีผลสะทอ้นทั้งทางดีและเสีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่คริสเตียน
จ านวนไมน่อ้ยท่ีไม่เขา้ใจ จนน าของประทานไปใชก้นัถึงขนาดเกินความพอดี 

ดงันั้น การหนักลบัเขา้หาหลกัค าสอนเร่ืองน้ีในพระคมัภีร์ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิง่ เพราะการรู้ใน
บางส่ิงอยา่งผวิเผนิ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น มีอนัตรายยิง่กวา่การไม่รู้เลยในบางคร้ัง 

ของประทานคอือะไร 

1. ในลกัษณะเอกพจน์ ดงัท่ีปรากฏในกิจการ 2: 38, 10:45, 11:17 ซ่ึงลว้นใชค้  าวา่ ของประทาน
ในลกัษณะเอกพจน์ หมายถึงการเขา้มาสถิตภายในของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทนัทีท่ีเขาเช่ือและบงัเกิด
ใหม่เขา้ในครอบครัวของพระเจา้ 

2. ในลกัษณะพหูพจน์ ปรากฏใน 1 โครินธ์ 12: 1, 4 ซ่ึงแปลตรง ๆ ไดว้า่ “ของขวญั” (พหูพจน)์ 
ส่ิงท่ีเขียนในหนงัสือเล่มน้ีส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัค าน้ี “คาริสมา” (CHARISMA) 
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ค าจ ากดัความ 

ค าวา่ “ของประทาน” (คาริสมา) มีรากศพัทเ์ดียวกนักบัค าวา่ “พระคุณ” (คาริส) ซ่ึงค าหลงัน้ี
หมายถึงความโปรดปรานท่ีเราไม่น่าจะไดรั้บ W.A. CRISWELL ใชค้  าจ  ากดัความวา่ “ของประทาน
หมายถึงบางส่ิงท่ีมอบให ้ ไม่ใช่ไดม้าโดยการซ้ือหรือกรรมดี ของน้ีฟรีโดยพระเจา้ บางคนอาจมี
ความสามารถตามธรรมชาติ เช่นมีความเฉลียวฉลาด น่ีไม่ใช่ คาริสมาตา (ของประทาน พหูพจน์) คาริ
สมาตาเป็นส่ิงมอบท่ีเหนือธรรมชาติ 

 BITTLINGER ของประทาน ถา้แปลตรงตวัก็คือของขวญั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมอบใหก้นัใน
ชีวติประจ าวนัของชาวกรีก1 

HODGES ของประทาน หมายถึง ความสามารถท่ีไดรั้บจากพระเจา้ในการรับใชง้านฝ่ายจิต
วญิญาณ ในพระคมัภีร์ใหม่ มีการพดูถึงของประทานอยู ่4 แห่ง ดงัน้ี2 

โรม 12: 6-8 

1. เผยพระวจนะ 
2. ปรนนิบติั 
3. สั่งสอน 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 The Baptism Filling & Gifts of The Holy Spirit ของ W.A. CRISWELL (หนา้ 45) 
2 Gifts And Grace (หนา้ 20) 
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4. เตือนสติ 
5. บริจาค 
6. ผูค้รอบครอง 
7. ผูแ้สดงความเมตตา 

1 โครินธ์ 12: 8-10, 28 

1. ค  าประกอบดว้ยสติปัญญา 
2. ถอ้ยค าอนัประกอบดว้ยความรู้ 
3. ความเช่ือ 
4. รักษาคนป่วย 
5. ท าอิทธิฤทธ์ิ 
6. เผยพระวจนะ 
7. สังเกตวญิญาณ 
8. พดูภาษาแปลก ๆ  
9. แปลภาษาแปลก ๆ   
10. อคัรทูต 
11. ผูเ้ผยพระวจนะ 
12. ครูบาอาจารย ์
13. ท าอิทธิฤทธ์ิ 
14. รักษาโรค 
15. ผูอุ้ปการะ 
16. ผูค้รอบครอง 
17. ผูรู้้ภาษาแปลก ๆ  

เอเฟซัส 4: 11 

1. อคัรทูต 
2. ผูเ้ผยพระวจนะ 
3. ผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ 
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4. ศิษยาภิบาล-อาจารย ์

1 เปโตร 4: 11 

1. ผูพ้ดู 
2. กระท าบริการ 

ดงันั้นแง่ความหมายของค าวา่ “ของประทาน” ท่ีเก่ียวขอ้งในหนงัสือเล่มน้ี เป็นลกัษณะรายการ
ขา้งตน้ 

เพราะค าวา่ “คาริสมา” ไดใ้ชก้วา้งขวางกวา่น้ี เช่นในโรม 6:23, ใน 2 โครินธ์ 1:11, โรม 1:11, 1 
ทิโมธี 4:14, และ 1 โครินธ์ 7:1 

เปาโลไดห้นุนใจคริสเตียน ในการมีของประทานต่าง ๆ แต่ก็ไดช้ี้ถึงของประทานสูงสุด คือ 
“ความรัก” เปาโลใชเ้วลาในการช้ีแจงเร่ืองน้ี ในบทท่ี 13 ของ 1 โครินธ์ 

ของประทานกบัพรสวรรค์ 

เรามกัจะไดย้นิเสมอวา่ คนน้ีมีพรสวรรคท์างดนตรี ทางขบัร้อง ทางการสอน ฯลฯ แลว้
ขณะเดียวกนัเราไดย้นิค าวา่ “ของประทาน” ทั้งสองค าน้ีมีความหมายเหมือนกนัหรือต่างกนัมากนอ้ย
เพียงไร 

ของประทานฝ่ายวิญญาณ 

1. ความสามารถท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
2. พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูใ้ห ้
3. แก่ผูท่ี้บงัเกิดใหม่ทุกคน 
4. เพื่อการรับใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัร 
5. ท าใหค้ริสตจกัรเจริญข้ึนทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

เม่ือเรามีหลกัการขา้งตน้เป็นพื้นฐาน เราจะเห็นวา่บางคร้ัง ทั้งสองอยา่งน้ีเหล่ือมล ้ากนั เช่น
พรสวรรคท์างดา้นการสอน กบัของประทานดา้นการสอน ตวัอยา่งเช่น ก่อนเป็นคริสเตียน นาย ก. เป็น
คนสอนเก่ง เม่ือมาเป็นคริสเตียนแลว้ พรสวรรคข์องนาย ก. กลายเป็นของประทาน เพราะนาย ก. ได้
น ามาใชใ้นงานของพระเจา้ท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างคริสตจกัร 

ขณะเดียวกนั เราตอ้งตระหนกัวา่ ของประทานบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลา ในการพฒันาใหดี้ข้ึน 
เช่น การสอน การเทศนา แต่บางอยา่งมนัส าเร็จอยูใ่นตวัของมนัเอง เช่น การรักษาโรค การท าอิทธิฤทธ์ิ 
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บทที ่3 ของประทานจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิยงัมอียู่ในยุคนี้

หรือไม่? 

ค าถามในบทน้ี นบัเป็นค าถามท่ียิง่ใหญ่ เพราะการตอบว่ามีหรือไม่มี จะส่งผลสะท้อนต่อท่าที
ของเราอย่างมากทีเดียว นบัเป็นเวลาหลายศตวรรษท่ีคริสเตียนไดเ้พิกเฉยต่อเร่ืองน้ี ในบางแห่งศาสนา
จารยไ์ม่กลา้สอนเร่ืองของประทาน บางแห่งก็พดูอธิบายอยา่งขอไปที ท าใหค้วามเขา้ใจในเร่ืองของ
ประทานคลอนแคลนมาก ดงันั้นคริสตจกัรส่วนใหญ่จึงไม่มีปรากฏการณ์ของของประทานเกิดข้ึนเลย 

เราตอ้งขอบคุณพี่นอ้งบางกลุ่ม ท่ีเตือนเราและช่วยเราให้มีความต่ืนตวัในเร่ืองน้ีบา้ง ถา้เราจะ
ส ารวจกวา้ง ๆ ความเห็นในวงการคริสเตียนแบ่งออกเป็น 2 พวกคือ 
1. พวกไม่มี 
2. พวกมี 
พวกไม่มี กลุ่มน้ีเช่ือวา่ของประทานในสมยัน้ีส้ินสุดลงหรือหมดแลว้ ไม่มีอีกแลว้ โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

1) พระเจา้ทรงลม้เลิกของประทาน หลงัยคุอคัรทูต ส่วนใหญ่เหตุผลมาจาก 1 โครินธ์ 13: 8 
2) ประวติัศาสตร์พิสูจน์วา่ ของประทานหยุดแลว้ เพราะหลงัอคัรทูต อศัจรรยต่์าง ๆ ลดลง ยิง่

ในยคุมืด แทบจะหาหลกัฐานเก่ียวกบัของประทานไม่ได ้
3) พระคริสตธรรมใหม่ครบถว้น 27 เล่มแลว้เราไม่ตอ้งใชข้องประทานอีก เพราะเรามีค าเขียน

ไว ้
4) ถา้หากของประทานยงัมีอยูใ่นยคุน้ี ท าไมผูน้ าคริสตจกัรท่ีมีช่ือเสียง ไม่ปรากฏของประทาน

น้ีในชีวติของเขา 
พวกทีม่ี ใหเ้หตุผลวา่  

1) 1 โครินธ์ 13: 8-10 นั้น หวัใจส าคญั คือ การตีความหมายของค าวา่ “สมบูรณ์” สมบูรณ์น้ี
ไม่ไดห้มายถึงส้ินยคุของอคัรทูต แต่หมายถึงการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู 

2) จริงอยูท่ี่การส าแดงถึงของประทานจะมีนอ้ยในยคุประวติัศาสตร์ต่อมา แต่ไม่ใช่เพราะพระ
เจา้ยกเลิกของประทาน แต่เป็นเพราะความเช่ือของคริสเตียนไดล้ดถอยลง 

3) ไม่มีเหตุผลขอ้ใดในพระคมัภีร์ท่ีบอกวา่ เม่ือพระคริสตธรรมใหม่ครบแลว้ ของประทาน
จะตอ้งสูญสลายตวัไป 
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4) ท่ีไม่มีปรากฏ เพราะผูน้ าส่วนใหญ่ไม่เช่ือในเร่ืองของประทาน 
ของประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัมีอยู่แน่ในยุคนี ้ เพราะถา้ถือหลกัใน 1 โครินธ์ 13 แลว้

ตีความหมายวา่ ภาษาแปลก ๆ หมดสมยัลงแลว้ ถา้จะใหส้อดคลอ้งจริง ๆ ก็หมายความวา่ การเผยพระ
วจนะก็หมดดว้ยวชิาความรู้ก็ตอ้งหมดดว้ย เพราะทั้งหมดน้ีอยูใ่นบริบท (CONTEXT) เดียวกนั  

ขณะเดียวกนั ถา้เราจะบอกวา่สมยัน้ีเหมือนสมยัแรกทุกอยา่งก็พึงสังวรณ์ไวเ้ช่นกนั ยกตวัอยา่ง
เช่น ของประทานในการไดรั้บการดลใจให้เขียนพระคมัภีร์ เป็นตน้ นาย ก. เป็นคริสเตียนดีไดเ้ขียน
หนงัสือยอดเยีย่มท่ีสุดข้ึนมาเล่มหน่ึง เราจะถือวา่หนงัสือเล่มน้ีมีมาตรฐานสูงเท่ากบัพระคมัภีร์หรือ? ไม่
แน่นอน หนงัสือของนาย ก. อาจเป็นหนงัสือดี พระเจา้ช่วยใหส้ติปัญญาในการเขียน แต่เราจะไม่เพิ่ม
หนงัสือท่ีนาย ก. เขียนต่อจากววิรณ์เด็ดขาด 

มิฉะนั้นแลว้ เราก็จะประสบภาวะเช่นเดียวกบัมอร์มอน ในการยอมรับหนงัสือของโยเซฟสมิท 
เขา้มาตรฐานเดียวกนักบัพระคมัภีร์ จากนั้นค าสอนผีจะปรากฏมากมาย 

ความรัก ความรักเป็นของประทาน หรือผลของพระวิญญาณ 
1. ความรักเป็นผลของพระวิญญาณ 
ซ่ึงในกาลาเทีย 5: 22 “ฝ่ายผลของพระวญิญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข 

ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ื์อ” ผลของวญิญาณนั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อชีวติ
จิตวิญญาณของบุคคลนั้น คริสเตียนทุกคนควรมีผลของพระวญิญาณในชีวิตของเขา และถา้ชีวติเราไม่
แสดงออกถึงผลของพระวญิญาณ อาจเป็นดรรชนีช้ีให้เห็นวา่ เราห่างไกลจากพระเจา้ 

2. ความรักเป็นของประทาน 
ใน “1 โครินธ์ 12:31” “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอนัใหญ่ยิง่กวา่นั้น” จาก

ขอ้ความตอนน้ี เปาโลใชค้  าวา่ ของประทานอันย่ิงใหญ่กว่า (คาริสมาตา) ดงันั้นการท่ีจะลงความเห็นวา่ 
ความรักไม่ใช่ของประทาน ก็ดูขดักบัหลกัการตีความหมายมาก และถา้เราคิดถึงความจริงท่ีวา่ โดยเน้ือ
หนงัของเราแลว้ เราไม่อาจมีความรักแบบอากาเป้ไดเ้ลย ซ่ึงเป็นความรักสูงสุด ความรักน้ีแสดงออกได้
ก็โดย พระวิญญาณบริสุทธ์ิ รักผ่านทางชีวิตของเรา 

อยา่งไรก็ตาม ความเห็นในแนวน้ีแตกต่างกนัมาก หากอยากทราบรายละเอียด และความ 
สมดุลยข์องทรรศนะ 

กรุณาอ่าน 
 I believe In the Holy Spirit ของ Michael Green หนา้ 160-196 
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Concerning Spiritual ของ Gifts Donald Gee หนา้ 64-71 และหนงัสืออีกเล่มหน่ึงท่ีให้
ความเห็นรัดกุมดีมากในทรรศนะของผูเ้ขียนคือ Gifts and Grace และ Arnold Bittlenger หนา้ 73-75 

ความเห็นของผู้เขยีน 

แมเ้ราจะโตแ้ยง้วา่ความรักเป็นของประทานหรือผลของพระวญิญาณไปนานสักเท่าใด ก็ดูจะ
หาจุดจบไดย้ากเตม็ที ความรักอาจเป็นทั้งผลของวิญญาณและของประทาน หรือเป็นเฉพาะผลของพระ
วญิญาณ ไม่ไดใ้หห้ลกัการท่ีจะน าไปใชม้ากนกั 

ประเด็นส าคญัท่ีเราไม่ควรมองขา้มก็คือ สมการน ้าพระทยัของพระเจา้ในรูปน้ี คือ 
น ้าพระทยั = การเผยวจนะ + ความรัก 
น ้าพระทยั = การพดูภาษาแปลก ๆ + ความรัก 
น ้าพระทยั = ความเช่ือ + ความรัก 
น ้าพระทยั = ของประทานอะไรก็แลว้แต่ + ความรัก 
ดงันั้นไม่วา่ในชีวิตของท่านจะมีของประทานอะไร มากหรือนอ้ย แต่ยามใดท่ีใช้ของประทาน

นั้น จะเป็นท่ีพอพระทัยพระเจ้า หากเราใช้พร้อม (บวก) ความรัก 
แต่ถา้ของประทานท่ีใชป้ราศจากความรัก หรือขาด (ลบ) ความรักแลว้ ก็หาเป็นท่ีพอพระทยั

พระเจา้ไม่ 
น่ีเป็นหลกัการส าคญัท่ีน าไปใชไ้ด ้ แทนท่ีจะใชเ้วลาโตแ้ยง้ ท่ีหลงัจากชนะแลว้ก็ยงัไม่เกิด

ประโยชน์อะไร 
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บทที ่4 หลกัการโดยสังเขป 

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่ ขอ้ความพระคมัภีร์ท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวขอ้งกบัของประทานมา
จาก 4 แห่งดว้ยกนัคือ 1 เปโตร 4 ,เอเฟซสั 4, โรม 12 และ 1 โครินธ์ 12 เราจะวนิิจฉยัส่ิงท่ีพึงเรียนรู้ได้
จาก ขอ้ความทั้งส่ีแห่งน้ี 

1 เปโตร 4: 7-11 

ขอ้ความทั้งใน 4 แห่งน้ี เฉพาะในเปโตรเป็นตอนท่ีเราอาจกล่าวไดว้า่เรียนรู้หลกัการไดน้อ้ย
ท่ีสุดเพราะสั้นกวา่นัน่เอง 

จุดประสงค์ 1 เปโตร เป็นหนงัสือท่ีเขียนข้ึนเพื่อคริสเตียนท่ีทนทุกขล์ าบาก เพราะความเช่ือของ
เขาเปโตรสอนวา่ พระเจา้ยงัทรงความยิง่ใหญ่ในโลกน้ี ไม่วา่สถานการณ์ในชีวติจะเป็นอยา่งไร ทุกอยา่ง
ยงัอยูใ่ตบ้งัคบัของพระเจา้ พระเจา้มีพระประสงคข์องพระองคส์ าหรับเหตุการณ์ทุกอยา่ง ดงันั้นการเช่ือ
ฟังท่ีแทจ้ริงก็คือ การยอมรับสภาพการณ์ดว้ยใจสรรเสริญ ขอ้ความท่ีพดูถึงของประทานนั้น เก่ียวขอ้ง
กบัการเสด็จมาของพระคริสตใ์นยคุสุดทา้ยวา่ คริสเตียนควรจะท าอยา่งไร 

1. มีสติสัมปชญัญะ และสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐาน 
2. จงรักซ่ึงกนัและกนัใหม้าก 
3. จงตอ้นรับเล้ียงดูซ่ึงกนัและกนั 
4.ใชข้องประทานนั้น เพื่อประโยชน์แก่กนัและกนั 
ส่ิงทีพู่ดถึง ของประทานท่ีบนัทึกไวใ้นน้ีคือ 
1. พดู 
2. กระท าบริการ 
เปโตรไดจ้ดัของประทานไว ้2 พวกใหญ่  ๆ คือ  
พวก 1. มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพดู การพยากรณ์ ฯลฯ  
พวกท่ี 2. มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระท าบริการเช่นการรักษาโรค อศัจรรย ์การให ้ฯลฯ 

หลกัการส าคญัพงึเรียนรู้ 

1. เพราะอวสานของทุกส่ิงก าลงัใกลแ้ลว้ ควรเร่งใหเ้ราใชข้องประทาน (4: 11) 
2. เราตอ้งรับผดิชอบต่อของประทานท่ีพระเจา้ให ้(4: 10) 
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3. ใชข้องประทานตามก าลงัท่ีพระเจา้ประทานให ้(4: 11) 
4. ของประทานท่ีเราใช ้ไม่ใช่เพื่อเราเอง แต่ใหพ้ระเจา้ไดรั้บเกียรติ ในการทั้งปวงโดยทางพระ

คริสต ์(4: 11) 
เอเฟซัส 4 หนงัสือเล่มน้ี มีค  าสอนของประทานท่ีส าคญัมาก เพราะเก่ียวขอ้งกบัพระประสงค์

อนันิรันดร์ของพระเจา้ ส าหรับคริสตจกัร (3: 11) 
จุดประสงค์ เอเฟซสั เป็นจดหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของคริสตจกัร คริสตจกัร ซ่ึงเป็น

วรกายของพระเยซูคริสตเจา้ จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (4:1-16) และเพราะ
ความเก่ียวเน่ืองกบัความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัน้ี ท่ีพระเจา้ไดใ้หข้องประทาน 4 อยา่งแก่คริสตจกัร ใน
อนัท่ีจะน าเราไปสู่ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

ส่ิงทีพู่ดถึง แมข้องประทานท่ีเอ่ยถึงในขอ้น้ี จะหมายถึง  “คน” เช่นใชค้  าวา่ อคัรทูต แทนท่ีจะ
เป็นความเป็นอคัรทูต ผูเ้ผยพระวจนะ แทนท่ีจะเป็นการเผยพระวจนะซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เปาโลเนน้ถึง
ของประทานในลกัษณะผูน้ า อนัเป็นส่วนส าคญัท่ีจะน าให้คริสตจกัรเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

1. อคัรทูต 
2. ผูเ้ผยวจนะ 
3. ผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ 
4. ศิษยาภิบาล และอาจารย ์
จะสังเกตไดว้า่ ของประทานผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ ไม่ปรากฏในโรม หรือโครินธ์ ดงันั้นจึง

นบัวา่เป็นของประทานในลกัษณะผูน้ าท่ีส าคญัดว้ย 
ส่วนศิษยาภิบาลและอาจารยน์ั้น ตามหลกัภาษาหมายถึงบุคคลเดียว ท่ีมีของประทานทั้งสอง

อยา่งซ่ึงกล่าวไดว้า่ เป็นศิษยาภิบาล ท่ีสอนไดด้ว้ย 

หลกัการส าคญัทีพ่งึเรียนรู้ 

1. พระคริสตเ์สด็จสู่ท่ีสูงเหนือฟ้าสวรรค ์ประทานของประทานแก่มนุษย ์(4: 8, 10) 
2. ของประทานท่ีให ้ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนท่ีจะรับใชแ้ละเสริมสร้างคริสตจกัรให้

จ  าเริญข้ึน (12) 
3. ของประทานน้ี ช่วยให้คริสเตียนเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ เป็นผูใ้หญ่ มีเป้าหมายถึงขนาด

ความไพบูลยข์องพระคริสต ์(13) 
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4. ของประทานเหล่าน้ี น าไปสู่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในความเช่ือ และในความรู้ถึงพระ
บุตรของพระเจา้ (13) 

โรม 12 

ของประทานท่ีเอ่ยถึงในโรม 12 น้ี มีหลายอยา่งท่ีไม่ไดป้รากฏมาก่อนในท่ีอ่ืนเลย เปาโลเนน้ให้
เห็นวา่ คริสเตียนเปรียบเหมือนอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายท่ีมีหนา้ท่ีไม่เหมือนกนั แต่ยงัเป็นกายอนั
เดียวกนัในพระคริสต ์ และของประทานต่าง ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการถ่อมใจดว้ย มิใช่วา่คนหน่ึงเม่ือมี
ของประทานอยา่งหน่ึงแลว้ถือวา่ตนเป็นคริสเตียนระดบัเหนือกวา่ แทจ้ริงของประทานไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
ความเจริญทางฝ่ายจิตวิญญาณเป็นไปไดท่ี้คนท่ีเป็นคริสเตียนเน้ือหนงั แต่มีของประทานหลายอยา่งได ้
ดงัเช่นคริสตจกัรโครินธ์เป็นตน้ 

จุดประสงค์ โรมเป็นจดหมายท่ีมีค าสอนส าคญัมากเก่ียวกบัความรอด การด าเนินชีวติคริสเตียน 
ซ่ึงแบ่งได ้2 ภาค คือ บทท่ี 1 ถึง 11 เป็นหลกัค าสอน บทท่ี 12 ถึง 16 เป็นขอ้ปฏิบติั 
โรม 12: 1-8 แสดงใหเ้ห็นถึงการถวายหมดต่อพระเจา้ หมายถึง 

1. ยอมจ านนต่อพระองค ์
2. การเปล่ียนแปลงชีวติติดต่อกนัสู่ความเติบโตดา้นจิตวิญญาณ 
3. การแสวงหาน ้าพระทยัพระเจา้ เพื่อจะรับใชพ้ระองคอ์ยา่งเหมาะสม ตามของประทานท่ี

พระองคป์ระทานให้ 

ส่ิงทีพู่ดถึง 

1. การเผยพระวจนะ 
2. การปรนนิบติั 
3. การสั่งสอน 
4. การเตือนสติ 
5. การบริจาค 
6. ผูท่ี้แสดงครอบครอง 
7. ผูท่ี้แสดงเมตตา 
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หลกัการส าคญัทีพ่งึรู้ 

1. เราควรตระหนกัวา่ ของประทานแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกนัก็ได ้ แต่จงรับใชพ้ระเจา้ตาม
ของประทานท่ีพระองคท์รงประทานให้ 

2. ใชข้องประทานตามก าลงัของความเช่ือ 
3. ท่าทีในการใชข้องประทานก็ส าคญั มิใช่ในลกัษณะอวดตวั แต่ถ่อมตวั 

1 โครินธ์ 12 

ขอ้ความใน 1 โครินธ์ ไดใ้หค้วามละเอียดอยา่งมากท่ีสุดเก่ียวกบัของประทาน ตั้งแต่บทท่ี 12 
ถึง 14  

จุดประสงค์ 

ในการเขียนจดหมาย 1 โครินธ์ เปาโลไดพ้ยายามตอบปัญหาหลายอยา่งภายในคริสตจกัร ทั้งท่ี
พวกนั้นถามมา และข่าวสารท่ีเปาโลไดรั้บจากคนของนาง คะโลเอ (1 โครินธ์ 1: 11) 
1 โครินธ์ 12-14 ไดมี้ส่วนในกรณี นมสัการร่วมกนัในท่ีสาธารณะ ในการใชข้องประทานอยา่งเป็น
ระเบียบ 
ส่ิงทีพู่ดถึง ดูไดจ้ากท่ีเปรียบเทียบในบทท่ี 2 

หลกัการทีพ่งึเรียนรู้ 

1. จริงอยูท่ี่ของประทานข้ึนอยูก่บัน ้าพระทยัของพระเจา้ แลว้แต่พระวิญญาณจะใหแ้ก่ใคร แต่
อีกดา้นหน่ึง พระคมัภีร์ก็สอนใหเ้ราแสวงหาของประทานท่ียิง่ใหญ่กวา่นั้น 

2. ทุกคนมีของประทาน อยา่งนอ้ยท่ีสุดหน่ึงอยา่ง 
3. คนสองคนท่ีมีของประทานอยา่งเดียวกนัแต่อาจมีสมรรถภาพในส่ิงนั้นไม่เท่ากนัก็ได ้
4. ของประทานทุกอยา่งมีความส าคญัต่อร่างกายของพระคริสต ์คือคริสตจกัรทั้งส้ิน 
5. ใชข้องประทานเพื่อเป็นพระพร และประโยชน์ แก่คริสตจกัรในการเสริมสร้าง 
6. ของประทานทุกอยา่งจะตอ้งใชค้วบคู่กบัความรัก จึงจะชอบพระทยัพระเจา้ 
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บทที ่5 ความหมายของประทานจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เป็นเวลานานทีเดียวท่ีกลุ่มนกัเทศน์ ในแนวอนุรักษนิ์ยม เม่ือสอนถึง 1 โครินธ์บทท่ี 12 ก็จะ
พลิกพระคมัภีร์ขา้มไป หรือไม่ก็พดูอยา่งขอไปที ทางออกท่ีนิยมมากก็คือ ยคุของประทานส้ินสุดลงแลว้ 
เม่ือเรามีพระคมัภีร์ครบ 66 เล่ม หรือไม่ก็ คริสตจกัรท่ีเติบโตแลว้จะไม่มีของประทาน 1 โครินธ์อีก 
เพราะไม่มีความจ าเป็นแลว้ 

ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเร่ืองน่าสลดใจอยา่งสุดซ้ึง ท่ีเราไดม้องขา้มส่ิงส าคญัยิง่เหล่าน้ีไปเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษ 

บางคร้ังคริสเตียนก็ลดความหมายของประทานให้อยูเ่ฉพาะส่ิงท่ีเราประสบพบเห็น หรือ
อธิบายไดเ้ช่น การอศัจรรย ์คือการบงัเกิดใหม่ เท่านั้นเอง แต่ไม่ยอมขยายความเท่ากบัความหมายของค า
นั้นจริง  ๆ  

ของประทานท่ีเอ่ยถึงในพระคมัภีร์ ทั้ง 4 ตอนมีประมาณ 17 อยา่ง ท่ีตอ้งใชค้  าวา่ “ประมาณ” 
เพราะบางคนอาจบอกวา่มี 18 หรือ 19 อยา่งแลว้ แต่การตีความหมายวา่ของประทานนั้น เหมือนกนัหรือ
ต่างกนั เช่น บางคนบอกวา่ ของประทานผูค้รอบครอง (GOVERNMENTS) เป็นอยา่งเดียวกนักบั ผู ้
ครอบครอง (RULETH) และศิษยาภิบาล อาจารย ์ (PASTORTEACHER) ของประทานประมาณ 17 
อยา่งท่ีกล่าวถึงใน 4 ตอนของพระคมัภีร์ มกัไม่มีขอ้ขดัแยง้มากนกั โดยมากความหมายของส่ิงนั้นก็
ชดัเจนอยูใ่นตวัเอง  แต่ส่ิงท่ีขดักนัในกลุ่มผูรู้้พระคมัภีร์ คือของประทาน 9 อยา่งท่ีเอ่ยถึงใน 1 โครินธ์ 
12:8-10 ซ่ึงเพื่อความกระจ่างแจง้ และเป็นแนวทางในการเขา้ใจบา้ง เราจะศึกษาในของประทาน 9  
อยา่งน้ี โดยละเอียด 

ของประทาน 9 อยา่งน้ี เพื่อความสะดวก เราอาจจดัได ้3 กลุ่มใหญ่คือ 
1. ทีเ่กีย่วกบัการพูด ไดแ้ก่ การเผยพระวจนะภาษาแปลก ๆ การแปล 
2. ทีเ่กีย่วกบัการกระท า รักษาโรค ท าอิทธิฤทธ์ิ ความเช่ือ 
3. ทีเ่กีย่วกบัการรู้ สังเกตวญิญาณ ความรู้สติปัญญา 

1. ทีเ่กีย่วกบัการพูด 

ก. ภาษาแปลก ๆ ในศตวรรษน้ี ปรากฏการณ์ดา้นของประทานท่ีเด่นท่ีสุด เห็นจะไม่มีอะไร
เกินไปกวา่ของประทานดา้นภาษาแปลกๆ  หนงัสือกองพะเนินไดเ้ขียนอธิบาย เร่ืองน้ีไวอ้ยา่งมากมาย 
แต่ความกระจ่างแจง้นั้น ดูเหมือนจะยงัไปไม่ถึงไหน 



 
 
 

21 

ของประทานภาษาแปลก ๆ ซ่ึงถา้จะถอดจากภาษาเดิมแลว้คือ “ชนิดของลิน้” (KINDS OF 
TOHGUES) เป็นความสามารถท่ีจะพดูภาษาท่ีคนพดูยงัไม่เคยเรียนหรือคนพดูเองก็ไม่เขา้ใจ ซ่ึงจ าแนก
ได ้2 อยา่ง 

1. เป็นการพดูอีกภาษาหน่ึง ท่ีคนอ่ืนเขา้ใจเป็นภาษาของมนุษยจ์ริง ๆ โดยท่ีผูพ้ดูไม่เคยเรียน
ภาษานั้นมาก่อน ดงัเหตุการณ์ท่ีปรากฏในกิจการ 2: 1-12 

2. เป็นการพดูท่ีคนอ่ืนไม่เขา้ใจ ถา้หากเป็นในท่ีประชุมก็ตอ้งอาศยัการแปล ซ่ึงภาษาแปลก ๆ 
ในลกัษณะน้ี ท่ีเอ่ยถึงใน 1 โครินธ์ 14: 7-11 

ดงันั้นภาษาแปลก อาจเป็นภาษา (แบบท่ี 1) หรือไม่เป็นภาษา (แบบท่ี 2) ก็ได ้ อยา่งไรก็ตาม
ของประทานน้ีอยูใ่ตก้ารควบคุมของมนุษยด์ว้ย คือคนท่ีมีของประทานน้ี สามารถบงัคบัตวัเองไดจ้ะพดู
หรือไม่พูดมิฉะนั้นแลว้ก็จะเป็นการไร้ประโยชน์ท่ีเปาโลสั่งคริสเตียนชาวโครินธ์ อยา่พดูภาษาแปลก ๆ 
ถา้ไม่มีคนแปล ในท่ีประชุม 

จุดประสงค์ 

1. ท าใหค้ริสเตียน สามารถพดูกบัพระเจา้ไดใ้นการอธิษฐาน “เพราะวา่ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีพดูภาษา
แปลก ๆ ได ้ไม่ไดพ้ดูกบัมนุษย ์แต่ทูลต่อพระเจา้ เพราะวา่ไม่มีมนุษยค์นใดเขา้ใจได ้แต่เขาพดูเป็นความ
ล ้าลึกฝ่ายพระวญิญาณ” (1 โครินธ์ 14:2) ของประทานภาษาแปลก ๆ เปิดมิติใหม่แก่คริสเตียนท่ีจะ
อธิษฐานติดสนิทอยูก่บัพระเจา้ ซ่ึงเวลาท่ีผา่นไปจะไม่เป็นปัญหา ทุกวนัน้ีเช่นกนัของประทานภาษา
แปลก ๆ ช่วยใหเ้ราอธิษฐานอยา่งมีเสรีภาพ ภายใตก้ารน าของพระวิญญาณ 

2. ภาษาแปลก ๆ ช่วยใหค้นนั้นสรรเสริญสดุดีพระเจา้ไดจ้ากหว้งลึกของหวัใจ เหตุการณ์ใน
บา้นโครเนลิอศั ยนืยนัไดเ้ป็นอยา่งดี “คนเหล่านั้นพูดภาษาต่าง ๆ และยกยอ่งสรรเสริญพระเจา้” 

 (กิจการ 10: 46) 
ในการประชุมท่ีมีการส าแดงถึงของประทานน้ี มกัจะมีการสรรเสริญพระเจา้ และยกยอ่ง

พระองคม์ากดว้ยในกิจการ 2 ก็เช่นกนั “เราทั้งหลายต่างก็ไดย้นิคนเหล่าน้ีกล่าวถึง มหรรถกจิของพระ
เจ้า ตามภาษาของเราเอง” 

อาจเป็นไปไดท่ี้อาจารยเ์ปาโล สอนเราให้ร้องเพลงสรรเสริญ (ท่ีถูกน่าจะแปลตรงจากภาษาเดิม
วา่ ร้องเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ  (SPIRITUAL SONGS) ในเอเฟซสั 5:19 และ โคโลสี 3:16 หมายถึงเพลง
ในลกัษณะภาษาแปลกก็ได)้ 
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3. ของประทานภาษแปลก ๆ ช่วยใหค้นนั้นเจริญเติบโตข้ึน (1 โครินธ์ 14: 4) กล่าววา่ “ฝ่ายคน
ท่ีพดูภาษาแปลก ๆ นั้นก็ท าใหต้นเองเจริญฝ่ายเดียว” ไม่น่าแปลกใจเลยท่ีคนท่ีมีของประทานน้ีจะเจริญ
ข้ึนเพราะเม่ือเราติดสนิทกบัพระเจา้มากข้ึน อธิษฐานมากข้ึน สรรเสริญยกยอ่งพระเจา้มากข้ึน ก็จะมีผล
ท่ีดีสะทอ้นต่อชีวติฝ่ายจิตวิญญาณของเรา 

ดงันั้น คริสเตียนไม่ควรจะดูถูกของประทานของพระเจา้ไม่วา่จะเป็นภาษาแปลก การรักษาโรค 
อะไรก็แลว้แต่ ขอใหใ้ชถู้กตอ้งตามหลกัของพระคมัภีร์ ถวายเกียรติแก่พระเจา้ 

หลกัการส าคญัเกีย่วกบัภาษาแปลก ๆ  

หลกัการส่วนใหญ่เก่ียวกบัภาษาแปลก ๆ เปาโลไดส้รุปไวเ้ป็นอยา่งดียิง่ใน 1 โครินธ์ บทท่ี 14 
เช่น 

1. ท่านจงกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อใหเ้ขาจ าเริญข้ึน 
2. ในคริสตจกัรจะพดูไดม้ากท่ีสุด 3 คน 
3. ใหพ้ดูทีละคนและใหอี้กคนหน่ึงแปล 
4. ถา้ไม่มีใครแปล ใหค้นเหล่านั้นเงียบในท่ีประชุม และใหพ้ดูกบัตวัเอง และทูลต่อพระเจา้ 
5. คนท่ีพดูไดค้วรจะอธิษฐานขอใหแ้ปลไดด้ว้ย 
6. ท าทุกอยา่งใหมี้ระเบียบ อยา่วุน่วายแบบไม่ถวายสง่าราศีแก่พระเจา้ 

ข้อพงึสังวรในปัจจุบัน 

1. ระวงัการอวดตวั บางคนท่ีมีของประทานภาษาแปลกๆ  แลว้มองดูคริสเตียนท่ีไม่พดูเป็น 
คริสเตียนดอ้ยกวา่ ต ่ากวา่ (เกรด 2) ซ่ึงเป็นการอวดตวั และเขา้ใจผดิ เพราะว่าไม่ใช่คริสเตียน

ทุกคนพูดภาษาแปลก ๆ ได้ จาก 1 โครินธ์ 12: 29-30 ค าตอบทุกค าคือ “ไม่” ในภาษาเดิมนั้นยิง่ชดัใหญ่ 
เป็นค าถามท่ีตั้งข้ึน โดยตอ้งการค าตอบท่ีปฏิเสธ 

2. ใหมี้ความเป็นระเบียบ ไม่ใช่วุน่วายจนคนอ่ืนสะดุด “เพราะวา่พระเจา้ไม่ใช่พระเจา้แห่งการ
วุน่วายแต่ทรงเป็นพระเจา้แห่งสันติสุข” (1 โครินธ์ 14:33) 

อย่าให้เรารับพระวิญญาณจนถึงขนาดนอนกลิง้อยู่กลางพืน้ เป็นเหตุให้กระโปรงถลกขึน้จนเรา
กลายเป็น “ดาวยัว่” ท่ามกลางท่ีประชุม 

3. คนท่ีอยากไดข้องประทานภาษาแปลก ๆ ควรจะพร้อมท่ีจะอธิษฐานขอให้แปลไดด้ว้ย  
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1 โครินธ์ 14: 13 ถา้หากเรายงัไม่พร้อมอธิษฐานขอให้แปลได ้ก็ไม่ควรขอใหพู้ดได ้สรุปง่าย ๆ 
วา่ถา้อยากไดพ้ดู ก็ควรจะพร้อมท่ีจะอธิษฐานขอใหแ้ปลไดด้ว้ย 

4. อยา่หา้มการพดูภาษาแปลก ๆ คริสตจกัรหลายแห่งมีกฎหมายหา้มการพดูภาษาแปลก ๆ ใช้
ตามกฎใน 1 โครินธ์ 14 เราควรขอบคุณพระเจา้แทนท่ีจะหา้ม จริงอยู ่คริสตจกัรท่ีไม่เคยมีประสบการณ์
ดา้นน้ีมาก่อนเม่ือมีคนหน่ึงยนืข้ึนพดูภาษาแปลก ๆ อาจไม่มีใครแปล เพราะยงัไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ แต่เม่ือ
ไดรั้บค าสอนก็อาจยนืข้ึนแปลตามท่ีพระวญิญาณทรงน า ดงันั้นควรหนุนใจกนัและกนัในเร่ืองน้ี 

5. อยา่ใหค้วามอยากพดูภาษาแปลก ๆ ของเราชกัน าเราจนเราพดูออกมาดว้ยเน้ือหนงั มี 
คริสเตียนจ านวนไม่นอ้ย ท่ีถูกครอบง าจิตใจทางดา้นน้ี เช่น นายด าไปในกลุ่มคริสเตียนท่ีเนน้

ในเร่ืองน้ี คนรอบขา้งนายด าส่วนมากพดูภาษาแปลก ๆ ท าใหน้ายด ารู้สึกเคอะเขิน ในท่ีสุดเพื่อจะเขา้วง
ไพบูลยก์บัเขาได ้ นายด าจึงพยายามพดูบา้งโดยเลียนเสียง หมู หมา เป็ด ไก่ เล่นละคร ไปตามเพลง 
เช่นน้ีไม่ดีแน่ โดยเฉพาะชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของนายด าเอง คนท่ีพยายามแกลง้ท าหรือพดูภาษาแปลก ๆ 
โดยเน้ือหนงั เกรงวา่จะเป็นการลอ้เล่นกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงมนัไม่ควรอยา่งยิง่ ถา้อยากเป็นคริส
เตียนท่ีพระเจา้ใช ้อยา่ไดห้ลู่พระเกียรติของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเด็ดขาด 

ผูใ้หญ่ท่ีขา้พเจา้นบัถือมากคนหน่ึงเคยบอกวา่ถา้มีคนพดูภาษาแปลก 100 คน ในจ านวนน้ี 
10 คนจะพดูจากพระวิญญาณ 
10 คนจะพดูจากผี 
10 คนจะพดูจากเน้ือหนงั 
ขา้พเจา้อยากจะเช่ือวา่สถิติน้ีผดิ แต่ก็เป็นการเตือนใจคริสเตียนทั้งหลาย เป็นอยา่งดีวา่ใหร้ะวงั

เน้ือหนงัและผดีว้ย 

2. ของประทานแปลภาษาแปลก ๆ  

ค าท่ีใชใ้นท่ีน้ีไม่เชิงการแปล (TRANSLATION) แต่ในเชิงตีความหมาย 
(INTERPRETATION) มากกวา่ดงันั้นการแปลก็คือ สามารถท่ีจะใหเ้น้ือความท่ีไดพ้ดูไวใ้นภาษาแปลก 
ๆ  

การแปลกน้ี ไม่ใช่การใหใ้นลกัษณะค าต่อค า แต่เอาความหมายส าคญัออกมา ดงันั้นคนท่ีแปล
แต่ละคนอาจจะไม่สร้างประโยคเหมือนกนั แต่ก็ยงัแปลในความหมายเดียวกนั 

ยกตวัอยา่งเช่น 
คนท่ี 1 แปลวา่ “พระเจา้ตรัสวา่ เราจะอยูก่บัเจา้ทั้งบนภูเขาและเหวลึก” 
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คนท่ี 2 แปลวา่ “พระเจา้พดูวา่ เราจะไม่ทิ้งท่านคนเดียวทั้งท่ีสูงและต ่า” 
คนท่ี 3 แปลวา่ “พระเจา้จะสถิตกบัท่านเสมอ ทั้งในความสูงความลึก”3 

คนท่ีแปลภาษาแปลก ๆ นั้น โดยปกติก็ไม่เขา้ใจในภาษานั้นเช่นกนั แต่พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ทรงน าใหเ้รารู้สึกท่ีจะตีความหมาย ดงันั้นเราจึงเห็นวา่การแปลก็ใชค้วามเช่ือมากทีเดียว 
ใน 
กรณีเร่ืองแปลน้ีก็เช่นเดียวกนั บางคร้ังก็เป็นการยากท่ีจะพิสูจน์วา่ค าแปลนั้นมาจากพระเจา้ หรือจาก
อยา่งอ่ืน ซ่ึงเราจะพดูเร่ืองน้ีมากข้ึนเม่ือถึงเร่ืองสังเกตวญิญาณ 

คนท่ีมีของประทานการพดูภาษาแปลก ๆ เปาโลหนุนใจใหข้อของประทานด้านการแปลดว้ย 
ซ่ึงจะช่วยคริสตจกัรทั้งทางดา้นอารมณ์ และความเขา้ใจ ท าใหค้ริสตจกัรจ าเริญข้ึน 

ในบททท่ี 14 น้ี จะเป็นแนวและหลกัยดึในการปฏิบติัทั้งการพดูและแปล เป็นของประทาน
แทจ้ริงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิได ้ ถา้ใชส่้วนตวัก็จะช่วยตวัเองให้จ  าเริญข้ึน และเม่ือใชใ้นท่ีประชุม
การพดูตอ้งควบกบัการแปล และพดูทีละคน และไม่เกิน 3 ถา้มีคนแปล ถา้ไม่มีก็ไม่พดู (ขอ้ 27) 

ส่วนขอ้ 34 ท่ีวา่ “จงให้พวกผู้หญงิน่ิงเสียในทีป่ระชุม” หากวา่ดูบริบท (CONTEXT) แลว้ 
ขา้พเจา้มีแนวโนม้เช่ือวา่ ไม่ใช่เม่ือผูห้ญิงเขา้โบสถแ์ลว้ จะทกัทายใครไม่ได ้ ตอ้งปิดปากเงียบ หรือร้อง

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 (ตวัอยา่งน้ีเป็นของ DENNIS J.BENNETT จากบทความ THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT) 
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เพลงไม่ไดห้รือออกมาประกาศข่าวคริสตจกัรก็ไม่ได ้ แต่ในบริบทน้ี ควรจะหมายถึง หา้มผูห้ญิงพดู
ภาษาแปลก ๆ ในท่ีประชุม เพราะบทท่ี 14 เป็นกฎท่ีเปาโลวางเก่ียวกบัการพดูภาษาแปลก ๆ ทั้งบท 

3. ของประทานผู้เผยวจนะ 

ผูเ้ผยพระวจนะกบัศาสดาพยากรณ์ นั้นแปลมาจากภาษาเดิมค าเดียวกนั และก่อนน้ีเราใชศ้าสดา
พยากรณ์มากกวา่ จึงมีความโนม้เอียงท่ีจะเขา้ใจความหมายในดา้นพยากรณ์ หรือบอกเร่ืองราวใน
อนาคตเพียงอยา่งเดียว 

แทจ้ริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ค  าน้ีโดยเน้ือแทแ้ลว้คือ “เป็นผู้พูดแทนพระเจ้า” พดูง่าย ๆ วา่อยูก่ลาง
ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้ เม่ือพระเจา้บอกอะไรแก่เขาเขาก็น ามาบอกแก่มนุษย ์ ซ่ึงส่ิงท่ีเขาบอกหรือ
ประกาศนั้นบางคร้ังก็เป็นเร่ืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต บางคร้ังก็เป็นการตกัเตือนวา่กล่าวใหรู้้สึกส านึก 
ดงัท่ีปรากฏในสมยัของเยเรมียเ์ป็นตน้ (1 โครินธ์ 14:4, 24, 31) 

ในพระคมัภีร์ใหม่ ของประทานดา้นเผยวจนะเร่ิมต่ืนตวัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีซบเซามากกวา่ 
400 ปี ตั้งแต่สมยัของมาลาคี เม่ือถึงยคุคริสตจกัรก็มีการเผยวจนะอยา่งกวา้งขวางทั้งหญิงและชาย “ใน
คราวนั้นเราจะเทฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณของเราบนทาสทาสีของเราและคนเหล่านั้นจะกล่าวค า
พยากรณ์” (กิจการ 2:18) “ฟิลิปมีบุตรหญิงพรหมจารีส่ีคนซ่ึงเป็นผูท้  านาย” (กิจการ 21:9) ซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไป 
เช่น เยรูซาเล็ม ซีซาเรีย อนัติโอเกีย (กิจการ 11:27, 13:1, โรม 12:6) 

ส่ิงทีน่่าสังเกต 2 อย่างเกีย่วกบัการเผยวจนะ 

1. การเผยวจนะ คือการไดรั้บค าพดูจากพระเจา้โดยตรง และอาศยัปากของผูท้าสของพระองคพ์ดู
ออกมา การเผยวจนะเป็นค าพดูท่ีเขา้ใจได ้โดยไม่ตอ้งอาศยัของประทานดา้นการแปล 

ดงันั้น ขอ้ไดเ้ปรียบของการเผยวจนะต่อภาษาแปลก ๆ ก็อยูท่ี่น่ี การเผยวจนะมีส่วนช่วยดา้น
ความคิด ความเขา้ใจ ท าใหค้นอ่ืนท่ีอยูร่อบขา้งเขา้ใจ และอศัจรรยต่์อการตรัสของพระเจา้ต่อเขาโดยตรง 
ดงันั้นการเผยวจนะจึงเป็นการเสริมสร้างคริสตจกัร (1 โครินธ์ 14: 4, 24) 

2.ไดมี้การนิยมตีความหมายอยา่งกวา้งขวางในวงการคริสเตียนทัว่ไปวา่  
การเผยวจนะ คือ การเทศนา 
การเผยวจนะ คือ การสอน 
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การตีความหมายในลกัษณะน้ี ออกจะขดักบัพระคมัภีร์ใหม่แน่ ๆ เพราะคนในศตวรรษแรกนั้น
เม่ือเขาไดย้นิ เขารู้วา่นัน่เป็นการเทศนาหรือการสอน หรือการพยากรณ์ ผูเ้ผยวจนะกบัอาจารย ์ (ผูส้อน) 
ต่างกนัแน่ในการจ าแนกของพระคมัภีร์ใหม่ (กิจการ 13: 1 และ 1 โครินธ์ 12:29) 

การเทศนานั้น เราเตรียมค าเทศน์ โดยอาศยัการทรงน าของพระวิญญาณ และน าไปเทศน์โดย
ฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ส่วนการเผยวจนะนั้น พระเจา้ตรัสผา่นทางผูรั้บใชข้องพระองคโ์ดยตรง คนนั้นไม่ไดคิ้ดหรือ
ตระเตรียมมาก่อนในส่ิงท่ีเขาจะพดู 

ในขณะเดียวกนัเราไม่อาจปฏิเสธไดต้ลอดเช่นกนัวา่ ในการเผยวจนะไม่มีการสอนหรือการ
เทศนาเลย ในแง่ท่ีวา่ การสอนคือการเพิ่มการรู้ขอ้มูล (TO INFORM) และการเทศนาคือการชกัจูงทา้
ทายใหก้ระท า (TO CHALLENGE) 

ในการเผยวจนะอาจมีส่วนในลกัษณะการสอนหรือการเทศน์ประกอบอยูด่ว้ย แต่การท่ีจะตั้งกฎ
วา่การเผยวจนะเท่ากบัการเทศน์หรือการสอนเท่านั้น ดูจะขดัความจริงในพระคมัภีร์ใหม่ 

ประโยชน์ของการเผยพระวจนะ 

1. ท าใหค้นท่ีไม่เช่ือรู้สึกส านึก “แต่ถา้ทุกคนเผยพระวจนะ คนท่ีไม่เช่ือหรือคนท่ีรู้ไม่ถึงเขา้มา 
ทุกคนก็จะท าใหเ้ขาพิจารณาจิตใจของตนเอง” ดงันั้นการเผยพระวจนะ จึงอาจน าคนนอกเขา้มาสู่ร่ม
พระคุณของพระเจา้ (1 โครินธ์ 14:24) 

2. ท าใหไ้ดค้วามรู้และความหนุนใจ “เพราะวา่ท่านเผยพระวจนะไดที้ละคน เพื่อใหทุ้กคนได้
ความรู้ และไดรั้บความหนุนใจ” (1 โครินธ์ 14:31) ส่ิงท่ีคริสเตียนเผยวจนะออกมา ภายใตก้ารทรงน า
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิอาจอยูใ่นลกัษณะความรู้ ยกตวัอยา่ง เช่น การช้ีถึงความบาปท่ีซ่อนเร้นอยู ่ เป็น
เหตุใหค้ริสตจกัรไม่เจริญ หรือการบอกใหท้ราบถึงเหตุการณ์ในอนาคตเป็นตน้ เช่น “คราวนั้นมีพวกผู ้
เผยพระวจนะลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยงัเมืองอนัทิโอก ฝ่ายผูห้น่ึงในจ านวนนั้นช่ือ อากาบสั ไดลุ้ก
ข้ึนแสดงโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ วา่จะบงัเกิดการกนัดารอาหารมากยิง่ทัว่แผน่ดินโลก การกนัดาร
อาหารนั้นไดบ้งัเกิดข้ึนในรัชสมยัจกัรพรรดิคลาวดิอสั พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจวา่ จะเร่ียไรกนัตาม
ก าลงัฝากไปช่วยบรรเทาทุกขพ์วกพี่นอ้งอยูใ่นแควน้ยเูดีย เขาจึงไดท้  าดงันั้น และฝากไปกบับารนาบสั 
และเซาโลเพื่อน าไปใหพ้วกผูป้กครอง” (กิจการ 11:27-30) 

ในบางคร้ังก็อยูใ่นลกัษณะการหนุนใจ เช่น ค าพยากรณ์ของเศคาริยาห์ ในลูกา บทท่ี 1 ขอ้ 67 
ถึง 79 ซ่ึงคนท่ีไดย้นิค าเผยวจนะดงักล่าว ก็จะไดรั้บความหนุนใจอยา่งมาก เฉพาะอยา่งยิง่ชาติยดูาท่ีตก
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อยูภ่ายใตก้ารปกครองของโรมนัในขณะนั้น ไดรั้บค าหนุนใจ ถึงพระเจา้แห่งอิสราเอลท่ีไม่เคยทอดทิ้ง
ประชากรของพระองคเ์ลย 

4. ของประทานรักษาคนป่วย 

ในยคุน้ีความสับสนอล_หม่านของการรักษาโรคใหห้าย ทวคีวามรุนแรงดา้นการขดัแยง้มากข้ึน 
มีผูเ้สนอทรรศนะต่าง ๆ เช่น 

1. ของประทานรักษาคนป่วย ส้ินสุดลงแลว้ในยคุแรก เพราะถา้ของประทานการรักษาคนป่วย
ยงัมีอยูจ่ริง ความจ าเป็นทางดา้นโรงพยาบาล หมอ คลีนิค ก็ตอ้งหมดไป สมมติวา่ อาจารย ์ ก. มีของ
ประทานทางดา้นน้ีจริง ใครป่วยดว้ยโรคอะไรก็แลว้แต่ ใหม้าหาอาจารย ์ ก. วางมือ โรคก็จะหาย เม่ือ
เป็นเช่นน้ีแลว้คริสตจกัรจะตอ้งเจริญข้ึน โรงพยาบาลจะค่อย ๆ ยบุลงเพราะการรักษากบัอาจารย ์ก. ง่าย
กวา่ ไม่ตอ้งใหเ้ลือด ไม่ตอ้งฉีดยา ไม่ตอ้งผา่ตดั เพียงวางมือโรคก็จะหาย ถา้หากคริสเตียนท่ีมีของ
ประทานรักษาคนป่วยไดส้ัก 10 คน ประเทศไทยก็ไม่จ  าเป็นใชห้มอแลว้ แต่สภาพท่ีเราเห็นนั้น
โรงพยาบาลก็ตอ้งสร้างมากข้ึน ทั้งหมอและพยาบาลเราผลิตกนัไม่ทนั ดงันั้น เราแน่ใจวา่ของประทานน้ี
หมดลงแลว้ 

2. พวกทีเ่ช่ือว่าพระเจ้าเปลีย่นนโยบาย ในสมยัแรกเป็นเพราะวทิยาศาสตร์ยงัไม่เจริญ มนุษย์
ตอ้งพึ่งฤทธ์ิเดชของพระเจา้มาก แต่ทุกวนัน้ีสภาพการณ์เหล่านั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไป พระเจา้ไดข้ึ้นช่ือวา่
เป็นผูส้ร้างทุกอยา่งไม่ใช่หรือ ตวัยาต่าง ๆ ก็ลว้นเกิดจากฝีพระหตัถข์องพระเจา้ทั้งส้ิน ดงันั้น การรักษา
จากพระหตัถข์องพระเจา้โดยตรง จะต่างจากการรักษาจากส่ิงท่ีเกิดจากฝีพระหตัถข์องพระเจา้ตรงไหน 
เพราะยงัไงก็ยงัข้ึนช่ือวา่รักษาจากส่ิงท่ีมาจากพระเจา้ทั้งสองอยา่ง 
ดงันั้นคริสเตียนควรใชย้า และอธิษฐานขอพระเจา้ใหท้รงน าใหใ้ชย้าถูกตอ้งกบัชนิดของโรคนั้น เพื่อ
โรคนั้นจะไดห้าย 
สรุปวา่ ในยคุนั้นแทนท่ีพระเจา้จะรักษาเราโดยตรง พระองครั์กษาเราผา่นทางยา 

3. พระเจ้ายงัใช้วธีิเดิมอยู่ พระองคส์ั่งวา่ “จงรักษาคนป่วย” (มทัธิว 10:8) พระเยซูเหมือนเดิม
เม่ือวานน้ี วนัน้ี และสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์ ดงันั้นพระองคจ์ะเปล่ียนวธีิไม่ได ้ พระเจา้ยงัรักษาเราอยูถ่า้เรา
เช่ือในพระองคจ์ริง ๆ คนท่ีรักษาดว้ยการวางมือและกินยาดว้ยน้ีเป็นผูข้าดความเช่ือ หรือภายในจิตใจ
โลเล เหยยีบเรือสองแคม จะพึ่งยาและพระเจา้ทั้งสองอยา่งไม่ได ้ ตอ้งถามตวัเองวา่ พระเจา้ยิง่ใหญ่
พอท่ีจะรักษาโดยไม่ตอ้งใชย้าไดห้รือไม่ ถา้ตอบวา่ได ้ จงเอายาโยนทิ้ง พึ่งในพระเจา้เท่านั้น เพราะเม่ือ
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ท่านหายโรค ท่านจะสามารถถวายเกียรติยศทั้งหมดแก่พระเจา้ แต่ถา้ท่านกินยาแลว้หายเกียรติยศนั้นจะ
ถูกแบ่งคร่ึง เราตอ้งรู้แน่ ๆ วา่พระเจา้ไม่แบ่งสง่าราศีเกียรติยศใหอ้ะไรเลย 

ผูท่ี้ยดึหลกัน้ี อาจไม่สามารถอธิบายหลกัน้ีไดแ้จ่มชดั แต่ผลท่ีแสดงออกมกัเป็นในลกัษณะ ไม่
ยอมกินยาไม่เช่ือฟังหมอ 

4. พระเจ้ารักษาจิตใจมีผลต่อร่างกาย แนวความคิดน้ีนบัเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
เรียกตนเองวา่ ปฏิรูป (Reform) 

อาจจะนอ้ยมาก หรือกล่าวไดว้า่ไม่มีเลย ท่ีการรักษาโรคจะเป็นในลกัษณะคนขาดว้นมือดว้น 
เม่ือวางมืออธิษฐาน จะเกิดการงอกออกมาหายเป็นปกติ ไม่สบายปวดทอ้ง เป็นมะเร็งบางแห่ง 

คนป่วยอาจแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1. พวกท่ีป่วยทางร่างกายจริง ๆ มีเช้ือโรคเขา้ไปอยูภ่ายใน หรือเกิดภาวะไม่สมดุลยบ์างอยา่ง 
2. เป็นพวกท่ีป่วยทางจิตใจ ยงัผลใหแ้สดงออกมาทางร่างกาย 
ทางการแพทยทุ์กวนัน้ี วจิยัแลว้วา่ คนป่วยท่ีไปหาหมอตามโรงพยาบาลนั้น ความจริง 80 % 

ป่วยทางจิตใจ ไม่ใช่ป่วยทางร่างกาย เม่ือจิตใจไม่สบายคิดมาก นอนไม่หลบั ก็มีผลต่อร่างกายได ้ดงันั้น 
เม่ือคนนั้นมา ขอใหมี้การอธิษฐานเผือ่เขา เขามีโอกาสสารภาพผดิ มีโอกาสมอบส่ิงท่ีกงัวลไวใ้นพระ
หตัถพ์ระเจา้ มีความเช่ือมัน่เขา้มาแทนท่ี เม่ือสุขภาพจิตดีข้ึนเพราะการเขา้หาพระเจา้ และการอธิษฐาน 
ก็มีผลท าใหร่้างกายหายจากโรคได ้

ในทรรศนะน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ การรักษาทางจิตใจส าคญัและท าใหร่้างกายหายป่วยได ้ ถา้จิตใจเช่ือ
ศรัทธาในพระเจา้ มีความสันติสุข ยนิดี มาแทนท่ี  

ทรรศนะต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ี ลว้นน่าคิดทั้งส้ิน ถา้หากเราจะใชค้วามรอบคอบ และพิจารณาดว้ย
ใจเป็นธรรมแลว้เราจะรู้สึกวา่ทุกฝ่ายลว้นมีเหตุผล แต่เหตุผลท่ีเราจะยดึถือเป็นบรรทดัฐานแทจ้ริงนั้น ก็
ยงัตอ้งมาจากพระคมัภีร์ 

พระคมัภีร์สอนอย่างไรเกีย่วกบัการรักษาคนป่วย 

1. เราจะพบในหนงัสือกิตติคุณบ่อยคร้ังท่ีพระเยซูคริสตรั์กษาคนป่วยใหห้ายโรค คนตายให้
เป็นข้ึน คนตาบอดใหเ้ห็น คนแขนลีบใหเ้ป็นปกติ ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่โรคต่าง ๆ ในแต่ละลกัษณะลว้นไม่มี
เหนือกวา่อ านาจของพระเจา้เลย 

2. ในการรักษาโรคใหห้าย ความเช่ือของผูป่้วยมีส่วนส าคญัดว้ย หรือไม่ก็ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 
คนโรคเร้ือน มาหาดว้ยความเช่ือ (มทัธิว 8: 2) 
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นายร้อย แสดงความเช่ือใหญ่แทนบ่าว (มทัธิว 8: 10) 
คนง่อยที่ถูกหาม พระเยซูทรงเห็นความเช่ือของเขาทั้งหลาย (มทัธิว 9: 2) 
หญงิเป็นโรคตกโลหิต แตะตอ้งฉลองพระองคด์ว้ยความเช่ือ (มทัธิว 9: 21) 
คนตาบอดสองคน มาหาพร้อมบอกวา่ ขา้พระองคเ์ช่ือ (มทัธิว 9: 28) 
3. ยากอบ 5: 14 สอนแน่นอนถึงการอธิษฐานดว้ยความเช่ือในการรักษาคนป่วย “มีผูใ้ดในพวก

ท่านเจบ็ป่วยหรือ จงใหผู้น้ั้นเชิญบรรดาผูป้กครองของคริสตจกัรมา และใหท้่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อ
เขา และเจิมเขาดว้ยน ้ามนัในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และการอธิษฐานดว้ยความเช่ือจะช่วยให้
ผูป่้วยรอดชีวติ และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงโปรดใหเ้ขาหายโรค และถา้เขาไดก้ระท าบาป พระองคก์็จะ
ทรงโปรดอภยัให้” (ยากอบ 5:14-15) 

4. อคัรทูตเองก็ไม่สามารถรักษาคนป่วยใหห้ายได ้ ในบางคร้ัง เพราะพระเจา้ไม่อยูใ่ตเ้ง่ือนไขท่ี
จะรักษาเสมอ  พระองคอ์าจมีแผนการอ่ืนในชีวิตก็ได ้

เปาโลเองจ าตอ้งจากโตรฟิมสั ท่ีเมืองมิเลทสัในขณะท่ีโตรฟีมสัยงัป่วยอยู ่(2 โครินธ์ 4: 20) 
ดูเหมือนเปาโลไม่สามารถท าอะไรได ้เก่ียวกบัการป่วยของเอปาโฟรดิทสั (ฟีลิปปี 2: 25-27) 
ของประทานการรักษาคนป่วยท่ีพระเจา้ใหแ้ก่บางคนนั้น เพื่อเขาจะเป็นช่องทางท่ีพระเจา้จะ

ส าแดงความเมตตากรุณาแก่คนป่วย ไม่ใช่ทุกคนมีของประทานน้ี แต่ปรากฏการณ์การรักษาโรคปรากฏ
มากข้ึน โดยเฉพาะเอเซีย และอฟัริกา ผูท่ี้มีของประทานน้ีควรท่ีจะน ามาใชใ้หเ้หมาะสมตามน ้าพระทยั
ของพระเจา้ เพื่อเสริมสร้างคริสตจกัรใหจ้  าเริญข้ึน 

เปาโลแนะน าใหทิ้โมธีด่ืมเหลา้องุ่นบา้ง เพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหารของเขา (1 ทิโมธี 5: 23)  
5. ในความเจบ็ป่วย และพระเจา้ใหเ้ราเป็นโรคนั้น แมเ้ราจะขอใหพ้ระองครั์กษาแลว้ก็ตาม 

แสดงใหเ้ห็นวา่พระองคอ์าจมีพระประสงคท่ี์เหนือกวา่ ใน 2 โครินธ์ 12: 7-9 เปาโลขอใหพ้ระเจา้เอา
หนามนั้นออกถึง 3 คร้ัง แต่พระเจา้ไม่ไดท้  าตามค าขอของเปาโล แต่กลบัตอบวา่ พระคุณของพระเจา้
เพียงพอส าหรับเขา เพราะความอ่อนแอมีท่ีไหน เดชของเราก็มีฤทธ์ิข้ึนเตม็ขนาดท่ีนัน่ 

ส่ิงทีค่วรระวงั 

1. หลกัของพระคมัภีร์ในขอ้ 4 และ 5 ควรเตือนเราดว้ยในการสร้างทรรศนะท่ีสมดุลย ์วา่ พระ
เจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งรักษาทุกคร้ัง 

บางคนเนน้วา่ เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีจะรักษาทุกโรคใหห้าย “ทุกคน” ค  าสอนน้ีขดักบั
หลกัในพระคมัภีร์แน่ 
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2. บางคร้ังอนัตราย ถา้คนท่ีกลบัเป็นคริสเตียนมีเจตนารมณ์ เพื่อหายโรคเท่านั้น ไม่ไดคิ้ดท่ีจะ
ยอมใหพ้ระคริสตเ์ป็นเอกในชีวติเขาในลกัษณะน้ี เราจะมีคริสตจกัรท่ีอว้น (มีคนมาก) แต่ไม่ใช่
คริสตจกัรแขง็แรง (ทุกคนมีคุณภาพ) 

ของประทานการรักษาคนป่วย ท่ีพระเจา้ใหแ้ก่บางคนนั้น เพื่อเขาจะเป็นช่องทางท่ีพระเจา้
ส าแดงความเมตตากรุณาแก่คนป่วย ไม่ใช่ทุกคนจะมีของประทานน้ีแต่ปรากฏการณ์รักษาโรคปรากฏ
มากข้ึน โดยเฉพาะเอเซีย และอาฟริกา ผูท่ี้มีของประทานน้ีควรท่ีจะน ามาใชเ้หมาะสมตามน ้าพระทยั
ของพระเจา้ เพื่อเสริมสร้างคริสตจกัรใหจ้  าเริญข้ึน 

5. ของประทานท าการอทิธิฤทธ์ิ 

การท าอิทธิฤทธ์ิ หรือมหศัจรรย ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาในพระคมัภีร์เดิมและใหม่ เช่นเอลียาห์ เรียก
ไฟลงจากฟ้า ท าใหค้นตายฟ้ืน ในพระคมัภีร์ใหม่ พระคริสตท์  าน ้าใหเ้ป็นเหลา้องุ่น ขบัผอีอก เดินบนน ้า 
เป็นตน้ 

ในยคุน้ีส่ิงอศัจรรยด์า้นการท าอิทธิฤทธ์ิ ปรากฏนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบั การพดูภาษาแปลก  และ
การรักษาโรค เราเคยไดย้นิข่าวมีการอธิษฐานขอพระเจา้เปล่ียนน ้าเป็นน ้าองุ่นในอินโดนีเซีย แต่จะมี
หลกัฐานมากนอ้ยนั้นก็พดูยาก  

ของประทานน้ี ไม่จ  าเป็นตอ้งพฒันา เช่นการสอน ท่านท าการอศัจรรยไ์ดห้รือไม่ไดเ้ท่านั้น 
อน่ึง แมป้รากฏการณ์ดา้นน้ีจะมีนอ้ย ก็ไม่ไดห้มายความวา่หมดไป แต่ยงัคงมีอยูแ่น่ ๆ  

ค าท่ีแปลวา่อิทธิฤทธ์ินั้นมาจากภาษาเดิมวา่ “ดูนามิส” ซ่ึงเนน้ถึงก าลงั หรือพลงั ดงันั้น ของ
ประทานเล็งใหเ้ห็นถึงพลงัอ านาจของพระเจา้ ท่ีใชผ้า่นคริสตจกัรของพระองค ์

6. ของประทานความเช่ือ 

ของประทานน้ี ผูศึ้กษาพระคมัภีร์ส่วนใหญ่เห็นพอ้งกนัวา่ ความเช่ือท่ีพดูถึงน้ี ไม่ใช่ความเช่ือ
เก่ียวกบัการตอ้นรับพระเยซูเขา้ในชีวติ เพื่อจะบงัเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจา้ 

ความเช่ือท่ีพดูถึงน้ี หมายถึง “ความวางใจในพระเจ้า” แมส้ภาพการณ์ขา้งหนา้จะมืดมิดมองไม่
เห็นทาง ซ่ึงรวมไปถึงการเช่ือพระเจา้ท่ีจะอธิษฐานเผือ่ใครคนหน่ึงเป็นเวลาหลายปี จนกวา่คนนั้นจะ
ยอมรับเช่ือในพระเจา้ 

ความเช่ือในลกัษณะน้ี อาจเป็นความแน่ใจในน ้าพระทยัของพระเจา้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีพระเจา้
ตรัสกบัจิตใจเขาคนนั้น 
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โนอาห์มีความเช่ือในพระเจา้จึงไดส้ร้างเรือข้ึนหรืออบัราฮมั ยอมจะฟังสุรเสียงของพระเจา้
เดินทางไปยงัดินแดนท่ีเขาไม่รู้จกั 

ในยคุของเราน้ี ไดมี้คริสเตียนตวัอยา่งมากมายท่ีมีของประทานความเช่ือ และสร้างคณะ
มิชชนันารีท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยปราศจากใครสัญญาจะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินเลย เพราะ 

ฮดัสัน เทเลอร์ เคยเขียนไวว้า่  
“งานของพระเจา้ ท่ีกระท าตามทางของพระองค ์ จะไม่ขาดแคลนเลย ทางดา้นการสนบัสนุน

ของพระเจา้” 
เม่ือพดูถึงของประทานดา้นความเช่ือ อีกคนหน่ึงท่ีจะตอ้งเอ่ยถึงคือ ยอร์จ มูลเลอร์ คนท่ีไม่

เป็นคริสเตียนพดูกบัเพื่อนบา้นวา่ “ถา้ยอร์จ มูลเลอร์ มาอธิษฐานเพื่อจะขอบา้นน้ีจากพระเจา้แลว้ คุณ
ควรจะยา้ยออกดีกวา่ เพราะคนน้ีเม่ือเขาขออะไร ก็จะไดส่ิ้งนั้น” น่ีเป็นค าพยานจากคนนอกเก่ียวกบั
ความเช่ือของมูลเลอร์ 

มูลเลอร์ มีของประทานดา้นความเช่ืออยา่งน่าอศัจรรยย์ิง่ มีเร่ืองเล่าวา่ วนัหน่ึงในโรงเล้ียงเด็ก
ก าพร้าของเขาถึงเวลาอาหาร ทุกคนเขา้นัง่ประจ าท่ี ปรากฏวา่มีแต่ชอ้นกบัจานเปล่า เด็ก ๆ ถามมูลเลอร์
วา่จะเอาอาหารมาจากไหน ถึงมีก็ปรุงไม่ทนัเสียแลว้ เด็กทุกคนต่างมองหนา้กนั รู้แน่วา่วนัน้ีตอ้งอดแน่ 
แต่มูลเลอร์บอกวา่ พระเจา้จะประทานให ้ ขอใหเ้ราขอบคุณพระเจา้ส าหรับอาหาร เพราะเขามีความเช่ือ
เช่นนั้น ทั้งหมดก็กม้ศีรษะลงอธิษฐาน ทนัใดนั้นมีเสียงรถชนกนัขา้งนอกปรากฏวา่รถบรรทุกเสบียง
อาหาร ไปยงัท่ีหน่ึงเกิดอุบติัเหตุ อาหารกระจายเร่ียราดตามพื้น ผูเ้ป็นเจา้ของรถก็บอกมูเลอร์ ใหเ้ก็บ
อาหารน้ีไปใหเ้ด็กก าพร้าเหล่านั้นกินเถิด 

นบัเป็นตวัอยา่งดียิง่แสดงให้เห็นถึงของประทานความเช่ือ แมส้ถานการณ์อยูใ่นสภาพไม่มีหวงั 
แต่ก็ยงัวางใจพระเจา้ได ้

เราตอ้งการผูท่ี้มีความเช่ือเช่นน้ีมากข้ึนในคริสตจกัร และในงานของพระเจา้ เม่ือไม่มีเงิน
สนบัสนุนโดยตรง 

7. ค าประกอบด้วยสตปัิญญา 

ความหมายของค าประกอบดว้ยสติปัญญา คือในสถานการณ์ยาก ฉุกเฉิน หรือคบัขนัอนัตราย 
ค าท่ีประกอบดว้ยสติปัญญา พระเจา้ใหแ้ก่ผูท้าสของพระองคท่ี์จะแกไ้ข หรือช่วยใหพ้น้สภาวะ
ล่อแหลมนั้นได ้
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ในพระคมัภีร์เดิม เม่ือศึกษาถึงชีวติของซาโลมอน ซ่ึงเขาไดทู้ลขอสติปัญญา (ฉบบัแปลใหม่ 
ความคิดความเขา้ใจ) ซ่ึงพระเจา้ไดป้ระทานสติปัญญาเหลือลน้แก่ซาโลมอน และอวยพรอยา่งอ่ืนแก่
ชีวติของเขาดว้ย ใน 1 พงศก์ษตัริย ์3: 16-28 ส าแดงใหเ้ห็นถึงค าอนัประกอบดว้ยสติปัญญาของ 

ซาโลมอน ในการท่ีจะแกไ้ขสถานการณ์ยากล าบาก เร่ืองการแยง่ลูกของหญิงเพศยาสองคน 
ดงันั้นเม่ือเราพดูถึงค าประกอบดว้ยสติปัญญาจึงไม่ใช่ความเขา้ใจตามธรรมชาติ โดยทัว่ ๆ ไป 

แต่เป็นของประทานจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สติปัญญาน้ีเป็นของมาจากพระเจา้ “และพระเจา้
พระราชทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน ดงัท่ีพระองคท์รงสัญญาไว”้ (1 พงศก์ษตัริย ์5:12) 

8. ค าประกอบด้วยความรู้ 

ค าประกอบดว้ยความรู้ ท่ีมีตวัอยา่งเห็นไดช้ดัเจนในกิจการ 5:1-11 กรณีเร่ืองอะนาเนีย กบั 
สัพฟีราท่ีโกหก เขาบอกวา่ถวายหมด แต่ความจริงเขาเก็บไวส่้วนหน่ึง ซ่ึงเปโตรพดูวา่ “เหตุ

ไฉนซาตานจึงท าใหใ้จของเจา้เตม็ไปดว้ยการมุสาต่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 
เหตุการณ์อนัน้ี ช้ีให้เห็นวา่เปโตรรู้ไดเ้พราะพระเจา้ทรงส าแดงใหท้ราบ จึงพดูออกเป็นค า

ประกอบดว้ยความรู้ 
ค าประกอบดว้ยสติปัญญา มาจากพระเจา้ฉนัใดค าประกอบดว้ยความรู้ ก็ควรจะเป็นฉนันั้น 

แน่นอนค าน้ีไม่ใช่ความรู้ท่ีเราศึกษาคน้ควา้ไดแ้ละเอ่ยออกมา แต่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ช่วยใหเ้รารู้ 
อยา่งไรก็ตาม ของประทานค าประกอบดว้ยสติปัญญาและความรู้ มีความเห็นแตกต่างกนัไป ซ่ึงถา้พดู
ตามความจริงแลว้ ก็แทบไม่มีกลุ่มใดท่ีสามารถสรุปทั้งหมด 

ความเห็นท่ีน่าคิดคือ เป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจความคิดของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใน
สถานการณ์หน่ึงและส่ือสารความจริง เพื่อพบกบัความตอ้งการนั้น 

9. ของประทานรู้จักสังเกตวญิญาณ 

ของประทานอนัน้ี ไม่ใช่การสังเกตฝ่ายวญิญาณในลกัษณะกวา้ง ๆ วา่อยูใ่นระดบัไหน แต่เป็น
การแยกแยะวญิญาณวา่มาจากพระเจา้หรือไม่ คริสตจกัรท่ีเตม็ไปดว้ยของประทานอยา่งเช่นโครินธ์นั้น 
นบัวา่การรู้จกัสังเกตวิญญาณส าคญัมากเพราะปรากฏการณ์หลายอยา่งท่ีปรากฏข้ึน เช่นการพดูภาษา
แปลก ๆ การแปล การพยากรณ์ ฯลฯ อาจจะไม่ใช่มาจากพระเจา้ก็ได ้มนัเป็นวิญญาณชัว่ท่ีแอบแฝงเขา้
มา ท าใหค้นของพระเจา้หลงผดิ และในท่ีสุดตกอยูใ่นลกัษณะหลงเช่ือซาตาน 
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ส่ิงท่ีวญิญาณชัว่พูดอาจถูกตอ้ง ศาสนศาสตร์หรือพระคมัภีร์ก็ได ้ ซ่ึงอาจจะท าใหค้ริสเตียน
ยอมรับ ยกตวัอยา่งเช่นในกิจการบทท่ี 16 ขณะท่ีอาจารยเ์ปาโลอยูท่ี่เมืองฟีลิปปี หญิงคนหน่ึงตามเปาโล
และคณะไปร้องวา่ “คนเหล่าน้ีเป็นทาสของพระเจา้สูงสุด มาประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลาย” (ขอ้ 17) 
ค ากล่าวน้ีถูกตอ้งและเป็นจริงในทุกกรณี ยิง่กวา่นั้นยงัอยูใ่นลกัษณะสรรเสริญยกยอ่งพระเจา้ดว้ย เพราะ
เรียกพระเจา้สูงสุด แต่เปาโลหาไดมี้ความยนิดีกบัค าพดูของวญิญาณชัว่เลย เขากลบัขบัผน้ีีออกในนาม
ของพระเยซูคริสต ์ การสังเกตวญิญาณส าคญัมากเช่นกนัในกรณีพยากรณ์ เพราะมีไม่นอ้ยท่ีพยากรณ์มา
จากเน้ือหนงั คือคิดวา่ส่ิงท่ีพดูนั้นมาจากพระเจา้ และบางทีคนพยากรณ์หรือเผยวจนะจริงใจในส่ิงใดก็
ตามท่ีไม่มาจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แมเ้ราจะจริงใจ เราก็ยงัผดิอยา่งจริงใจได ้ แสดงใหเ้ห็นชดัวา่เม่ือ
จริงใจก็ไม่จ  าเป็นตอ้งถูกตอ้งเสมอไป 

ดาวดิ วทัสัน เขียนขอ้พิสูจน์ไว ้3 ขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการสังเกตการเผยวจนะ 
1. พระเยซูคริสต ์ เป็นเจา้เหนือหวัในชีวติของคนเผยวจนะจริง ๆ หรือไม่ “ไม่มีผูใ้ดอาจพดูวา่ 

พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ นอกจากน้ีผูท่ี้พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (1 โครินธ์ 12:3) 
2. พระเยซูไดรั้บการยอมรับวา่เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และเป็นพระเจา้ท่ีสมบูรณ์หรือไม่ (Perfect 

man and perfect God) “โดยขอ้น้ีท่านทั้งหลายก็จะรู้จกัพระวญิญาณของพระเจา้ คือพระวญิญาณทั้งปวง
ท่ียอมรับวา่พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จมาเป็นมนุษย ์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจา้” (1 ยอห์น 4:2) 

3. ชีวติของคนนั้น สอดคลอ้งกบัความเช่ือของเขาหรือไม่ มีความดี ความน่านบัถือ หรือความ
บริสุทธ์ิในชีวติ (มทัธิว 7: 15-20) 
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บทที ่6 ขบวนการ คาริสมาติค 

เม่ือพดูถึงของประทานฝ่ายวิญญาณแลว้ หากไม่เอ่ยถึงกลุ่ม คาริสมาติคบา้ง ดูออกจะขาดความ
สมบูรณ์ไปมาก กลุ่มน้ีบางทีเขาเรียกวา่ Neo-Pentecostalism หรือ กลุ่ม “เพนตาคอสใหม่”  

ในปี 1950 ท่ีทวปีอเมริกาเหนือ เร่ิมมีประสบการณ์เก่ียวกบัของประทาน และการเคล่ือนไหว
ในลกัษณะเนน้ถึงประสบการณ์กบัพระเจา้ในลกัษณะ “บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” แต่ยงัไม่
กวา้งขวางนกั ต่อมาอีก 10 ปี ศาสนาจารย ์ เดนนิส เบนเนทท ์ ผูอ้ยูใ่นคณะ อีพิโคปาเล่ียน ไดมี้
ประสบการณ์ดงักล่าว ท าให้ชีวติท่ีเคยเป็นแต่พิธี กลบัมีพลานุภาพ และศาสนาจารย ์ เบนเนททค์นน้ีเอง
ท่ีเร่ิมเขียนหนงัสือและบทความ ท าใหก้ลุ่ม คาริสมาติคไดรั้บความสนใจทัว่ไป 

เร่ิมจากกลุ่ม โปรเตสเตน้ท ์ในคณะอีพีโคปาลลูเทอร์แลน เพรสไบทีเรียน และค่อย ๆ ขยายเขา้
ไปในกลุ่มคาทอลิค 

J. Rodman Williams ไดเ้ขียนไวใ้นนิตยสารรายเดือน Christianity today (ก.พ. 1975) สรุปถึง
ลกัษณะของกลุ่มน้ีอยา่งดี ถึง 7 อยา่ง 

1. เป็นความรู้สึกท่ีคน้พบใหม่ ถึงความจริงดา้นพลานุภาพของความเช่ือคริสเตียน 
2. เป็นการร้ือฟ้ืน สามคัคีธรรม  สัมพนัธภาพหรือ คอยโนเนีย (Koinonia) ใหม่อีกคร้ังหน่ึงใน

กลุ่มคริสเตียน 
3. การปรากฏมากข้ึนของของประทานฝ่ายวญิญาณ ตามหลกัใน 1 โครินธ์ 12-14 
4. ประสบการณ์ท่ีเรียกวา่ “บัพติศมาในพระวญิญาณบริสุทธ์” ซ่ึงบ่อยคร้ังประกอบดว้ยการพดู

ภาษาแปลก ๆ ท่ีท าใหชี้วติฝ่ายวญิญาณต่ืนใหม่ 
5. การเขา้รวมกนั ในลกัษณะน ้าหน่ึงใจเดียวกนัดา้นจิตวญิญาณ ท่ีส าคญักวา่การขดัขวางทาง

ลทัธินิกาย 
6. พบถึงฤทธ์ิอ านาจ ในการเป็นพยานใหม่ในการประกาศกิตติคุณ 
7. มีท่าทีใหม่เก่ียวกบัเร่ืองราวในอนาคตของพระคมัภีร์ (Eschatology) 

อยา่งไรก็ตาม ส่ิงพึงสังวรส าหรับคริสเตียนทุกคนก็คือ ความสมดุลยใ์นชีวติคริสเตียนเม่ือเก่ียวขอ้งกบั
ของประทาน 

1. ความต่ืนตวัในฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ เป็นส่ิงถูกตอ้ง อารมณ์ ความรู้สึกในการนมสัการเป็น
เร่ืองส าคญั แต่ตอ้งระวงัอารมณ์และความรู้สึกไม่พาเราไปไกลจากพระค าของพระเจา้ พระค าของพระ
เจา้ยงัเป็นบรรทดัฐานเหนืออารมณ์ความรู้สึก 
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อยา่ใหค้วามเช่ือของเราอยูใ่นลกัษณะงมงาย หรือต่อตา้นความคิดพิจารณา  
(Anti-intellectualism) การรับฟังคนอ่ืน จะมีส่วนช่วยเราใหก้วา้งออกทางความคิดท่ีอยูภ่ายใต้

การควบคุมในพระวจนะของพระเจา้ 
2. ความบริสุทธ์ของชีวิตคริสเตียน นบัวา่ไดมี้การเนน้อยา่งดีในเร่ืองน้ี ภายในกลุ่มคาริสมาติก 

เราเห็นวา่ในคริสตจกัรโครินธ์นั้น แมข้องประทานจะมีมากแต่ความแตกแยกก็ยงัเป็นปัญหาใหญ่ ชีวติท่ี
บริสุทธ์ิของคริสเตียน รวมถึงความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในพระวญิญาณ ความแตกแยกอาจเกิดข้ึนได้
จากสาเหตุของการมีประสบการณ์กบัไม่มีประสบการณ์ หรือความรู้สึกทนงตวัวา่ เรามีของประทาน
ภาษาแปลก ๆ ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงไม่มี ท าใหเ้กิดความรู้สึกสงสารคนอ่ืน ๆ หรือจดัพวกไม่มีเป็น 

คริสเตียนประเภทสอง อยา่งน้ีพึงระวงั เพราะการแแตกแยกของคริสตจกัรเกิดข้ึนในลกัษณะน้ี
บ่อยคร้ัง 

3. ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนันั้น ตอ้งมีรากฐานความเช่ือส าคญัเหมือนกนัดว้ย จึงจะเขา้กนัได้
แทจ้ริง ยกตวัอยา่งเช่น คนสองพวกมาประชุมร่วมกนัในการสรรเสริญพระเจา้ พวกหน่ึงเช่ือวา่พระเยซู
คริสตเ์ป็นพระเจา้ อีกพวกหน่ึงบอกวา่ไม่ใช่เป็นเพียงมนุษยธ์รรมดาเท่านั้น ในลกัษณะขดักนัถึงความ
เช่ือส าคญัเช่นน้ี การเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร แมว้า่ในการประชุมจะเตม็ไปดว้ยการ
สรรเสริญก็ตาม 

ในท านองเดียวกนั หากเราเนน้การเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั หลงัจากการประชุมเสร็จแลว้พวก
หน่ึงยงัหนัเขา้กราบไหวรู้ปเคารพ เช่น นางมาเรีย และนกับุญต่าง ๆ ดูออกจะตรงขา้มกบับญัญติั 10 
ประการมากทีเดียว 

ในท่ีสุดเราจะเห็นวา่ เราสามารถเรียนรู้หลายอยา่งจากขบวนการคาริสมาติก ไม่วา่จะเป็นการ
ต่ืนตวัในการสัมผสักบัพระเจา้อยา่งจริงจงัในชีวติของเรา หรือการสรรเสริญพระเจา้แบบมีชีวติของเรา 
หรือการสรรเสริญพระเจา้แบบมีชีวติชีวา ตลอดทั้งความสนใจในเร่ืองของประทานฝ่ายวญิญาณแทนท่ี
จะเพิกเฉย หรือมองขา้มไป 

เราตอ้งยอมรับวา่ ในศตวรรษท่ี 20 น้ี คริสตจกัรจ านวนมากท่ีตายลง เน่ืองจากศาสนศาสตร์
แบบใหม่ท่ีปฏิเสธอิทธิฤทธ์ิ การมหศัจรรยข์องพระเจา้ หลายแห่งนมสัการพระเจา้แต่เพียงพิธีเท่านั้น หา
ไดเ้ขา้ถึงการสถิตอยูข่องพระเจา้ไม่ บางคร้ังฤทธ์ิเดชของพระเจา้ดูห่างไกลเหมือนมีอยูใ่นสมยัแรก
เท่านั้น 

เราตอ้งขอบคุณพระเจา้ ท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิก าลงัเคล่ือนไหวในหลายท่ี ขณะเดียวกนัอยา่ให้
อารมณ์พาเราไปไกลจากพระค าของพระเจา้ จนเราตอ้งกลายเป็นคริสเตียน “ตกขอบ” 



 
 
 

36 

บทที ่7 เป็นอวยัวะของกายอนัเดยีวกนั 

(เอเฟซัส 3:6) 
เม่ือเราพดูถึงคริสตจกัร ในความหมายจริงของพระคมัภีร์แลว้ เราตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจน

เสียก่อนวา่ คริสตจกัร ไม่ไดห้มายถึงอาคารบา้นเรือน หรือโบสถแ์ต่หมายถึงคนท่ีบงัเกิดใหม่ในพระ
คริสต ์ค าวา่คริสตจกัรมาจากภาษาเดิมคือ “เอก็เลเซีย” ซ่ึงแปลตรงตวัวา่ “ผู้ทีถู่กเรียกออก” 

พระคมัภีร์ไดพู้ดถึง คนท่ีถูกเรียกออกจากความมืดเขา้สู่ความสวา่งจากความตายเขา้สู่ชีวิต หรือ
จากห่างไกลเขา้สู่ร่มพระคุณของพระเจา้ ในทรรศนะท่ีวา่เขาเหล่านั้นรวมกนัเป็นพระวรกาย ซ่ึงมีพระ
คริสตเ์ป็นศีรษะ “เหมือนพระคริสตท์รงเป็นศีรษะของคริสตจกัร ซ่ึงเป็นกายของพระองค์”  

(เอเฟซสั 5: 23, 4: 12) 
ทุกคร้ังท่ีพระคมัภีร์พดูถึงคริสตจกัร ไม่เคยสักคร้ังเดียวท่ีหมายถึงอาคารบา้นเรือน แต่หมายถึง

คนท่ีอยูใ่นพระคริสต ์และคริสเตียนเหล่าน้ีรวมกนักลายเป็นพระกายซ่ึงมีพระคริสตเ์ป็นศีรษะ 

หลกัส าคญัในกายเดียวกนั 

1. อวยัวะมีหลายส่วนแต่ยงัเป็นกายเดียว เราตอ้งตระหนกัวา่ คริสเตียนทุกคนเป็นอวยัวะส่วน
หน่ึงในกายของพระคริสต ์ และอวยัวะแต่ละอยา่งก็แตกต่างกนัออกไปฉนัใด คริสเตียนก็ฉนันั้น เรา
ทั้งหลายต่างมีความคิดพื้นเพ และนิสัยใจคอไม่เหมือนกนั แต่ก็ยงัตอ้งระลึกเสมอวา่เราต่างคนต่างก็ยงั
อยูใ่นกายเดียวกนั ของพระคริสต ์ แมข้องประทานในชีวติจะต่างกนั เราก็ยงัเป็นกายเดียวกนัของพระ
คริสต ์

2. ในกายนั้นไม่มีแบ่งแยก ชนชั้น หรือเช้ือชาติ พระกายของพระคริสตป์ระกอบดว้ยบุคคลท่ีมา
จากหลายแหล่ง หลายฐานะ ทั้งท่ีอิสระ และเป็นทาส ยวิหรือกรีก พระกายน้ีไม่ไดจ้  ากดัไวเ้ฉพาะ 
ส าหรับชนชั้นใดชนชั้นหน่ึงหรือเช้ือชาติใดเช้ือชาติหน่ึง ทุกคนท่ีปรารถนาสามารถเขา้เป็นส่วนในกาย
นั้นได ้“เราทั้งหลายไดรั้บบพัติศมาโดยพระวญิญาณองคเ์ดียว เขา้เป็นกายเดียวกนั” 

3. เราต่างตอ้งการกนัและกนั ในความเติบโต หรือ ถึงขนาดความไพบูลยข์องพระคริสตน์ั้น 
อวยัวะต่าง ๆ จะแยกกนัอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวไม่ได ้ ต่างตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั บางคนอาจมีของ
ประทานมาก บางคนนอ้ยแต่ทุกคนก็ส าคญัต่อกายนั้นในสายพระเนตรของพระเจา้ 
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ดงันั้น เราจึงเห็นวา่พระเจา้ทรงตั้งแต่ละคนไวใ้นฐานะไม่เหมือนกนั ในส่วนรับผดิชอบต่างกนั 
แต่ไม่วา่เราจะรับผดิชอบมากนอ้ย เราก็ส าคญัทั้งส้ิน และถา้ขาดอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง พระกายของ
พระคริสตต์อ้งรับการกระทบกระเทือนแน่ ๆ  

ดงันั้น เม่ือเราคิดถึงคริสเตียนทุกคนเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงในพระกายของพระคริสต ์ เราจะเห็น
วา่ ความเจริญเติบโตกา้วหนา้ได ้ อวยัวะต่าง ๆ ตอ้งท างานในหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน ตามแต่ของ
ประทานท่ีพระเจา้ทรงประทานแก่เขา 

หากเรามองดูคริสตจกัรในลกัษณะทีมฟุตบอลลงไปแข่งขนัในสนาม เราจะเห็นวา่ แทนท่ี
นกักีฬาทั้ง 11 คนจะลงเล่นทั้งหมด เรากลบัเห็นนายโก หรือผูรั้กษาประตูท างานอยูค่นเดียว วิง่อยูค่น
เดียว รับลูกอยูค่นเดียว อีก 10 คนแทนท่ีจะลงเล่น กลบัไปนัง่ริมสนามท าหนา้ท่ีเป็นกองเชียร์ทีม
ฟุตบอลน้ีต่อใหเ้ก่งขนาดไหน ก็เล่นชนะไม่ได ้เพราะมีคนเล่นอยูค่นเดียว 

ทุกคนคงข าและหวัเราะอยา่งงอหาย หากเจอทีมฟุตบอลเช่นน้ี เราตอ้งคิดวา่ทีมน้ีคงบา้ ๆ บอ ๆ  
แน่ 

เม่ือเราหนัมามองคริสตจกัร เราเป็นดงัเช่นทีมฟุตบอลท่ีพูดน้ีจริง ๆ ยกตวัอยา่งเช่นการประกาศ 
ในคริสตจกัร บางแห่งมีศิษยาภิบาลท าการประกาศอยูค่นเดียว คนอ่ืนท าหนา้ท่ีเป็นกองเชียร์ท่ีจะหนุน
ใจศิษยาภิบาลใหป้ระกาศเท่านั้นเอง ตวัสมาชิกไม่ยอมท าอะไรเลยสัปดาห์หน่ึงมาโบสถค์ร้ังหน่ึงก็เป็น
อนัพอกนั 

ถา้คริสตจกัรตกอยูส่ภาพน้ี จะมีชยัชนะไดอ้ยา่งไร ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเราจะเขา้ใจวา่เราต่าง
ตอ้งการกนัและกนั ทุกคนควรเขา้ใจประจ าการ ตามของประทานท่ีพระเจา้ใหม้า ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ
กนัท างาน ประกาศขยายแผน่ดินของพระเจา้ การบรรลุเป้าหมายจึงจะเป็นไปได ้

4. อวยัวะทุกส่วนพะวงซ่ึงกนัและกนั คริสเตียนทุกคนควรเอาใจใส่สนใจ เป็นห่วงเป็นใยซ่ึงกนั
และกนั พร้อมท่ีจะร่วมใจในการแบกภาระซ่ึงสมาชิกอีกคนหน่ึงไดรั้บ 
ความรู้จกัพะวงต่อกนัน้ี จะช่วยใหก้ารเขา้สนิทพร้อมสัมผสัส่วนท่ีจริงได ้เป็นการก่อสร้างความรัก
ระหวา่งคริสเตียนใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน 

ยิง่กวา่นั้น เราควรรู้ความจริงเสียทีวา่ หากอวยัวะส่วนไหนไดรั้บบาดเจบ็ อวยัวะทั้งหมดก็
พลอยบาดเจบ็ดว้ย ถา้เราเขา้ใจอยา่งน้ีแลว้ เราจะไม่ท าร้ายอวยัวะอ่ืน  เพราะในท่ีสุดถา้เราท าร้ายเขา เรา
เจบ็ดว้ย เน่ืองจากเป็นกายเดียวกนั ความเขา้ใจอนัน้ีจะช่วยเราในการด าเนินงานอยา่งพิถีพิถนั ค  านึงถึง
อวยัวะอ่ืน ๆ ดว้ยเป็นส าคญั ท าใหเ้ราไม่ท าร้ายคริสตจกัรอ่ืนท่ีอาจอยูใ่นคณะไม่เหมือนเรา เราจะไม่ท า
ร้ายเขาโดยการกล่าวหา แยง่ลูกแกะ หรือยยุงใหแ้ตกแยกเป็นแน่ เพราะทุกคร้ังท่ีเขาเจบ็เราเจบ็ดว้ย 
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ในทางตรงขา้ม เราพยายามโดยการทรงน าของพระเจา้ท่ีจะใหอ้วยัวะอ่ืนไดรั้บเกียรติ ไดรั้บการยกยอ่ง 
เชิดชู อนัเป็นสัญญลกัษณ์วา่พระเจา้ไดรั้บเกียรติยศในท่ีสุด 

ทุกวนัน้ี แทนท่ีจะใหเ้กียรติแก่อวยัวะอ่ืน เรากลบัพยายามจ้ีจุดอ่อนเพื่อท าใหเ้ขาบาดเจบ็
บางคร้ัง ผูรั้บใชข้องพระเจา้ลม้ลง หรือผดิพลาดบา้งแทนท่ีคริสตชนจะช่วยกนัพยงุเขาข้ึน เรากลบั
กระทืบซ ้ า จนเขาจมดินหายไปในปฐพี ไม่กลา้ท่ีจะโผล่หนา้ไปคริสตจกัรไหนอีกเลย 

การเป็นคริสเตียนนั้นตอ้งพดูความจริง เราไม่บิดเบือน แต่ขณะเดียวกนัพระคมัภีร์ก็สอนใหเ้รา
พดูความจริงดว้ยใจรัก (เอเฟซสั 4: 15) 

เราควรตั้งเป้าตามของประทาน ท่ีพระเจา้ทรงใหใ้นการร่วมช่ืนชมยนิดี เม่ืออวยัวะอ่ืนไดรั้บ
เกียรติ แทนท่ีจะมีปฏิกริยาไปในทางลบ 
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บทที ่8 คริสตจักรกบัศตวรรษนี ้

ในยคุน้ี มีเอกลกัษณ์แห่งการหมุนเวยีนเปล่ียนผนั การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม เทคโนโลย ี
สังคมไดส้ร้างความกระทบกระเทือนต่อคริสตจกัร ทั้งดา้นส่งเสริม และบัน่ทอน 

ในด้านส่งเสริม เช่น การคิดคน้ดา้นวทิยาศาสตร์ ท าใหก้ารประกาศของคริสเตียนไปไดร้วดเร็ว 
มิชชนันารีไม่ตอ้งนัง่เรือหลายเดือนกวา่จะมาถึงเมืองไทยเด๋ียวน้ีการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ใหค้วาม
รวดเร็วมากนอกจากนั้น การใชว้ทิย ุโทรทศัน์ ก็ช่วยในการประกาศใหร้วดเร็วข้ึน 

ส่วนด้านบั่นทอน ก็ปรากฎเช่นกนั เช่นความเจริญในเมืองใหญ่ ๆ คนมุ่งแข่งขนักนัท่ีจะท ามา
หาเล้ียงชีพ ท าใหค้นส่วนมากตั้งเป้าวา่จะหาเงินใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อเงินจะซ้ือวตัถุได ้ และวตัถุก็จะให้
ความสุขแก่จิตใจ ดงันั้นเป้าหมายชีวติเตม็ไปดว้ยวตัถุส่ิงของ ในวงสนทนาเราเห็นเร่ืองน้ีไดช้ดัไม่วา่จะ
เป็น บา้น, รถยนต,์ และเส้ือผา้ ส่ิงของไดก้ลายเป็นมาตรฐานในการวดัระดบัฐานะคน ท่ีแทบกล่าวไดว้า่ 
สังคมทัว่ไปยอมรับ ยิง่ไปกวา่นั้นส่ือมวลชนจ านวนมาก ก็มอมเมาประชาชนดว้ยวตัถุท่ีน่าซ้ือหา
มากมาย ท าใหจิ้ตใจของคนพะวงอยูก่บัวตัถุ จนไม่มีเวลาสนใจเร่ืองฝ่ายจิตวญิญาณ 

ในท่ามกลางสถานะการณ์รอบขา้งเช่นน้ี ท่ีคริสตจกัรยงัยืนหยดัอยู ่ เพื่อเป็นแสงสวา่งของพระ
เจา้ ในขณะท่ีวตัถุก าลงัเขา้ครอบครองจิตใจคน 

1. สัมพนัธ์ฝ่ายวญิญาณ ในท่ามกลางความวา้วุน่ สับสนหาตน้ชนปลายไม่ได ้ ความเห็นแก่ตวั
ก าลงัเป็นจุดเด่นในทุกแห่ง ฝงูชนท่ีหลงหาย ต่างตอ้งการท่ีจะเห็นส่ิงในดา้นตรงกนัขา้ม แมบ้างคร้ังเขา
เองก็ไม่รู้วา่เขาตอ้งการมีสัมพนัธ์ฝ่ายวญิญาณ ท่ีจะเห็นความรัก ความเขา้ใจ ความยอมรับ ความอบอุ่น 
ฯลฯ ท่ีเขาหาไม่ไดใ้นโลก  

น่าเสียดายท่ีวา่ บางคร้ังเราพยายามเอาโลกเขา้มาในคริสตจกัร แทนท่ีจะน าคริสตจกัรเขา้ไปใน
โลก เช่นเจตนารมณ์ของบางคนท่ีไปคริสตจกัร เพื่อประโยชน์ดา้นการคา้, เพื่อการเขา้สังคม, เพื่อเป็น
พิธี คริสตจกัรมองดูศิษยาภิบาลเหมือนดงัโลกมอง เม่ือเราจา้งเขา เขาจึงกลายเป็นลูกจา้งของเรา แลว้แต่
เราจะใชใ้หท้  าอะไรบา้งก็ใชค้ริสตจกัรเป็นท่ีแข่งแฟชัน่ แข่งความมัง่มี หรือแมแ้ต่แสวงการกุมอ านาจก็
ยงัมี 

เม่ือคนฝ่ายโลกเขา้มาในคริสตจกัร แทนท่ีจะไดเ้ห็นอะไรท่ีดีกวา่ เขากลบัเห็นส่ิงท่ีเขาเองก็จ  าเจ
อยูใ่นชีวติประจ าวนั ทุกส่ิงอยูใ่นลกัษณะผวิเผนิ การทกัทายก็เป็นเพียงผวิเผิน, การยิม้ก็เป็นเพียงผวิเผิน, 
ความสนใจก็เป็นเพียงผวิเผนิ การด ารงชีวติแบบคริสเตียนก็เป็นเพียงผวิเผิน 
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การมีสัมพนัธ์ฝ่ายวญิญาณ เร่ิมข้ึน เม่ือเราเช่ือวางใจในพระคริสต ์ และไดบ้งัเกิดใหม่เขา้มาใน
ครอบครัวของพระเจา้ เราจึงตระหนกัดีวา่ เรามีพระบิดาเดียวกนัและทุกคนท่ีเป็นบุตรของพระเจา้ ก็เป็น
พี่นอ้งฝ่ายวญิญาณของเรา ดงันั้นสัมพนัธ์ท่ีเรามีต่อกนัจึงเป็นสัมพนัธ์ฝ่ายวญิญาณ เป็นความรักแทจ้ริง 
ห่วงใยแทจ้ริงมีความปรารถนาดีต่อกนัแทจ้ริง โดยไม่ไดแ้อบแฝงมาเพื่อผลประโยชน์หรือรูปอ่ืนใด 
ความจริงต่อกนัเช่นน้ี จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ เราประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (เอเฟซสั 5: 18) 

2. การใช้บุคคลากร น่ีเป็นเร่ืองส าคญัยิง่อีกอยา่งหน่ึงส าหรับคริสตจกัรปัจจุบนั ท่ีจะเรียนรู้การ
ใชบุ้คคลากรของตนท่ีมีอยู ่บุคคลากรหรือทรัพยากรอนัส าคญัของคริสตจกัร ก็คือ บรรดาสมาชิกท่ีมีอยู ่
โดยทัว่ไปเราใชค้วามสามารถของสมาชิกในคริสตจกัร เพียง 10 %  เท่านั้น เช่น นาย ก. เป็นสมาชิกท่ี
ร ่ ารวย ดงันั้นทุกคร้ังท่ีจดัการประชุม หรือจดัประกาศหรือตกแต่งคริสตจกัร ศิษยาภิบาลตอ้งมาหา นาย 
ก. 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก ในลกัษณะน้ีท าใหน้าย ก. รู้สึกเบ่ือ เพราะเขารู้สึกวา่ เขามี
ประโยชน์ต่อคริสตจกัรเพียงแค่ถวายเงินเท่านั้น ซ่ึงสภาพการเร่ียไรท านองน้ี สังคมขา้งนอกก็มีมากมาย 
จนท าใหเ้ห็นวา่คริสตจกัร ไม่ต่างไปจากสังคมขา้งนอกเลย 

เน่ืองจากมีความรับผิดชอบ แค่ถวายเงินอยา่งเดียว การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจึงค่อย ๆ แคระ 
แกรนและไม่ร้อนไม่เยน็ในท่ีสุด 

ดงันั้นเราจึงไดค้วามจริงส าคญัอยา่งยิง่ขอ้หน่ึงวา่ “สาเหตุท่ีสมาชิกไม่ร้อนไม่เยน็ เพราะไม่ถูก
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในงานของพระเจา้” 

3. เราจะใช้เขาอย่างไร การใชส้มาชิกใหเ้ป็นประโยชน์ ผูน้ าหรือศิษยาภิบาลตอ้ง ใช้สมาชิกตาม
ของประทานท่ีเขามีอยู่  

สาเหตุใหญ่ท่ีเราผดิหวงัในการใชส้มาชิกก็เพราะผูน้ าไม่ไดส้ังเกตวา่ คนนั้นมีของประทาน
อะไร เช่นบางคนท่ีร้องเพลงไม่เป็นเลย แต่ถูกคะย ั้นคะยอใหรั้บหนา้ท่ีน าเพลงในคริสตจกัรเวลา
นมสัการ ศิษยาภิบาลไม่เขา้ใจเลยวา่ ท าไม่เขาหนา้ตาซีดเซียวในเชา้วนัอาทิตย ์ก็เพราะความกลวัเร่ืองน า
เพลง เขาจึงนอนไม่หลบัทั้งคืน 

ถา้เขามีของประทานในการประกาศ เราตอ้งใชเ้ขาในเร่ืองประกาศ ถา้เขามีของประทาน
ทางดา้นการให้เราตอ้งใชเ้ขาในดา้นน้ี 

“สมาชิกจะไม่มีวนัรู้สึกวา่ เขาเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัร จนกวา่เขาจะถูกใช ้ และรู้สึกวา่ เขา
เป็นประโยชน์ในคริสตจกัร” 
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ของประทานจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
การเผยพระวจนะ (พยากรณ์) 
การพดูภาษาแปลก ๆ 
การแปลภาษาแปลก ๆ 
การรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ 
การอศัจรรย ์อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์และ ฯลฯ 
ส่ิงเหล่าน้ียงัมีอยูใ่นคริสตจกัรยคุปัจจุบนัหรือไม่? หนงัสือเล่มน้ีจะใหค้  าตอบแก่ท่าน 


