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บทที่ 12
ฐานะตํ าแหนงของคุณในงานรับใช

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- รูถงึของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์
- รูวาคณุมขีองประทานหนึ่งอยางหรือมากกวานั้น
- คนพบของประทานพระวิญญาณของคุณ

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
                            (จดุประสงคของของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์)

“เพือ่เตรียมธรรมิกชนใหเปนคนที่จะรับใช เพือ่เสริมสรางพระกายของพระคริสตให
จํ าเริญขึ้น”             เอเฟซัส 4:12

คํ านํ า

ในขณะที่เราสนใจศึกษาสถานภาพของสตรีในคริสตจักรยุคแรก แตก็มีจุดประสงคที่
ยิง่ใหญกวาการศึกษาเพื่อความรูแตเพียงอยางเดียว จดุประสงคนี้ก็เพื่อคนหาฐานะของคุณในงานรับใช
ในพระกายของพระคริสต

ผูหญิงแตละคนมีงานรับใชพิเศษในคริสตจักร ของประทานฝายวิญญาณจะชวยใหผู
หญงิทํ างานรับใชนี้ไดสํ าเร็จ วชิานีสํ้ าคัญมากจึงไดใหไวในหลักสูตรของฮารเวสไทม ชื่อ “งานของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์” แตในบทเรยีนนี้จะแยกแยะของประทานฝายวิญญาณซึ่งจะชวยใหคุณรูวาคุณมี
ของประทานหนึ่งอยางหรือมากกวานั้น และชวยใหคุณคนพบของประทานของคุณ
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พระวิญญาณบริสุทธิ์

ภายหลงัจากทีพ่ระเยซูทรงเปนขึ้นจากความตายและกอนที่จะเสด็จสูสวรรค พระเยซู
ทรงประทานคํ าแนะนํ าที่สํ าคัญแกสาวกของพระองค:

“และดูเถิด เราจะสงซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้น มาเหนอืทานทั้งหลาย แตทาน
ทัง้หลายจงคอยอยูในกรุงกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน” ลูกา 24:49

พระสญัญาที่พระเยซูทรงอางถึงนั้นคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูไดเคยกลาวถึง
ส่ิงนีม้ากอนแลวกับสาวกของพระองค:

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองคจะประทานผูชวยอีกผูหนึ่งใหแกทานเพื่อจะไดอยู
กบัทานตลอดไป

คือพระวิญญาณแหงความจริง ซึง่โลกรับไวไมได เพราะแลไมเห็นและไมรูจักพระองค
ทานทัง้หลายรูจักพระองคเพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทาน และจะประทับอยูในทาน

เราจะไมละทิ้งทานทั้งหลายไวใหเปลาเปลี่ยว เราจะมาหาทาน”       ยอหน 14:16-18
พระวญิญาณบริสุทธิ์จะเปนพลังแหงการเลาโลมใจ ทรงน ําพาและเปนครูของเขา  พระ

วญิญาณบริสุทธิ์จะมีหนาที่หลายประการ ประการที่สํ าคัญที่สุดคือ การท ําใหเขามีพลังอํ านาจในการ
ประกาศขาวประเสริฐ

“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนอืทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และ
จนถงึที่สุดปลายแผนดินโลก” กิจการ 1:8

หลงัจากคํ าแนะนํ าของพระเยซู ผูเชือ่ก็ไดรอคอยในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ จงอานกิจการ บทที่ 2  เร่ืองการเสด็จมาเปนครั้งแรกของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเยซูทรงจากสาวกไปพรอมกับคํ าบัญชาใหพวกเขาประกาศขาวประเสริฐไปจน      
สุดปลายแผนดินโลก พลงัอ ํานาจของพระวิญญาณจะชวยใหเขาทํ างานนี้ไดสํ าเร็จ

สวนหนึ่งของ “พลงัอํ านาจ” ของพระวิญญาณก็คือ ของประทานพิเศษหรือซึ่ง
พระวญิญาณประทานแกผูเชื่อเพื่อเตรียมเขาใหรับใชผูอ่ืน
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ของประทานฝายวิญญาณคืออะไร ?

คํ าวา “ฝายวิญญาณ” หมายความวา มบุีคลกิลักษณะหรือถูกควบคุมโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ “ของขวัญของ  ของประทาน”  หมายถงึสิง่หนึ่งที่ใหแกอีกคนหนึ่งโดยไมคิดมูลคา ของ
ประทานฝายวิญญาณ คือ ความสามารถเหนือธรรมชาติซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานแกผูเชื่อเพื่อ
รับใชในฐานะพระกายของพระคริสต

มคีวามแตกตางระหวาง “ของประทาน (เอกพจน)” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และ “ของ
ประทานตางๆ (พหพูจน)” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ของประทาน” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกดิขึน้ในวันเพนเทคอส (กิจการ บทที่ 2) เมื่อ
พระวญิญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาตามพระสัญญาของพระเยซู

“เราจะทูลขอพระบิดาและพระองคจะประทานผู ช วยอีกผู หนึ่งแกทาน…….คือ            
พระวิญญาณแหงความจริง……..(ยอหน 14:16-17)

“ของประทาน”  ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดถูกมอบแกเราแลวตามพระสัญญา
“ของประทานตางๆ” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ ความสามารถเหนือธรรมชาติซึ่ง

พระวญิญาณบริสุทธิ์ประทานแกผูเชื่อเพื่อทํ าใหงานรับใชมีประสิทธิภาพ
“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระเปนเจาทรง       

รวมงานกบัเขาและทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่ประกอบนั้น” มาระโก 16:20

ของประทานและตะลันต

มีความแตกตางระหวางของประทานฝายวิญญาณและความสามารถตามธรรมชาติ        
(ตะลันต)

ตะลันต คือ ความสามารถตามธรรมชาติซึ่งมีมาตั้งแตเกิดหรือไดรับการพัฒนาโดยการ
ฝกฝนอบรม

ของประทานฝายวิญญาณ  คือ ความสามารถเหนือธรรมชาติซึ่งไมไดรับโดยกรรมพันธุ
หรือการฝกอบรม เปนความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานใหเพื่อใชในจุดประสงคพิเศษ
เฉพาะฝายวิญญาณ

เปนไปไดที่ความสามารถตามธรรมชาติอาจถูกแทรกแซงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ภายหลงัจากที่คนๆนั้นเชื่อในพระเยซูแลว เมือ่ส่ิงนี้เกิดขึ้น ความสามารถตามธรรมชาติก็กลายเปนของ
ประทานได

ตัวอยางเชน บุคคลหนึง่อาจมีความสามารถตามธรรมชาติในการบริหารงาน เนือ่งจาก
เขาไดรับการฝกฝนอบรมมา หลงัจากไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว ความสามารถตาม
ธรรมชาตนิีอ้าจถกูพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามาแทรกแซงและถูกใชเปนของประทานของการบริหารงาน
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ของประทานฝายวิญญาณจะใหความสามารถฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญกวาความ
สามารถ     ตามธรรมชาตแิมวาคุณจะใชความสามารถตามธรรมชาติทั้งหมดของคุณเพื่องานขององค
พระผูเปนเจา      คุณกย็งัตองการของประทานฝายวิญญาณ

จดุประสงคของของประทาน

จดุประสงคของของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดใหไวในเอเฟซัส 4:12-15
“เพือ่เตรียมธรรมิกชนใหเปนคนที่จะรับใช เพือ่เสริมสรางพระกายของพระคริสตให

จํ าเริญขึ้น จนกวาเราทกุคนจะบรรลุถึงความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรูถึงพระ
บุตรของพระเจา จนกวาเราจะโตเปนผูใหญเต็มที่ คือ เตม็ถงึขนาดความไพบูลยของพระคริสต

เพือ่เราจะไมเปนเด็กอีกตอไป ถกูซดัไปซัดมาและหันไปเหมาดวยลมปากแหงคํ าสั่ง
สอนทุกอยาง และดวยเลหกลของมนุษยตามอุบายฉลาดอันเปนการลอลวง

แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพือ่จะจ ําเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปนศีรษะ คือ
พระคริสต”           เอเฟซัส 4:12-15

ตามขอความนี้ จดุประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ
- เพือ่เตรียมธรรมิกชนใหเปนคนดีพรอม
- เพือ่สงเสริมสนับสนุนงานรับใช
- เพือ่เสริมสรางพระกายของพระคริสตใหจํ าเริญขึ้น
เปาหมายของของประทานฝายวิญญาณคื:
- บรรลุถงึความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
- พฒันาความรูของเราเกี่ยวกับพระบุตรของพระเจา
- พฒันาสูความไพบูลย โดยมีพระคริสตเปนแบบอยาง
- เปนคนมั่นคง ไมถกูหลอกลวงโดยคํ าสอนเท็จ
- เตบิโตฝายวิญญาณในพระคริสต

การมอบหมาย (แจกจาย) ของประทาน

ผูเชือ่แตละคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยหนึ่งอยาง
“ตามซึง่ทกุคนไดรับของประทานที่ทรงประทานใหแลว กใ็หใชของประทานนั้นเพื่อ

ประโยชนแกกันและกัน เปนผูรับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสํ าแดงพระคุณนานาประการของพระเจา”
                     1 เปโตร 4:10

“การส ําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน
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ส่ิงสารพัดเหลานี้ พระวญิญาณองคเดียวกันทรงบันดาลและประทานแกแตละคนตาม
ชอบพระทัยพระองค” 1 โครินธ 12:7, 11

โดยเหตทุีผู่เชื่อทุกคนมีของประทานอยางนอยที่สุดหนึ่งอยาง ดังนั้น เราตางมีความรับ
ผิดชอบที่จะคนหาและใชของประทานของเรา

พระเจาจะไมพิจารณาวาคุณมีของประทานฝายวิญญาณกี่อยาง แตจะทรงพิจารณา
วา คุณสตัยซือ่เพียงใดในการใชของประทานฝายวิญญาณตางๆที่คุณมี คํ าอุปมาเรื่องตะลันต ในมัทธิว
25:14-30  ยนืยนัความจริงขอนี้

มขีองประทานฝายวิญญาณหลายประการแตไมมีผูเชื่อคนใดที่มีของประทานทุกอยาง
“ทกุคนเปนอัครทูตหรือ ทกุคนเปนผูเผยพระวจนะหรือ ทกุคนเปนครูบาอาจารยหรือ

ทกุคนกระทํ าการอันเปนอิทธิฤทธิ์หรือ
ทกุคนไดรับของประทานใหรักษาโรคหรือ ทกุคนพูดภาษาแปลกๆ หรือ ทกุคนแปลได

หรือ”               2 โครินธ 12:29-30
คนๆหนึง่อาจมีของประทานมากกวาหนึ่งอยาง แตไมมีใครมีของประทานทุกอยาง

ถาเขามีหมดทุกอยาง เขากไ็มตองการผูอ่ืนในพระกายของพระคริสต

ของประทานหลายประการจากแหลงเดียวกัน

พระคมัภีรชีใ้หเห็นวามีของประทานหลายประการซึ่งมาจากแหลงเดียวกัน พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ คือ แหลงที่มาของของประทาน พระองคทรงกระทํ าใหของประทานทํ างานในชีวิตของ
ผูเชื่อ

“ของประทานนั้นมีตาง ๆ กนั แตมีพระวิญญาณองคเดียวกัน
งานรับใชมีตางๆ กนั แตมอีงคพระผูเปนเจาองคเดียวกัน
กจิกรรมมีตางๆ กัน แตมพีระเจาองคเดียวกันเปนตนเหตุแหงกิจกรรมนั้นๆ ในทุกคน
การส ําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน” 1 โครินธ 12:4-7
“และเราทกุคนมีของประทานที่ตางกันตามพระคุณที่ไดประทานใหแกเรา คือถาเปน

การเผยพระวจนะ กจ็งเผยตามกํ าลังของความเชื่อ
ถาเปนการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถาเปนการสั่งสอนก็จงสั่งสอน
ถาเปนการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถาเปนการบริจาคก็จงใหดวยใจกวางขวาง ผูที่ครอบ

ครองก็จงครอบครองดวยเอาใจใส ผูทีแ่สดงความเมตตาก็จงแสดงดวยใจยินดี”  โรม 12:6-8
มแีหลงที่มาแหงเดียวของของประทาน แตมขีองประทานหลายประการ ไมมีของ

ประทานใดที่สํ าคัญกวากัน
ฐานะของคุณในพระกายของพระคริสตเปรียบไดกับสวนตางๆ ของรางกายมนุษย เชน

เดยีวกับรางกายมนุษย สวนที่เล็กกวา เชน นยันตามีหนาที่สํ าคัญ ของประทานที่ดู “เล็กนอย” มักทํ าหนา
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ที่สํ าคัญในคริสตจักร ของประทานบางอยางมีความรับผิดชอบที่สํ าคัญกวา แตไมมีของประทานใดที่
สํ าคญักวาของประทานอีกอยางหนึ่ง

เปนผูอารักขาของประทานตางๆ

คุณเปนเพียงผูอารักขาของประทานฝายวิญญาณ ผูอารักขา หมายถึง คนที่ไมไดเปน
เจาของในสิ่งที่เขากระทํ า เขาใชบางสิ่งที่ผูมอบแกเขา เขาใชมันในนามของผูที่ใหส่ิงนี้แกเขา

“ใหทกุคนถือวาเราเปนคนรับใชของพระคริสต และเปนผูอารักขาสิ่งลํ้ าลึกของพระเจา”
                                 1 โครินธ 4:1

สวนหนึ่งของ “ความลํ้ าลึก” ซึง่คุณเปนผูอารักขาก็คือ ของประทานฝายวิญญาณซึ่ง
คุณไดรับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรับใชอยางมีประสิทธิภาพเพื่อพระเยซู

“ตามซึง่ทกุคนไดรับของประทานที่ทรงประทานใหแลว กใ็หใชของประทานนั้นเพื่อ
ประโยชนแกกันและกัน เปนผูรับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสํ าแดงพระคุณนานาประการของพระเจา”

                                 1 เปโตร 4:10
“ฝายผูอารักขาเหลานั้นตองเปนคนที่ไววางใจไดทุกคน” 1 โครินธ 4:2

ของประทานตางๆ ของพระวิญญาณ

ตอไปนี้คือ ขอความสํ าคัญที่กลาวถึงของประทานฝายวิญญาณ
- โรม 12:1-8
- 1 โครินธ 12:1-31
- เอเฟซัส 4:1-16
จํ าไววาของประทานเหลานี้เปนความสามารถพิเศษจากพระเจาเพื่อรับใชดวยวิธีตางๆ

กัน แมวาอาจมีส่ิงเหลานี้บางอยางในชีวิตของเราทุกคน แตไมไดหมายความวาเรามีของประทานนั้นๆ
ตัวอยางเชน ผูเชือ่ทกุคนตองถวายสิบลดและถวายพิเศษเพื่องานของพระเจา แตของ

ประทานของการบริจาคนั้นเปนความเมตตากรุณาพิเศษ ซึง่พระวญิญาณของพระเจาทรงกระตุนใหเขา
กระทํ า

เพือ่ทีจ่ะศึกษาถึงจุดประสงคตางๆ เราแบงของประทานเหลานี้ออกเปน 4 กลุมใหญ
คือ

- ของประทานพิเศษ
- ของประทานแหงการพูด
- ของประทานการบริจาค
- ของประทานแหงหมายสํ าคัญ
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พระคมัภีรไมไดบอกถึงการแบงของประทานออกเปนกลุม แตเราจัดไวเพื่อชวยใหคุณ
จ ําของประทานตางๆ ไดงายขึ้น

ของประทานพิเศษ

ของประทานกลุมแรกคือ ทีเ่ราเรียกวา “ของประทานพิเศษ”  เราใชคํ านี้เพราะวาของ
ประทานแตละอยางเปนตํ าแหนงของการเปนผูนํ าพิเศษในคริสตจักร ของประทานของการเปนผูนํ า
พิเศษ คือ:
อัตรทูต:

อัตรทูต คือ ผูทีม่คีวามสามารถพิเศษเพื่อพัฒนาคริสตจักรใหมๆ ในสถานที่และวัฒนธรรม
ตางๆ และปกครองดูแลคริสตจักรจํ านวนหนึ่ง

คํ าวาอัครทูต (Apostle) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การมอบหมายหรือผูที่ถูกสงไป
พรอมกับมีสิทธิอํ านาจเต็มที่เพื่อปฏิบัติแทนผูอ่ืน อัครทตูมสิีทธิอํ านาจหรือความสามารถพิเศษที่จะเผย
แพรขาวประเสริฐไปทั่วโลกโดยการพัฒนาจัดองคกรของผูเชื่อ

คํ าสมัยใหมที่คริสตจักรใชสํ าหรับอัครทูตคือ คํ าวา มชิชนันารีและผูกอต้ังคริสตจักร
ผูพยากรณ:

มขีองประทานแหงการพยากรณ 2 ประการ ประการแรก คือ ของประทานพิเศษของ
การเปนผูพยากรณ ประการที่สองคือ ของประทานการพูดถอยคํ าพยากรณ

โดยทั่วไป การพยากรณ หมายถึง การพดูภายใตการดลใจพิเศษจากพระเจา เปน
ความสามารถพิเศษที่จะรับและสื่อสารขอความโดยตรงจากพระเจาที่มีตอประชากรของพระองคดวย
การพดูออกเสียงโดยการเจิมจากเบื้องบน

ผูพยากรณเปนผูนํ าในคริสตจักรเชนเดียวกับที่เขามีของประทานการพูดคํ าพยากรณ
ผูประกาศ:

ผูประกาศมีความสามารถพิเศษที่จะแบงปนขาวประเสริฐแกผูไมเชื่อดวยวิธีที่ชายและ
หญงิจะตอบสนองและกลายเปนสมาชิกของพระกายของพระคริสต ความหมายของคํ าวา “ผูประกาศ”
คือ “ผูที่นํ าขาวดีมาให”
ศิษยาภิบาล:

ศิษยาภิบาล คือ ผูน ําซึง่มหีนาที่รับผิดชอบเปนสวนตัวสํ าหรับสวัสดิภาพฝายวิญญาณ
ของกลุมผูเชื่อในระยะเวลาอันยาวนาน ศิษยาภบิาลดูและเอาใจใสในฝายวิญญาณของผูที่อยูใตสิทธิ
อํ านาจของเขา สอนพระวจนะของพระเจาแกเขาและรับใชตอความตองการสวนบุคคลและความ
ตองการฝายวิญญาณดวย
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ครู:
ครู คือ ผูเชือ่ซึง่มคีวามสามารถพิเศษในการสื่อสารพระวจนะของพระเจาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยวธิทีีท่ํ าใหผูอ่ืนเรียนรูและนํ าไปใชในชีวิตของเขา ของประทานพิเศษของการเปนครู นี้
แตกตางจากของประทานแหงการพูดคํ าตักเตือน เชนเดยีวกับที่ผูพยากรณแตกตางจากของประทาน
แหงการพูดคํ าพยากรณ

ไมใชผูเชื่อทุกคนมีของประทานพิเศษแหงการสอนหรือการพูดคํ าตักเตือน แตผูเชื่อทั้ง
หมดตองมีสวนรวมในการสอนขอความเบื้องตนของขาวประเสริฐ (ฮีบรู 5:12)

ของประทานแหงการพูด

มขีองประทาน 5 ประการที่อยูในหัวขอ “ของประทานแหงการพูด” เพราะวาประกอบ
ดวยการพูดออกเสียง ของประทานแหงการพูดทั้ง 5 มดัีงนี้
การพยากรณ:

บุคคลทีม่ีของประทานแหงการพยากรณ พดูโดยการดลใจพิเศษจากพระเจาเพื่อส่ือ
สารขอความนั้นๆ ทนัทแีกประชากรของพระองค

การมขีองประทานแหงการพูดคํ าพยากรณไมไดหมายความวา คุณมีของประทาน
พเิศษในการเปนผูพยากรณ พระเจาทรงตั้งผูพยากรณ (ซึง่มขีองประทานแหงการพยากรณดวย) ใน
ตํ าแหนงพิเศษของการเปนผูนํ าในคริสตจักร แมวาเขาจะพยากรณเหมือนกับผูพยากรณ คนที่มีของ
ประทานแหงการพยากรณก็ไมไดมีตํ าแหนงพิเศษในการเปนผูนํ า เขาเพยีงแตสงขอความพิเศษภายใต
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
การเตือนสอน:

เชนเดยีวกับตัวอยางของผูพยากรณและการพยากรณ ผูมขีองประทานแหงการสอนไม
ไดหมายความวาบุคคลนั้นมีของประทานพิเศษในการเปนครู พระเจาทรงตั้งครู (ผูมขีองประทานในการ
สอน) ไวในต ําแหนงพิเศษของการเปนผูนํ าในคริสตจักร

ของประทานของการสอนเปนการสื่อสารพระวจนะของพระเจาแตไมไดหมายถึงการ
เปนผูนํ าในคริสตจักรเชน ผูทีม่ขีองประทานของการเปนครู
การหนุนใจ:

ของประทานแหงการหนุนใจเปนความสามารถของการเขาไปใกลผูที่กํ าลังอยูในภาวะ
ทีต่องการหนุนใจ (ทางใจ, ทางรางกาย) ใหคํ าปรึกษาเขาอยางถูกตองดวยพระวจนะของพระเจา “การ
หนุนใจ” หมายถงึการเรียกคนมาใกลๆ ใหคํ าแนะนํ า แกไข ปรับปรุง หนนุใจหรือปลอบประโลมใจ
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การหนุนใจ คือ ความสามารถที่จะใหคํ าแนะนํ าฝายวิญญาณอยางฉลาด คนที่มีของ
ประทานนี้รับใชดวยถอยคํ าของการปลอบใจและหนุนใจ ดวยวธิทีี่คนอื่นจะไดรับความชวยเหลือ คํ า
สมยัใหมก็คงเปนคํ าวา “ของประทานของการใหคํ าปรึกษาแนะนํ า”
ถอยคํ าแหงสติปญญา:

ถอยคํ าแหงสติปญญา คือ ความสามารถที่จะรับรูวาจะนํ าความรูไปใชแกความ
ตองการเฉพาะอยางไดอยางไร ใหขอเท็จจริงในสถานการณตางๆ บุคคลทีม่ีของประทานนี้จะรูวาจะนํ า
ขอมูลไปใชในการแกไขปญหาอยางถูกตองไดอยางไร

ถอยคํ าแหงสติปญญา คือ ความรูจากเบื้องบนซึ่งใหความเขาใจในคนและสถานการณ
ซึง่คนทั่วๆไปไมเขาใจแจมชัด สติปญญาทีพ่ระเจาประทานใหนี้จะประกอบกับความเขาใจวาควรทํ า
อะไร และควรทํ าอะไร

ของประทานนี้ไมเรียกวา “ของประทานแหงสติปญญา”  เพราะวาไมไดใหสติปญญา
ทัง้หมดของพระเจาแกเรา แตเรียกวา “ถอยคํ าแหงสติปญญา” คือเปนเพยีงสวนหนึ่งของพระปญญาทั้ง
หมดของพระเจา
ถอยคํ าแหงความรู

ถอยคํ าแหงความรู คือ ความสามารถที่จะเขาใจในสิ่งซึ่งผูอ่ืนไมรูและไมสามารถเขาใจ
และการแบงปนความรูนี้แกคนเหลานั้นภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เชนเดียวกับถอยคํ าแหงสติปญญา ของประทานนี้ไมเรียกวา “ของประทานแหง
ความรู” แตเปน “ถอยคํ าแหงปญญา” ซึง่ไมไดความรูทั้งหมดของพระเจา แตเปนเพียงสวนหนึ่งของ
ความรูของพระองค แหลงที่มาของความรูฝายวิญญาณคือ พระเจา
ของประทานแหงการปรนนิบัติ

มขีองประทานฝายวิญญาณ 9 อยางซึ่งเราจะเรียกวา “ของประทานแหงการปรนนิบัติ”
ของประทานนี้ “ปรนนิบัติ” คริสตจักรโดยการใหโครงสราง จดัสายงานและความชวยเหลือทั้งในดาน
ฝายวิญญาณและในภาคปฏิบัติ

ของประทานแหงการปรนนิบัติทั้ง 9 นี้ คือ
การจํ าแนกวิญญาณ:

การจํ าแนกวิญญาณ คือ ความสามารถที่จะประเมินคน หลกัขอเชื่อหรือสถานการณ
วาเปนของพระเจาหรือของซาตาน

เราตองไมเอาการจํ าแนกวิญญาณไปปะปนกับวิญญาณของการวิพากษวิจารณ ของ
ประทานนี้เปนของประทานฝายวิญญาณ ส่ิงทีเ่ปนฝายวิญญาณจะไมใชเร่ืองของความคิดตามธรรม
ชาติ

ของประทานนี้รับใชคริสตจักรโดยการที่รูวาใครจะทํ าใหสามัคคีธรรมของคริสเตียน
แตกแยกกันโดยทาที หลักขอเชื่อ และแรงจูงใจที่ผิด
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การเปนผูนํ า:
คือ ความสามารถที่จะวางเปาหมายใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจาและทํ าให

คนอื่นๆ รูถงึเปาหมายนี้ คนทีม่ขีองประทานนีจ้ะกระตุนและนํ าผูอ่ืนใหทํ าเปาหมายนี้สํ าเร็จไดเพื่อถวาย
เกียรติแดพระเจา

โรม บทที่ 12 กลาวถึงการเปนผูนํ า และคณุสมบัติของของประทานนี้คือ คนที่นํ าดวย
ความขยันพากเพียร หมายถึง แสดงความเอาใจใสอยางสมํ่ าเสมอและพยายามที่จะทํ าภาระนั้นๆให
สํ าเร็จ เขาตองสนใจ เอาใจใสและเพียรพยายาม
การบริหาร:

ของประทานนี้มักเรียกวา “การปกครอง” ในพระคัมภีร คนทีม่ขีองประทานนี้มีความ
สามารถที่จะใหการชี้นํ า จดัองคการและตัดสินใจแทนผูอ่ืน

ความหมายของคํ าวา “การบริหาร” กค็ลายกับ กปัตันนํ าเรือแลนไปในทะเล คนที่มีของ
ประทานนีรั้บผิดชอบในการนํ าทางและทํ าการตัดสินใจเหมือนกัปตันเรือซึ่งอาจไมไดเปนเจาของเรือ แต
เขาไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบในการนํ าเรือเดินทางไป

ถาบคุคลนั้นมีของประทานในการบริหาร แตไมมีของประทานในการเปนผูนํ า ตองมีอีก
คนหนึง่ทีม่ขีองประทานนี้เพื่อทํ างานรวมกับเขา

คนทีม่ขีองประทานแหงการบริหารจะมีความสามารถในการนํ าทาง จดัองคการและ
ท ําการตัดสินใจ แตถาไมมีของประทานในการเปนผูนํ า เขากไ็มมคีวามสามารถที่จะกระตุนและทํ าให
ผูอ่ืนท ําเปาหมายใหสํ าเร็จลงได
ความเชื่อ:

คนทีม่ขีองประทานแหงความเชื่อ มคีวามสามารถที่จะเชื่อโดยมีความมั่นใจฝาย
วญิญาณและวางใจพระเจาในสถานการณที่ยากลํ าบาก เปนความเชื่อพิเศษเพื่อทํ าใหความตองการ
พเิศษสํ าเร็จลงได

เขารูวาพระเจากํ าลังทํ าสิ่งที่เปนไปไมได เขาใชความเชื่อนี้ แมวาผูเชื่ออ่ืนรอบๆ ตัวเขา
จะไมเชื่อก็ตาม

พระคัมภีรสอนวา แตละมคีวามเชื่อขนาดหนึ่งที่ใหแกเขาเปนของประทานของพระเจา
(โรม 12:3  ข) และยงัสอนดวยวาเราไดรับความรอดโดยความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8)

แตของประทานแหงความเชื่อเปนความสามารถพิเศษซึ่งเชื่อพระเจาในทุกแงมุมของ
ชวีติความรูนี้ไมมีคํ าวาเปนไปไมได เขาเชือ่วาพระเจาจะทรงทํ าอะไรไดโดยไมมีขีดจํ ากัด
การให:

ผูที่มีของประทานแหงการใหมีความสามารถพิเศษที่จะใหส่ิงของและการเงินแกงาน
ของพระเจา

ของประทานการใหนี้รวมถึงการใหเวลา กํ าลัง และความสามารถในงานของพระเจา
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ความชวยเหลือ:
ผูทีม่ขีองประทานนี้มีความสามารถที่จะชวยผูอ่ืนในงานของพระเจา ท ําใหเขาเพิ่มพูน

ประสิทธภิาพของของประทานฝายวิญญาณของเขาเอง
ต้ังแตผูอารักขาจนถึงนักดนตรี ส่ิงใดกต็ามที่ชวยในงานคริสตจักรหรือในงานรับใช

กเ็ปนของประทานในความชวยเหลือทั้งนั้น
การปรนนิบัติ:

คํ าวา “การรับใช” ใน โรม 12:7  หมายถึง “การปรนนิบัติ” การปรนนิบัติแตกตางจาก
ความชวยเหลือตรงที่ชวยปลดปลอยคนจากหนาที่บางอยาง ผูทีป่รนนิบัติมีความรับผิดชอบในงานใด
งานหนึง่เพือ่ท ําใหผูอ่ืนเปนอิสระในการใชของประทานฝายวิญญาณของเขา
ความเมตตา:

หมายถึง ความสงสาร เหน็อกเห็นใจ ผูทีม่ขีองประทานนี้มีความเห็นใจเปนพิเศษตอผูที่
ก ําลงัทกุขยากและมีความสามารถที่จะชวยเขา
ความโอบออมอารี:

ผูที่มีของประทานนี้มีความสามารถพิเศษที่พระเจาประทานใหแกสมาชิกของพระกาย
พระคริสตในการใหอาหารและที่อยูแกผูขัดสน

ของประทานแหงหมายสํ าคัญ

มขีองประทาน 4 ประการที่เรียกวา “ของประทานแหงหมายสํ าคัญ” เพราะวาเปนหมาย
สํ าคญัเหนือธรรมชาติแหงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ซึง่ท ํางานผานผูเชื่อเพื่อยืนยันพระวจนะของพระองค
หมายสํ าคัญเหลานี้ คือ
การอัศจรรย:

พระเจาทรงส ําแดงฤทธิ์อํ านาจยิ่งใหญผานบุคคลที่มีของประทานแหงการอัศจรรย ซึ่ง
เปนสิ่งที่ไมอาจเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติ ส่ิงนีเ้ปนหมายส ําคัญวาฤทธิ์อํ านาจของพระเจานั้นยิ่งใหญกวา
ของซาตาน และพระเจาไดรับเกียรติ
การรักษาโรค:

ผูเชื่อที่มีของประทานนี้มีความสามารถที่จะใหฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไหลผานตัวเขา
เพือ่ท ําใหสุขภาพดีเหมือนเดิมโดยไมไดใชวิธีธรรมชาติ
ภาษาแปลกๆ :

คือ ความสามารถที่จะรับและสื่อสารขอความของพระเจาที่มีมายังประชากรของพระ
องคโดยทางภาษาที่ไมเคยเรียนมากอน
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เมือ่ผูหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ (ภาษาอังกฤษใชวา พดูดวยลิ้น) กอ็าจเปนภาษาที่รูจักและผู
ฟงเขาใจได

“เมือ่มเีสยีงอยางนั้นเขาจึงพากันมา และฉงนสนเทหเพราะตางคนตางไดยินเขาพูด
ภาษาของตัว คนทัง้ปวงจึงประหลาดและอัศจรรยใจพูดวา “ดูแนะ คนทัง้หลายทีพู่ดกันนั้นเปนชาวกา
ลิลีทุกคนไมใชหรือ เหตุไฉนเราทุกคนไดยินเขาพูดภาษาของบานเกิดเมืองนอนของเรา”   กิจการ  
2:6-8

แตอาจเปนภาษาที่คนไมรูจักก็ได
“เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พูดภาษาแปลกๆ ได ไมไดพูดกับมนุษย แตทูลตอพระเจาเพราะวา

ไมมีมนุษยคนใดเขาใจได แตเขาพูดเปนความลํ้ าลึกฝายพระวิญญาณ” 1 โครินธ 14:2
การพูดดวยลิ้น เปนหมายส ําคัญฝายกายของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

แตประสบการณของการพูดดวยลิ้นนี้แตกตางจากของประทานการพูดภาษาแปลกๆ
ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ เปนความสามารถที่จะสงขอความที่พระเจามีมายัง

คริสตจักรดวยภาษาที่ผูพูดไมรูจัก
การแปลภาษาแปลก ๆ:

ของประทานการแปลภาษาแปลกๆ คือ ความสามารถที่จะทํ าใหคนเขาใจภาษาแปลกๆ
ทีค่นพูด

การแปลขอความของภาษาแปลกๆ นัน้พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงประทานใหแกผูที่มีของ
ประทานนีแ้ตไมใชการแปลโดยเขาใจภาษาซึ่งพูดแตเปนการเปดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
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ชือ่………………………………………..                                                        สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบบทที่ 12

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

2. จงบอกจุดประสงค 3 ประการของของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

3.  จงบอกถึงเปาหมาย 5 ประการของของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์
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สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คํ าตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 12

1. เพือ่เตรยีมธรรมิกชนใหเปนคนที่จะรับใช เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสตใหจํ าเริญขึ้น
เอเฟซัส 4.12

2. ดู เอเฟซัส 4.12
- เพือ่เตรียมธรรมิกชนใหเปนคนดีพรอม
- เพือ่สงเสริมสนับสนุนงานรับใช
- เพือ่เสริมสรางพระกายของพระคริสตใหจํ าเริญขึ้น

3. เราจะ…
- บรรลุถงึความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
- พฒันาความรูของเราเกี่ยวกับพระบุตรของพระเจา
- พฒันาสูความไพบูลย โดยมีพระคริสตเปนแบบอยาง
- เตบิโตฝายวิญญาณในพระคริสต
- เปนคนมั่นคง ไมถูกหลอกลวงโดยคํ าสอนเท็จ

ดู เอเฟซัส 4.12-15
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