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ของประทานประเสริฐทีสุ่ด โดยศาสนาจารย์ เอ.บ.ี  ซิมซัน 

“ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอนัใหญ่ยิง่ แต่ขา้พเจา้ยงัจะส าแดงทางดีใหญ่ยิง่กวา่นั้น
ใหแ้ก่ท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 12:31) 

“จงพยายามแสวงหาความรัก แต่ก็จงยงัปรารถนาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณเช่นการพยากรณ์
ซ่ึงเป็นการส าคญั” (1 โครินธ์ 14:1) 

เน่ืองจากมีความเห็นท่ีท าใหเ้กิดความยุง่ยากและวุน่วายใจแก่คริสตสมาชิก ซ่ึงเก่ียวกบัของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิและเราก็ควรพิจารณาดูเร่ืองน้ี อยา่งระมดัระวงัและอยา่งใชส้ติปัญญา
ดูวา่พระคมัภีร์ของพระเจา้สอนเร่ืองส าคญัเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง เพราะการสอนเร่ืองของประทานแห่งพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิไดส้อนกนัจริง ๆ จงั ๆ ในคริสตจกัรโครินธ์ และในหนงัสือโครินธ์ฉบบัตน้ตั้งสามบท
ไดพ้ดูเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

ของประทานแห่งพระวญิญาณ 

ก่อนอ่ืนใหเ้ราจ าอยา่งแม่นย  าวา่ของประทานแห่งพระวิญญาณเป็นเร่ืองท่ีแตกต่างจากความน่ิม
นวลสวยงามแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และการท่ีเราไดรั้บของพระราชทานแห่งพระวิญญาณแลว้ และ
ไม่ไดเ้ก่ียวกบัความรอดพน้บาปของเราหรือไม่เก่ียวกบัการแยกตวัออกใหบ้ริสุทธ์ิเพื่องานของพระเจา้
และเราก าลงัยนือยูต่่อพระพกัตร์พระเจา้ก็เพราะเมตตาคุณของพระเจา้ ค  าสอนเร่ืองน้ีแตกต่างจากค า
สอนเร่ืองการท างานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีน าเราใหม้าพบพระคริสตเ์พื่อเราจะไดรั้บความรอดพน้
บาปและเพื่อการเขา้สนิทกบัพระเจา้โดยการอุทิศตวั และเพื่อเราจะไดรั้บความรอดพน้บาปและเพื่อการ
เขา้สนิทกบัพระเจา้โดยการอุทิศตวัและเพื่อรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ความผดิท่ีเสียหาย
ร้ายแรงท่ีสุดซ่ึงแพร่ออกทัว่ไปในเวลาน้ีก็คือเขาสอนวา่ตอ้งพดูเป็นภาษาแปลก ๆ ไดจึ้งจะพิสูจน์วา่ผู ้
นั้นไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิและมาถึงขั้นสุดยอดแห่งความสมบูรณ์ของพระคริสต ์

ค าอธิบายเป็นขอ้ ๆ ดงัต่อไปน้ีชดัเจนและส าคญัมาก ซ่ึงเก่ียวโยงกบัค าสอนของอคัรสาวกซ่ึง
สอนถึงเร่ืองของประทานแห่งพระวญิญาณ 

ของประทาน การปรนนิบตัิและประสบการณ์ 

อคัรสาวกไดส้อนแยกลงไปชดัเจนวา่ของประทานแห่งพระวญิญาณ การปรนนิบติัและอาการ
กระท าของพระวิญญาณ ทั้งสามอยา่งน้ีไม่เหมือนกนั (1 โครินธ์ 12:4-6) 
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(1) ของประทานแห่งพระวญิญาณหมายความวา่พระเจา้ทรงประสิทธ์ิประสาทอ านาจใหแ้ก่ผู ้
เช่ือพระเจา้ โดยผา่นทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพื่อประสงคใ์หค้น ๆ นั้นท าหนา้ท่ีพิเศษอะไรสักอยา่ง
หน่ึง และ  

(2) ค  าท่ีวา่ “การปรนนิบติั” เปาโลหมายความวา่คน ๆ นั้นมีของประทานเพื่อรับใชพ้ระเจา้ใน
หนา้ท่ีการงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรืออาจเป็นงานปฏิบติัพระเจา้ในรูปหน่ึงรูปใด ส าหรับคน ๆ นั้นจะ
ปรนนิบติัพระเจา้เป็นพิเศษและ  

(3) ค  าวา่ “อาการกระท า” นั้นหมายถึงการท างานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิภายในจิตใจของคน
นั้น ๆ เป็นรายบุคคลเป็นเฉพาะบุคคลไป ทั้งน้ีเกิดเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลในขณะท่ีเราไดรั้บของ
ประทานแห่งพระวญิญาณ และลงมือบริหารงานน้ีตามท่ีพระวิญญาณทรงส าแดงใจของเรา 
ประสบการณ์เช่นน้ีท าใหจิ้ตใจของเราคึกคกัและสามารถรับใชพ้ระเจา้ไดผ้ลมากข้ึน เรามิไดเ้ป็น
เคร่ืองมือท างานของพระเจา้ชนิดใจเยอืกเยน็จืดชืด แต่เราท าดว้ยใจเร่งร้อน ท างานอยา่งมีชีวติจิตใจ 
ท างานชนิดท่ีมีน ้าใจรับผิดชอบและท างานร่วมมือกบัพระเจา้โดยตอ้นรับพระพรของพระเจา้ไวใ้นใจ
ของเรา และเราก็ส่งพระพรนั้นผา่นต่อไปใหค้นอ่ืนอีกขั้นหน่ึง บดัน้ีเกิดมีเปล่ียนแปลงแตกต่างออกไป
จากหลกัเดิม เก่ียวกบัค าสอนเร่ืองของประทาน เร่ืองการปรนนิบติัและเร่ืองอาการกระท าของพระ
วญิญาณเป็นประสบการณ์ในตวับุคคล แต่ทั้งสามอยา่งน้ีเป็นองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์องคเ์ดียวกนัท่ี
ท างานในทุก ๆ กรณี ฉะนั้นเราถูกสอนมาแต่เร่ิมตน้ทีเดียววา่ มิใหล้อกแบบจากใครแต่ใหเ้ราจ าไวว้า่
พระเจา้ทรงมีวธีิการท่ีจะบริหารงานของพระองคก์บัมนุษยเ์ป็นรายบุคคล ๆ ไป 

ทุกคนควรมขีองประทานบางอย่างจากพระเจ้า 

สาวกของพระเยซูทุกคนควรมีปรากฏการณ์เป็นพิเศษเฉพาะตวั เพื่อส าแดงวา่เรามีพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ และมีของประทานบางชนิดส าหรับใชง้านของคริสเตียน “การปรากฏของพระวญิญาณนั้นมีแก่
ทุกคน เพื่อเป็นประโยชน์แก่เขา” (1โครินธ์ 12:7) ไม่เปิดโอกาสใหค้นบ าเพญ็ตนเป็นคนเกียจคร้านและ
เป็น “แมงดา” และไม่มีขอ้แกต้วัส าหรับคริสเตียนท่ีไม่เกิดผล พระเจา้ทรงมีฤทธ์ิและทรงมีงานส าหรับ
ทุก ๆ คนท่ียอมมอบตวัเองใหแ้ก่พระองค ์เพื่อท างานอนัน าเกียรติมาสู่พระองค ์

พระราชทานตามน า้พระทยั 

ของประทานเหล่าน้ีเป็นของท่ีองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงประทานให ้ พระองคท์รงมีสิทธิ
พิเศษท่ีจะจดัการกบัผูใ้ดและอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัคนนั้น ๆ เพื่อจะท าใหเ้กิดประโยชน์ และท าให้
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พระกายของพระคริสตบ์งัเกิดผลส าเร็จบริบูรณ์ พระองคท์รงทราบวา่อะไรเป็นของประทานท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับเรา เพื่อเราจะมีความสามารถถวายพระเกียรติและช่วยคนอ่ืนได ้ ไม่มีสาวกของพระเยซูคนใดท่ี
จะรับของประทานทั้งหมดไวใ้นตวัคนเดียวไดท้ั้งหมด ยกตวัอยา่งเช่นการพดูเป็นภาษาแปลก ๆ เราจะ
ถือวา่นัน่เป็นมาตรฐานของการรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ก็ดูเป็นของไม่สมกบัเหตุผลของ
มนุษยแ์ละไม่สมกบัหลกัพระคมัภีร์ทั้งสองอยา่ง “พดูภาษาแปลก ๆ ไดทุ้กคนหรือ?” (1 โครินธ์ 12: 30) 
พระเจา้ทรงจดัเคร่ืองอุปกรณ์ของเราใหเ้หมาะแก่นิสัยธรรมชาติของเรา และเหมาะแก่ความสามารถของ
เรา และจดัให้เหมาะสมตามเหตุการณ์ส่ิงแวดลอ้มส าหรับตวัเราและเหมาะแก่งานพิเศษ ซ่ึงพระเจา้ทรง
เรียกใหเ้ราท า เราเป็นเสมือนตวัแทนส่วนประกอบอวยัวะแห่งพระกายของพระคริสต ์ และในพระกาย
ของพระคริสตน์ั้นยอ่มมีส่วนประกอบต่าง ๆ กนั แต่กระนั้นก็ยงัรวมกนัเป็นพระกายของพระคริสต ์
เปาโลเนน้ถามคริสตจกัรโครินธ์อยา่งชดัถอ้ยกระจ่างความวา่ “ถา้ทั้งร่างกายเป็นตาจะมีหูอยา่งไร? ถา้
ทั้งกายเป็นหูจะมีจมูกดมกล่ินอยา่งไร? เราจะท าใหภ้าพน้ีเห็นเด่นชดัข้ึนอีกถา้เราจะพดูใหม้ากกวา่น้ี ถา้
ใบหนา้ของมนุษยมี์จมูกเตม็หนา้ หรือทั้งหวัมีแต่ใบหูทั้งนั้นจะมองดูพิลึกชอบกล และสมมุติวา่เราพดู
ภาษาแปลก ๆ ได ้ และโดยเฉพาะเป็นภาษาต่างประเทศทั้งส้ิน ซ่ึงจะไม่น่าสนใจตรงไหนและไม่เกิด
ประโยชน์อนัใดแก่ใครเลย หนา้ท่ีของเราก็คือยอมตวัของเราเองถวายแก่องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ
เพื่อใหเ้หมาะสมส าหรับเรา และเราไวว้างใจท่ีพระองคจ์ะทรงจดัการแต่งตั้งใหเ้หมาะสมกบั
ความสามารถของเรา 

ของประทานอนัดบัแรกคอืสติปัญญา 

ของประทานพิเศษแต่ละอนั ๆ ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งละเอียดเป็นอยา่ง ๆ และทั้งหมดมีดว้ยกนัเกา้
อยา่ง และของประทานชนิดแรก คือสติปัญญา สติปัญญาคือคุณภาพพิเศษชนิดหน่ึงท่ีสามารถท าอะไร
ไดถู้กตอ้ง และหลีกเล่ียงการผดิพลาด น่ีเป็นพวงมาลยัส าหรับชีวิต เหมือนเกลือในธรรมชาติของโลก 
โดยมากเรามกัไม่รู้สึกและดูเหมือนจะขาดการเชิดหนา้ชูตา แต่วา่เป็นความจ าเป็นส าหรับชีวิต ดงันั้น
สติปัญญาจึงกระจายไปอยูใ่นของประทานชนิดการงาน อ่ืน ๆ ดว้ย ดงันั้นจึงเหมาะสมแลว้ท่ีจะตั้งอยูใ่น
อนัดบัแรกและเป็นของประทานท่ีส าคญัท่ีสุดในบรรดาของประทานทั้งหมดท่ีมีอยู ่ โดยมากเรามกั
มองขา้มคุณภาพขอ้น้ีเสีย และอยากไดข้องประทานท่ีสะสวยน่าดู และบางคร้ังอยากไดข้องประทานท่ี
ปรากฏเป็นของพิเศษ ผดิปกติสามญั และการท่ีขาดสติปัญญานัน่เองท าใหทุ้กส่ิงท่ีเราตอ้งการเกิด
ขดัขอ้งและยุง่เหยงิ 
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ถ้อยค าประกอบด้วยความรู้ 

ของประทานอนัท่ีสองคือความรู้ ขอ้น้ีหมายความวา่ความรู้เก่ียวกบัความจริง และโดยเฉพาะ
ความจริงเก่ียวกบั พระวจนะของพระเจา้ เป็นความรู้ชนิดพิเศษท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยใหท้ราบความจริง
และไม่ใช่เป็นความรู้ของมนุษยท่ี์มนุษยไ์ดศึ้กษาและรวบรวมข้ึนเอง เราจึงใชค้  าวา่ พระด ารัสหรือพระ
วจนะของพระเจา้ในทุก โอกาส และทุกแขนงของงาน “เราไดบ้รรจุถอ้ยค าของเราในปากของเจา้” 
“พระเจา้ทรงประทานใหข้า้พเจา้มีล้ินท่ีประกอบดว้ยความรู้ และขา้พเจา้จะเรียนรู้ท่ีจะพดูถอ้ยค าใหแ้ก่
คนทอ้ถอยเหน่ือยใจไดก้ าลงั พระองคท์รงปลุกรุ่งอรุณดว้ยเวลาเชา้ตรู่ และทรงปลุกหูของขา้พเจา้ให้ต่ืน
ข้ึนเหมือนกบัความมีความรู้” 

ความเช่ือส าหรับปฏิบตัิงาน 

ของประทานต่อไปคือความเช่ือ ขอ้น้ีไม่ใช่ความเช่ือท่ีท าใหเ้รารอดพน้บาปแต่เป็นความเช่ือท่ี
ท าใหเ้ราถูกช าระใหส้ะอาด เป็นความเช่ือท่ีทรงนบัวา่เราเป็นผูช้อบธรรมและน าเราให้ไดรั้บพระพรจาก
สวรรค ์ แต่ความเช่ือชนิดน้ีเป็นความเช่ือพิเศษซ่ึงท าใหเ้รามีความเหมาะสมท่ีจะท างานทุกชนิดไดอ้ยา่ง
เกิดผล ความเช่ือชนิดน้ีแหละเป็นความเช่ือท่ีจะยา้ยภูเขา แห่งความยุง่ยากใหเ้คล่ือนท่ีได ้เป็นความเช่ือท่ี
ถอนตน้ไมแ้ห่งความชัว่ชา้ออกจากตวัของเราได ้ และเป็นความเช่ือท่ีเคาะประตูจนประตูเปิดและเป็น
ความเช่ือท่ีจดัเตรียมใหผู้ป้ระกาศพระกิตติคุณน าวญิญาณใหถึ้งความรอดและเป็นความเช่ือท่ีคนงาน
ของพระเจา้ท างานใหญ่ในการสถาปนาพระราชอาณาจกัรของพระเจา้ในโลกน้ีไดส้ าเร็จ ไม่มีของ
ประทานอนัใดจะมีราคามากมายเท่ากบัของประทานแห่งความเช่ือ โดยเหตุน้ีเองพระเยซูจึงสอนสาวก
ของพระองคใ์หมี้ความเช่ือในพระเจา้ 

ของประทานในการรักษาคนป่วย 

ของประทานขั้นต่อมาคือ ของประทานในการรักษาคนป่วย ขอ้น้ีไม่หมายความวา่คนนั้นจะมี
เวทมนตห์รือมีฤทธ์ิอ านาจแม่เหล็กเหมือนบางคนท่ีอา้งตนวา่มี และสามารถใหค้นหายโรคไดเ้ม่ือเอามือ
ไปแตะตอ้งเท่านั้น แต่ในท่ีน้ีหมายความวา่ฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ท่ีสามารถจะช่วยบุตรของพระเจา้ท่ี
เจบ็ป่วยและใหพ้น้การทนทุกขท์รมานได ้ ทั้งน้ีใหเ้ขารู้จกัตอ้นรับพระเยซูคริสตผ์ูรั้กษาเขาใหห้ายโรค 
และเป็นผูใ้หชี้วติใหม่แก่เขา ทั้งน้ีเป็นเหมือนพระเจา้พระราชทานใหบ้างคนมีของประทานพิเศษในการ
มีวธีิใหค้น เช่ือองคพ์ระเยซูไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์ ดงันั้นพระองคจึ์งพระราชทานของวเิศษอยา่งหน่ึงใหแ้ก่
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คนท่ีพระองคท์รงเห็นสมควรใหเ้ขามีความสามารถในการรักษาโรคไดโ้ดยฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูผู ้
เป็นนายแพทยใ์หญ่ท่ีสุดของโลก พระเจา้ทรงเรียกร้องใหเ้ราเกิดความสนใจในการช่วยกูใ้หร่้างกาย
ไดรั้บการหายโรคไดอ้ยา่งประหลาด และคงจะมีสักวนัหน่ึงท่ีเราอาจทูลขอพระเจา้ใหป้ระทานฤทธ์ิ
อ านาจในการรักษาโรคไดเ้หมือนสาวกในสมยัโบราณไดก้ระท าดว้ยความเช่ือ 

การอทิธิฤทธ์ิ 

ของประทานอนัดบัต่อไปคือการท าการอิทธิฤทธ์ิ ขอ้น้ีแตกต่างไปจากการรักษาโรคเพราะการ
หายโรคบางคร้ังไม่ใช่เป็นการส าแดงอิทธิฤทธ์ิก็มี แต่เช่นโรคหายไปอยา่งเงียบ ๆ ตามธรรมชาติคือหาย
โดย ปกติวสิัยและบางคร้ังโรคก็ค่อย ๆ ทุเลา ถูกแลว้ มีบางรายหายโรคเป็นไปอยา่งมหศัจรรย ์ แต่ก็มี
คนไขห้ลายรายซ่ึงถูกท าใหห้ายโดยปราศจากการเอิกเกริกเยีย่งมหิทธิฤทธ์ิ หลายคนไดต้อ้นรับชีวิตใหม่
จากองคพ์ระเยซูตามปกติวสิัยเหมือนกบัประกอบกิจการอ่ืน ๆ ในชีวติ แต่การอิทธิฤทธ์ิเป็นของท่ี
เกิดข้ึนปัจจุบนัทนัที เป็นลกัษณะท่ีน่าต่ืนเตน้ตกใจและเป็นการดึงดูดจิตใจของสาธารณชนและเป็นการ
อา้งพยานยนืยนัถึงองคพ์ระเยซูวา่เป็นลกัษณะผดิปกติวสิัยธรรมชาติ เป็นการแสดงวา่พระเยซูมีฤทธ์ิ
อ านาจเป็นพระเจา้จริง ไม่ตอ้งสงสัยวา่การท าการอิทธิฤทธ์ิเป็นการตบแต่งจากองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ฉะนั้นจึงไมค่วรขาดหายไปจากประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร แต่น่ีก็อีกละท่ีเราไม่ควรแต่จะจอ้งมองดู 
เฉพาะการประหลาดอศัจรรยเ์ท่านั้นแต่เราควรจะแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นการเก้ือหนุนคน
อ่ืน และปล่อยใหพ้ระเจา้เป็นผูส้ าแดง การอิทธิฤทธ์ิและมหศัจรรยต์ามแต่พระประสงคข์องพระองคผ์ู ้
เดียว เพื่อเป็นเกียรติและเป็นท่ีพอพระทยัพระองคเ์อง 

พยากรณ์ 

ของประทานอนัดบัท่ีหกคือการพยากรณ์ตามปกติเรามกัจะคิดวา่เป็นของอยา่งเดียวกนักบัการ
ท านายเหตุการณ์ภายหนา้ท่ีจะเกิดข้ึน แต่ความหมายของพระคมัภีร์ในท่ีน้ีไม่ใช่อยา่งเดียวกบัขอ้ความท่ี
กล่าวแลว้ขา้งตน้แต่การพยากรณ์ในท่ีน้ีหมายถึงการเร้าใจการของพระเจา้ท่ีบนัดาลใหผู้พ้ดู ๆ ถอ้ยค า
จากองคพ์ระวิญญาณโดยตรง เพื่อเกิดประโยชน์ทางจิตวิญญาณของผูฟั้งคือ “คนท่ีพยากรณ์ได ้ก็เพื่อคน
ทั้งปวง จะไดค้วามรู้เพื่อตกัเตือน และไดรั้บความหนุนใจส้ินทุกคน” การเทศนาก็ควรเดินตามแบบของ
การพยากรณ์ คือเป็นถอ้ยค าของพระเจา้บอกมายงัผูฟั้งทุกคน ขอ้น้ีแตกต่างจากการอธิบายหรือ
ตีความหมายของขอ้พระคมัภีร์หรือการสอนตามหลกัวชิาในพระคมัภีร์ ค  าพยากรณ์มีความมุ่งหมาย
กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้เป็นเหตุพิเศษส าหรับผูฟั้ง และเป็นการสนบัสนุนช่วยเหลือทาง
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จิตใจโดยทนัที ของประทานชนิดน้ีเปาโลไดก้ล่าวยกยอ่งไวว้า่เป็นของประทานเหนือของประทานอ่ืน
ใดทั้งนั้น เพราะเป็นการช่วยเหลือและท าใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูฟั้ง “จงติดตามความรัก และก็จงแสวงหา
ของประทานส าหรับวิญญาณจิต เช่นการพยากรณ์ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั” 

รู้จักสังเกตวญิญาณต่าง ๆ 

ของประทานอนัดบัต่อไปคือการรู้จกัสังเกตวญิญาณต่าง ๆ น่าประหลาดอยูส่ักหน่อยท่ีของ
ประทานน้ีอยูห่นา้ของประทาน อนัดบัสุดทา้ยสองอนัทา้ย คือมาก่อนของประทานการพดูภาษาแปลก ๆ 
และการแปลภาษาแปลก ๆ นั้นไดด้ว้ย การท่ีรู้จกัสังเกตวญิญาณต่าง ๆ  น้ีก็คือรู้จกัสังเกตวา่อะไรเทจ็ 
อะไรจริง การท่ีไดรั้บของประทานในการพดูภาษาแปลก ๆ นั้นเป็นภาพท่ีท าให้เกิดการต่ืนเตน้และอาจ
เป็นช่องทางของซาตานปลอมแปลงเขา้มาก็ได ้ มีการพูดภาษาในนรกเท่า ๆ กบัมีการพดูภาษาของ
สวรรค ์ และพระเจา้จึงทรงตกัเตือนคนให้รู้ล่วงหนา้วา่ จงสังเกตคนเหล่าน้ีวา่ เขาพดูภาษาของพระองค์
หรือพูดภาษาของซาตานซ่ึงเป็นการมุสาเพราะมีผูพ้ยากรณ์เทจ็ไดอ้อกไปทัว่โลกแลว้ 

ถา้เป็นพระสุรเสียงของพระเจา้ตรัสแก่เราจริง ๆ พระองคจ์ะไม่ทรงเบ่ือหน่ายในการท่ีจะท าให้
เราเกิดความตอ้งการท่ีจะรู้แน่นอนวา่นัน่เป็นพระสุรเสียงของพระองคเ์อง มีขอ้พิสูจน์หลายอยา่งซ่ึงจะ
อธิบายภายหลงัวา่อะไรเป็นเสียงพยากรณ์เทจ็ และอะไรเป็นเสียงแทข้องพระเจา้ และจะไดด้ าเนินการ
ประชุมของพระเจา้ใหเ้รียบร้อยไม่วุน่วาย 

การพูดภาษาแปลก ๆ 

ของประทาน อนัดบัท่ีแปดคือ การพดูภาษาแปลก ๆ เราไม่สงสัยเลยวา่น่ีเป็นของประทานท่ี
พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงส าแดงเป็นพิเศษแก่บางคนในสมยัอคัรสาวก และโดยเฉพาะในคริสตจกัร    
โครินธ์มีการพดูภาษาแปลก ๆ มากมายเหลือเกิน และบางทีคนท่ียงัไม่ไดรั้บการสั่งสอนใหเ้ขา้ใจแจ่ม
แจง้ในเร่ืองน้ีอาจคน้หาวธีิพูดภาษาแปลก ๆ โดยผดิวธีิ และชีวติทางวญิญาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้ก็มี
ไม่ลึกซ้ึงนกั มีอนัตรายอยูเ่หมือนกนัท่ีคนจะพากนัหลงเช่ือไสยศาสตร์เวทมนตร์ คาถาและความขลงั
ของภูตผปีีศาจ และอ านาจของมารก็ส าแดงให้เห็นอยา่งคึกคกั ในเร่ืองหมอดูโชคชะตาราศีและการไหว้
ผทีรงเจา้แต่ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่พระเจา้จะไม่แสดงพระเมตตาแก่คนท่ีคน้ควา้หาผิดวธีิจน “เลยธง” ไป
เช่นนั้น ฉะนั้นพระเจา้จึงจ าเป็นจ าตอ้งส าแดงพระองคเ์องใหป้ระจกัษแ์ก่คนบางคนในลกัษณะท่ีพดู
ภาษาแปลก ๆ เกิดข้ึนในประวติัของคริสตจกัร ก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จมาคร้ังท่ีสองจะไดเ้ห็นฤทธ์ิเดช
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเทลงมาบนทาสาทาสี ของพระองคซ่ึ์งปรากฏเป็นความปีติยนิดีจาก พระเจา้สู่
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คนของพระองคใ์หบ้งัเกิดความยนิดีเหลือลน้จนเปล่งวาจาออกมาเป็นภาษาแปลก ๆ มีนกัปราชญช์าว
เยอรมนัคนหน่ึง ไดก้ล่าวไวว้า่ “มนุษยมี์ภาคอยูส่ามภาค ในสถาบนัเบ้ืองสูงในตวัของเขากล่าวคือเขามี 
นิวม่า 1 โนอูส 1 และลอกอส 1” ค  ากรีกท่ีแปลเป็นไทยไดค้วาม จิตเป็นภาคเบ้ืองสูง 1 และมีมนัสมอง 1 
และมีภาษาค าพดู 1 จิตเป็นภาคเบ้ืองสูง และเม่ือคนไดรั้บของประทานจากพระเจา้ใหพ้ดูภาษาแปลก 
มนัเป็นอ านาจท่ีเกินมนัสมองของมนุษยจ์ะเขา้ใจไดแ้ต่กระนั้นก็ยงัเปล่งออกมาเป็นภาษาค าพดูได ้ และ
เป็นส่ิงท่ีเจา้ตวัก็ไม่เขา้ใจ แต่ถึงกระนั้นก็ยงัส าแดงความรู้สึกความคิดเบ้ืองสูงคือส าแดงเร่ืองของพระเจา้
ออกมาใหป้ระจกัษว์า่เป็นเร่ืองของจิตวญิญาณ ซ่ึงเป็นของสูงสุดในตวัคน ๆ นั้น ค าพดูนั้นอาจพดูเป็น
ภาษามนุษยภ์าษาหน่ึงภาษาใดก็ได ้ หรืออาจเป็นภาษาของเมืองสวรรคก์็ไดเ้พราะค าท่ีเปาโลพดูใน        
1 โครินธ์บทท่ี 13 ยงัพดูถึงการพดูภาษามนุษยแ์ละภาษาทูตสวรรค์และค าพดูน้ีไม่ค่อยไดใ้ชใ้น
คริสตจกัรยคุของอคัรสาวกนกั และมิไดใ้ชเ้ป็นภาษาส าหรับเทศนาแต่เป็นวธีิทางท่ีจะนมสัการพระเจา้ 
และเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระเจา้โดยตรง “คนท่ีพยากรณ์นั้นก็พดูแก่มนุษย ์ แต่คนท่ีพดูภาษา
แปลก ๆ ซ่ึงไม่ทราบค าเป็นภาษาอะไรนั้น ผูน้ั้นก็พดูกบัพระเจา้มิไดพ้ดูกบัมนุษย”์ 

การแปลภาษาแปลก ๆ น้ันได้ด้วย 

อนัดบัสุดทา้ยคือของประทานท่ีสามารถ แปลภาษาแปลก ๆ นั้นเป็นภาษาสามญัไดแ้ละบงัเกิด
ความเขา้ใจจนสามารถแปลไดต้ามพระวิญญาณทรงน า ถา้จะใหดี้ควรเรียกของประทานน้ีวา่
ความสามารถเป็นล่ามแปลภาษาลึกลบัน้ีได ้ บางคร้ังผูพ้ดูก็แปลภาษานั้นออกมาดว้ยตนเองได ้ แต่
บางคร้ังพระเจา้ทรงดลใจใหค้นอ่ืนแปลขอ้ความนั้น ดงันั้นเปาโลจึงพูดวา่ “จงใหค้นท่ีพดูภาษาแปลก ๆ 
โดยไม่รู้เป็นภาษาอะไร ใหค้นนั้นอธิษฐานเพื่อเขาสามารถจะแปลไดด้ว้ย” 

คุณค่าทีเ่กีย่วเน่ืองกนั 

คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกนัของประทานแห่งพระวิญญาณชนิดต่าง ๆ น้ีไดน้ าเสนอใหเ้รา
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ของประทานเหล่าน้ีถูกล าดบัช่ือเป็นอนัดบัต่าง ๆ กนัตามฐานะ และอนัดบัเหล่าน้ี
เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบแผนในทุก ๆ กรณี ของประทานในการพดูภาษาแปลก ๆ เป็นอนัดบั
สุดทา้ยในรายการ และของประทาน แห่งวญิญาณใหเ้กิดสติปัญญามีความรู้ มีความเช่ือและการ
พยากรณ์ ตอ้งมาก่อนการพดูภาษาแปลก ๆ และเปาโลไดพ้ดูเตือนเร่ือง ของประทานเหล่าน้ีวา่ควรท าให้
เกิดศีลธรรมดีข้ึนและช่วยจิตใจของคนอ่ืนใหไ้ดรั้บพระพร และไดรั้บเกียรติยศแก่ผูน้มสัการพระเจา้
เป็นรายตวั แต่เปาโลก็มิไดเ้พิกเฉยเร่ืองของประทานแห่งการพดูภาษาแปลก ๆ แต่ยงัรับรองวา่การพูด
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นั้นเป็นเคร่ืองหมายแห่งฤทธ์ิเดชของพระเจา้และเป็นเคร่ืองหมายวา่พระเจา้ทรงประทบัอยูด่ว้ย และเป็น
การเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรสวรรค ์ และในบางกรณีเป็นการเปิดประตูให้โลก
และสวรรคเ์ขา้ติดต่อสัมพนัธ์กนัได ้ แต่เปาโลไดเ้ตือนไวช้ดัเจนแจ่มแจง้วา่ “เหตุฉะนั้นพี่นอ้งทั้งหลาย 
จงตั้งใจปรารถนาท่ีจะเป็นพยากรณ์ แต่ท่ีเขาพดูภาษาแปลก ๆ นั้นอยา่หา้มเลย” (1 โครินธ์ 14:39) “เหตุ
ฉะนั้นเม่ือท่านทั้งหลายก าลงัร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายพระวญิญาณแลว้ก็จงอุตส่าห์กระท าตวั
ของตนใหส้ามารถท่ีจะกระท าใหค้ริสตจกัรจ าเริญข้ึน” (1 โครินธ์ 14:12)  

ระเบยีบและความเหมาะสม 

น ้าใจท่ีตอ้งมีความระมดัระวงักิริยามารยาท ความเหมาะสม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นขอ้ท่ีจะตอ้งเนน้ดว้ยความเคร่งครัดและระมดัระวงั “ส่ิงสารพดัซ่ึงจะกระท านั้น จงกระท าตาม
สมควรและใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย” (1 โครินธ์ 14:40) น่ีเป็นค าเตือนของเปาโล “ถา้ผูใ้ดจะพดูภาษา
แปลก ๆ จงใหพ้ดูแต่เพียงสองคนหรืออยา่งมากท่ีสุดสามคน และใหพ้ดูทีละคน และใหค้นหน่ึงแปล 
แต่ถา้ไม่มีผูใ้ดแปลไดก้็ใหค้นเหล่านั้นน่ิงอยูใ่นท่ีประชุม และทูลแก่พระเจา้” “ถา้มีส่ิงใดทรงส าแดงแก่
คนอ่ืนท่ีนัง่อยูด่ว้ยกนั ให้คนเดิมนั้นนัง่น่ิงเสียก่อน เพราะวา่ท่านทั้งหลายพยากรณ์ได ้แต่จงใหก้ล่าวเป็น
ล าดบักนัทีละคน เพื่อคนทั้งปวงจะไดค้วามรู้และไดรั้บความหนุนใจส้ินทุกคน...เพราะวา่พระเจา้ไม่เป็น
เหตุให้เกิดการวุน่วาย แต่เป็นเหตุให้เกิดสันติสุข” 

การรู้จักบงัคบัตัว 

แลว้หลกัการท่ีส าคญัท่ีสุดไดเ้ปิดเผยออกใหเ้ห็นดงัน้ี “วญิญาณของพวกผูพ้ยากรณ์นั้นยอ่มอยู่
ในบงัคบัพวกผูพ้ยากรณ์” (1 โครินธ์ 14:32) พระวิญญาณบริสุทธ์ิมิไดน้ าใหเ้ราเขา้ป่าเขา้รุก และท า
อะไร ๆ โดยปราศจากเหตุผลท่ีควรและไม่ควร แต่ใหเ้รายดึถือการติดต่อกบัพระเจา้โดยการตดัสินอนั
บริสุทธ์ิของเราดว้ยใจของเราเอง และท าใหเ้ป็นระเบียบทั้งท าใหเ้กิดประโยชน์ทางจิตใจของผูร่้วม
นมสัการ วญิญาณชัว่ของมารชัว่ต่างหากท่ีเร่งรัด ให้เราท างานอยา่งรีบ ๆ และคอยผลกัดนัใหเ้ราท าส่ิงท่ี
เลยเถิดไปจนพระเจา้ไดรั้บการเส่ือมพระเกียรติจนหลายเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่สักการบูชาพระเจา้ เราควร
ขอบคุณพระเจา้ท่ีมีพระค าของพระเจา้คอยร้ังบงัเหียนแห่งชีวติและใหค้  าหารือแก่เราอยา่งดี ใหเ้รายอม
เตม็ใจท าตาม 
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ความรัก 

ความรักเป็นหลกัใหญ่เหนือของประทานใด ๆ ทั้งส้ิน และการปฏิบติัก็เป็นผลงานของความรัก 
และเพราะความรักนั้นเองท่ีบริหารงานใหข้องประทานแห่งพระวญิญาณด าเนินไปโดยเรียบร้อย และ
เป็นแรงผลกัดนังานปฏิบติัใหเ้ดินไปได ้ ไม่ใช่ความรักจะแสดงเด่นในตวัของมนัเอง แต่เป็นการถวาย
พระเกียรติต่อพระเจา้ และเป็นพระพรแก่คนอ่ืน ความรักไม่ใช่เป็นการส้ินสุดในตวัของมนัเอง แต่ความ
รักเป็นอุปกรณ์เปาโลบอกวา่ “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอนัใหญ่ยิง่ แต่ขา้พเจา้ยงัจะส าแดง
ทางดีใหญ่ยิง่กวา่นั้นให้แก่ท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 12:31) และส่ิงน้ีแหละท่ีจะเป็นบนัไดข้ึนสู่ของ
ประทานท่ีสูงสุดจากพระเจา้ พระองคท์รงไวว้างใจส่ิงท่ีลึกลบัท่ีสุดและการส าแดง ของพระเจา้ท่ีเด่นชดั
ท่ีสุดแก่เราโดยทรงจดัการแบ่งสันปันส่วนใหเ้หมาะสม ในเม่ือเราใชข้องประทานเหล่านั้นดว้ยความรัก 
และเป็นการช่วยวิญญาณของคนอ่ืนซ่ึง พระองคท์รงพอพระทยัท่ีสุดเม่ือเราใชข้องประทานจาก
พระองคด์ว้ยความรักเพื่ออุปถมัภค์นอ่ืน 
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