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บทที่ 6
ของประทานพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์
วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาจบบทเรียนนี้แลว คุณมีความสามารถที่จะ
- บอกชื่อของประทานฝายวิญญาณที่ไดจําแนกไวสี่ประเภทได
- ชันสูตรของประทานพิเศษจากองคพระวิญญาณบริสุทธิ์ได
- อธิบายความแตกตางระหวางของประทานพิเศษในการเปนผูเผยพระวจนะและของ
ประทานแหงการเผยพระวจนะได
- อธิบายความแตกตางระหวางของประทานพิเศษในการเปนอาจารย กับของประทานแหง
การสอนได

ขอพระคัมภีร
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บาง
คนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
เอเฟซัส 4:11

คํานํา
กอนการศึกษาบทเรียนนี้จงอานพระคัมภีรตามขอพระคัมภีรที่ใหไวขางลางนี้ ขออางอิงในราย
การเหลานี้คือ ของประทานตางๆ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์
- โรม 12:1-8
- 1 โครินธ 12:1-31
- เอเฟซัส 4:1-16
- 1 เปโตร 4:7-11
ยอนกลับไปดูที่ภาคผนวกของคูมือนี้ อานขอความเรื่องเดียวกันนี้ตามที่ไดมีการแปลไวในพระ
คัมภีรฉบับแอมพลิฟายด(ฉบับที่ใชภาษางายๆ)
สําหรับภาคเพื่อการศึกษาตอไป เราไดแบงของประทานตางๆ ไวตามลําดับ โดยแบงออกเปน 4
หัวขอใหญ
- ของประทานพิเศษ
- ของประทานในการพูด
- ของประทานในการปรนนิบัติ
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- หมายสําคัญของของประทาน
พระคัมภีรไมไดแบงแยกของประทานไวเชนนี้เราไดทําขึ้นเพื่อที่จะชวยคุณใหสามารถจดจําของ
ประทานตางๆ นานาเหลานี้ไดงายขึ้น

การจัดที่เหมาะสมของพระกาย
ในบทที่แลวมีการอธิบายเรื่องความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและเรื่องของประทานฝายวิญญาณ
ซึ่งมีมากมายแตกตางกันไปนานาชนิดถึงแมวาจะมีของประทานตางๆ นานาแตของประทานทั้งหมด
ทั้งสิ้นนั้นก็ลวนแตมาจากตนกําเนิดอันเปนแหลงเดียวกัน แหลงสําคัญนั้นก็คือจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของพระเจา
พระองคทรงจัดหนาที่เฉพาะในคริสตจักรไวแลวสําหรับผูเชื่อแตละคน
“แตพระเจาไดทรงตั้งอวัยวะไวในรางกายตามชอบพระทัยของพระองค”
1 โครินธ 12:18
สมาชิกทุกคนมีหนาที่ซึ่งพระเจาไดทรงเลือกไวสําหรับเขาเสมอโดยผานทางของประทานจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น เขาจึงสามารถกลายเปนผูที่ไดรับการจัดเตรียม (ถูกจัดเตรียมโดยพระเจา)
ใหถึงพรอมตามเปาหมายพิเศษที่พระเจาทรงเตรียมไวสําหรับเขาใหมีหนาที่ในคริสตจักรของพระองค
หากผูเชื่อแตละคนมุงพัฒนาตนเองไปสูจุดที่พระเจาไดทรงเลือกไวใหเขาและรวมทั้งการใชของ
ประทานของพระเจาดวยถาเปนเชนนั้นคริสตจักรก็ สามารถดําเนินไปอยางราบรื่นทีเดียวพระเจา
ทรงเปรียบเทียบกับการทํางานของอวัยวะในรางกายมนุษยซึ่งอวัยวะแตละอยาง…จากตาไป
จนถึงนิ้วเทา… ทุกสวนตางรูหนาที่และปฏิบัติตามหนาที่ของตนไดอยางถูกตองเหมาะสม (1 โครินธ
12:1-31)
โปรดระลึกใหไดวาขณะที่ทานศึกษาของ ประทานฝายวิญญาณเหลานี้นั้นของประทานแตละ
อยางยอมมีความสําคัญเทาเทียมกันในพระกายของพระคริสตเชนเดียวกับที่อวัยวะตางๆของรางกาย
มนุษยมีความสําคัญเทาๆ กัน
“และตาจะวาแกมือวา “ขาพเจาไมตองการเจา” ก็ไมได หรือศีรษะจะวาแกเทาวา
“ขาพเจาไมตองการเจา” ก็ไมได
ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นวาออนแอ เราก็ขาดเสียไมได”
1 โครินธ 12:21-22
ขณะที่ทานศึกษาเรื่องของประทานฝายวิญญาณโปรดจําไวดวยวาของประทานเหลานั้นมิใช
ความสามารถที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสิ่งเหลานั้นคือความสามารถซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของ
พระเจา เพื่อที่จะเตรียมผูเชื่อทั้งหลายสําหรับการรับใชของคริสเตียน
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หมายเหตุ - ในบทเรียนนี้และอีกสามบทเรียนตอจากนี้ คําแนะนําสําคัญๆ ตางมีใหไวใน “เพื่อ
การศึกษาดวยตนเองตอไป” ซึ่งอยูในรูปของการนําของประทานฝายวิญญาณแตละอยางมา
อภิปรายไวเราทําดังนี้ก็เพื่อที่จะเปนประโยชนในการที่คุณสามารถมีความรูจากการศึกษาของ
คุณเองในของประทานแตละชนิด คุณจะไดมีความเขาใจยิ่งขึ้นกอนการกาวไปสูการศึกษาบทตอไป

ของประทานพิเศษ
ของประทานฝายวิญญาณหมวดแรกคือ ของประทานซึ่งเราจะใชชื่อวา “ของประทานพิเศษ”
เราใชชื่อนี้สําหรับเรียกของประทานเหลานี้เพราะวาของประทานแตละอยางนี้เปนของประทานพิเศษ
สําหรับหนาที่ของผูมีตําแหนงเปนผูนําในคริสตจักร
ตําแหนงหนาที่อันมีลักษณะเปนผูนําที่กลาวถึงนี้ บางครั้งเรียกกันวา “ตําแหนงหนาที่” ในงาน
ของคริสตจักร หมายความวา เปนตําแหนงซึ่งประกอบดวยความรับผิดชอบ และเปนหนาที่ดวย
ของประทานพิเศษ ในการเปนผูนําไดแก
- เปนอัครทูต
- เปนผูเผยพระวจนะ
- เปนผูประกาศขาวประเสริฐ
- เปนศิษยาภิบาล
- เปนอาจารย

อัครทูต
“และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักรคือหนึ่งอัครทูต สองผูเผยพระวจนะ
สามครูบาอาจารย แลวตอไปจากนั้นก็มีผูกระทําการอันเปนอิทธิฤทธิ์ ผูรักษาโรค ผูอุปการะ ผู
ครอบครอง และผูรูภาษาแปลกๆ”
1 โครินธ 12:28
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บาง
คนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
เอเฟซัส 4:11
อั ค รทู ต คื อ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามสามารถเปน พิเ ศษในการพัฒ นาและจั ดตั้ ง คริสตจัก รใหม ๆใน
หลายๆ สถานที่ ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปทั้งในดานทําเลและวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนมีหนาที่
ดูแล ตรวจตรา บริหาร เปนนายงานของคริสตจักรจํานวนมากในฐานะผูอํานวยการ
คําวาอัครทูต หมายถึง “บุคคลผูมีอํานาจทํางานแทนหรือบุคคลผูมีหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหทําการสิ่งใดแทนดวยอํานาจเต็ม และดวยสิทธิอํานาจในอันที่จะกระทําสิ่งหนึ่งเพื่ออีกผูหนึ่งหรืออีก
ฝายหนึ่งได ”อัครทูตจึงมีสิทธิอํานาจพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษในการแผขยายเรื่องราวของขาว
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ประเสริฐออกไปจนทั่วทุกหนทุกแหงในโลก โดยการบริหารพระกายอันประกอบดวยผูเชื่อใหมีการ
พัฒนาที่ดีขึ้นเปนลําดับ
ศัพทสมัยใหมซึ่งใชกันอยูในคริสตจักรปจจุบัน สําหรับเรียกบุคคลซึ่งทําหนาที่ของอัครทูตก็คือ
มิชชั่นนารีและผูกอตั้งคริสตจักร
พระคัมภีรกลาวถึงขั้นตอนสําคัญที่แตกตางกันสามประการในการเปนอัตรทูตและเรียกพระเยซู
คริสตวา ทรงเปนอัครทูตดวย
“เหตุฉะนั้นดูกอนทานพี่นองธรรมิกชนผูตอบสนองดวยกันกับเราในการที่พระเจา
ทรงเรียกจงนึกถึงอัครทูตและมหาปุโรหิตผูซึ่งเราเชื่อและรับนั้นคือพระเยซูพระองคทรงซื่อ
สัตยตอพระเจาผูไดทรงแตงตั้งพระองคไวเหมือนอยางโมเสสซื่อสัตยตอชุมนุมชนอันเปน
ครอบ
ครัวของพระเจา”
ฮีบรู 3:1-2
สาวกทั้งสิบสองคนของพระเยซูก็ไดรับการเรียกวา อัครทูตดวย
“อัครทูตสิบสองคนนั้นมีชื่อดังนี้....”
มัทธิว 10:2
สาวกสิบสองคนนั้นลวนแตมีตําแหนงหนาที่พิเศษเปนรายบุคคลอัครสาวกทั้งหมดนั้นเปนสวน
ของการวางรากฐานของคริสตจักร ขณะที่อัครสาวกเหลานั้นมีตําแหนงหนาที่พิเศษของตนเองซึ่งยัง
ไมมีผูเชื่อคนใดเคยมีแตก็มีของประทานทั่วไปซึ่งเรียกวา ของประทานการเปนอัครทูตจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาแลว
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บาง
คนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
เอเฟซํส 4:11
ตามเหตุผลและความเปนจริงในบทเรียนนี้ พระเจาคือพระผูทรงเลือกสรรและจัดตั้งอัครสาวก
ของพระองค อัครสาวกเปาโลมีคําสนับสนุนยืนยันอีกดังนี้
“พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคําประกอบดวยสติ
ปญญาและใหอีกคนมีถอยคําประกอบดวยความรู แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน”
1 โครินธ 12:8
พระคัมภีรกลาวถึงหมายสําคัญพิเศษซึ่งยืนยันวา บุคคลใดมีของประทานในการเปนอัครทูต ไว
ดังนี้
“แทจริงลักษณะของอัครทูตก็ไดสําแดงใหประจักษในหมูพวกทานแลวดวยความเพียร
โดยหมายสําคัญ โดยการอัศจรรย และโดยการอิทธิฤทธิ์”
2 โครินธ 12:12
“มีหมายสําคัญและการอัศจรรยหลายอยางซึ่งอัครทูตไดทําดวยมือของตนในหมู
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ประชาชน”
กิจการ 5:12
คุณลักษณะพิเศษแหงการเปนผูนําของ อัครทูตที่มีตอบรรดาคริสตจักรตางๆมีกลาวบรรยาย
ไวแลวในหนังสือกิจการ
“มีบางคนลงมาจากแควนยูเดียไดสั่งสอนพวกพี่นองวา ถาไมเขาสุหนัตตามจารีตของ
โมเสสจะรอดไมได เมื่อมีการโตแยงและไลเรียงกันระหวางเปาโลและบารนาบัสกับคนเหลา
นั้นมากมายแลว เขาทั้งหลายไดตั้งเปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆ ในพวกนั้นใหขึ้นไปหารือ
กับอัครทูตและผูปกครองในกรุงเยรูซาเล็ม ในเรื่องที่เถียงกันนั้น”
กิจการ 15:1-2
“เมื่อทานเหลานั้นไดเที่ยวไปตามเมืองตางๆ ก็ไดสงหนังสือขอตกลงของอัครทูตและผู
ปกครองในกรุงเยรูซาเล็ม มอบใหคนทั้งหลายทุกเมืองเพื่อใหประพฤติตาม
คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งในความเชื่อ และคริสตสมาชิกไดทวีขึ้นทุกๆ วัน”
กิจการ 16:4-5
อัครทูตทั้งหลายชวยกันแผขยายเรื่องราวขาว ประเสริฐโดยการจัดตั้งคริสตจักรขึ้นแลวมอบ
หมายความเปนผูนําทางวิญญาณแกคริสตจักร เหลานั้นพรอมทั้งฝกใหมีหมายสําคัญพิเศษฝาย
วิญญาณในการปรนนิบัติรับใชพระเจาภายในคริสตจักรนั้นๆ ดวย
การทรงเรียกก็ดี ความปรารถนาที่จะไดรับเลือก (ถูกเลือกโดยพระเจา) ใหเปนอัครสาวกก็ดี สิ่ง
เหลานี้ตองเปนมาจากพระเจา
“เปาโลผูเปนอัครทูต(มิใชมนุษยแตงตั้งหรือมนุษยเปนตัวแทนแตงตั้งแตพระเยซูคริสต
และพระบิดาเจาผูทรงโปรดใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตายไดทรงแตงตั้ง)”
กาลาเทีย 1:1
ของประทานอันพิเศษ และเฉพาะเจาะจงเชนนี้ปกติแลวเปนที่รูจักกันดีในคริสตจักรทองถิ่น
ซึ่งมีหนาที่ในการสงผูทําหนาที่ของอัครสาวกใปยังแดนไกลในสถานที่อื่นๆ
“ในคราวนั้นในคริสตจักรที่อยูในเมืองอันทิโอก มีบางคนที่เปนผูพยากรณและอาจารย
มีบารนาบัสสิเมโอนที่เรียกวา นิเกอรกับลูสิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผูไดรับการเลี้ยง
ดูเติบโตขึ้นกันกับเฮโรดเจาเมือง และเซาโลเมื่อคนเหลานั้นกําลังนมัสการองคพระผูเปน
เจาและถืออดอาหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับ
การซึ่งเราเรียกใหเขาทํานั้น”
เมื่อถืออดอาหารอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแลว เขาก็ใชทานไป”
กิจการ 13:1-3

อัครสาวกมีความปรารถนาที่จะรับใชในสถานที่ซึ่งยังไมมีใครเคยเขาไปทํางานดานขาวประเสริฐ
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“อันที่จริงขาพเจาไดตั้งเปาไวอยางนี้วา จะประกาศขาวประเสริฐในที่ซึ่งไมเคยมีใคร
ออกพระนามพระคริสตมากอน เพื่อขาพเจาจะไดไมกอขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นไดวางไวกอน
แลว
ตามคําที่มีคําเขียนไวในพระคัมภีรวา คนที่ไมเคยไดรับคําบอกเลาเรื่องพระองคก็จะได
เห็น และคนที่ไมเคยไดฟงจะไดเขาใจ”
โรม 15:20-21
“เพื่อเราจะไดประกาศขาวประเสริฐในเขตที่อยูนอกทองถิ่นของพวกทาน โดยไมไดโอ
อวดเรื่องการงานที่คนอื่นไดทําไวแลวนั้น”
2 โครินธ 10:16
อัครสาวกควรเปนบุคคลซึ่งพรอมเสมอที่จะถอมใจลงในการปรับตัวเองใหเขากันไดกับผูอื่น ไม
วาจะเปนดานวัฒนธรรมประเพณี รูปแบบของการดํารงชีวิตทั้งนี้ก็เพื่อที่จะชนะใจของเขาเหลานั้น
เพื่อพระคริสต
“เพราะถึงแมวาขาพเจามิไดอยูในบังคับของผูใด ขาพเจาก็ยังยอมตัวเปนทาสรับใชคน
ทั้งปวง เพื่อจะไดชนะใจคนมากยิ่งขึ้น
ตอพวกยิวขาพเจาก็เปนยิวเพื่อจะไดพวกยิว ตอพวกที่อยูใตธรรมบัญญัติขาพเจา
ก็เปนเหมือนคนอยูใตธรรมบัญญัติ (แตตัวขาพเจามิไดอยูใตธรรมบัญญัติ) เพื่อจะไดคน
ที่อยูใตธรรมบัญญัตินั้น
ตอคนที่อยูนอกธรรมบัญญัติขาพเจาก็เปน คนนอกธรรมบัญญัติเพื่อจะไดคนที่
อยูนอกธรรมบัญญัตินั้น แตขาพเจามิไดอยูนอกพระบัญญัติของพระเจาแตอยูใตพระ
บัญญัติแหงพระคริสต
ตอคนออนแอขาพเจาก็เปนคนออนแอ เพื่อจะไดคนออนแอขาพเจายอมเปนคน
ทุกชนิดตอคนทั้งปวง เพื่อจะชวยเขาใหรอดไดบางโดยทุกวิถีทาง
ขาพเจาทําอยางนี้เพราะเห็นแกขาวประเสริฐ เพื่อขาพเจาจะไดมีสวนในขาว
ประเสริฐนั้น”
1 โครินธ 9:19-23
อัครสาวกควรพัฒนาคริสตจักรดวยการฝกใหเขามีความเปนผูนํ าในทิศทางซึ่งเขาสามารถ
บริหารคริสตจักรของเขาเองสืบตอไปได แมปราศจากอัครสาวกซึ่งเปนผูกอตั้งแลวก็ตาม
“ทานทั้งสองไดประกาศขาวประเสริฐในเมืองนั้นและไดคนมาเปนสาวกมาก จึงกลับไป
ยังเมืองสิลตรา เมืองอิโคนียูม และเมืองอันทิโอก
กระทําใหใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้น เตือนเขาใหดํารงอยูในพระศาสนาและสอน
ใหเขาเขาใจวา เราทั้งหลายจําตองทนความยากลําบากจึงจะไดเขาในแผนดินของพระเจา
ทานทั้งสองไดเลือกตั้งผูปกครองสาวกไวในทุกคริสตจักร ไดอธิษฐานและถืออดอาหาร
ฝากสาวกไวกับองคพระผูเปนเจาที่เขาเชื่อถือนั่น”
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กิจการ 14:21-23
ขอพระคัมภีรเหลานี้ไดเปดเผยใหเรารูวาการ ติดตามผลของการรับใชและการเลี้ยงดูผูมี
คุณสมบัติในการเปนผูนําสําหรับคริสตจักรใหมๆ นั้นเปนความรับผิดชอบสําคัญของอัครสาวก
การประทับตราหรือหลักฐานของประทานพิเศษของ อัครทูตนั้นก็คือผลของประทานฝาย
วิญญาณซึ่งเกิดผลปรากฏชัดในชีวิตของผูเชื่อคนอื่นๆ แทนตราซึ่งเปนรอยประทับจริงๆ อัครสาวก
เปาโลไดเคยเขียนไปหาคริสตจักรที่เมืองโครินธซึ่งทานไดเคยบริหารงานอยูที่นั่น
“ถาขาพเจามิไดเปนอัครทูตในสายตาของคนอื่น ขาพเจาก็ตองเปนอัครทูตในสายตา
ของทาน เพราะพวกทานคือตราตําแหนงอัครทูตของขาพเจาในองคพระผูเปนเจา”
1 โครินธ 9:2
ความสามารถในการเลี้ยงดูชุมชนของผูเชื่อและ สามารถบริหารพวกเขาจัดตั้งขึ้นเปน
คริสตจักรอันเปนพระกายไดนั่นแหละคือ ตราประทับของประทานในการเปนอัครทูต
พระคัมภีรยังกลาวเตือนไวถึงพวกอัครทูตเทียม ซึ่งเต็มไปดวยความหลอกลวงแตเราสามารถ
รูจักเขาไดก็โดยการพิจารณาการงานที่เขากระทํา
“เพราะคนอยางนั้นเปนอัครทูตเทียม เปนคนงานที่หลอกลวงปลอมตัวเปนอัครทูต
ของพระคริสต”
การกระทําเชนนั่นไมแปลกประหลาดถึงซาตาน ก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหงความ
สวางได
เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัวเปนคนรับใช
ของความชอบธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทําของเขา”
2 โครินธ 11:13-15
เพื่อศึกษาตอ
พระคัมภีรใหมใหตัวอยางมากมายเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีของประทานในการเปนอัครทูต จงใชขอ
อางอิงเหลานี้คนควาเพื่อศึกษาตอ
- กาลาเทีย 1:1
- เปาโล
- โรม 16:7
- แอนโดรนิคัสและจูเนีย
- 1 โครินธ 4:6, 9
- อปอลโล
- กาลาเทีย 1:9
- ยากอบ
- อัครสาวกทั้งหมดของพระเยซู - หนังสือพระกิตติคุณ, หนังสือกิจการ

ผูเผยพระวจนะ
“และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักรคือ หนึ่ง อัครทูต สองผูเผย
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พระวจนะ สามครูบาอาจารย และตอจากนั้นก็มีผูกระทําการอันเปนอิทธิฤทธิ์ ผูรักษาโรค ผู
อุปการะ ผูครอบครอง และผูรูภาษาแปลกๆ”
1 โครินธ 12:28
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผย
พระวจนะ บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
เอเฟซัส 4:11
มีของประทานการเผยพระวจนะอยูสองแบบ แบบแรกคือของประทานพิเศษในการเปนผู
เผยพระวจนะ อีกแบบหนึ่งคือ การกลาวคําอันเปนของประทานแหงการเผยพระวจนะ
โดยทั่วไปการเผยพระวจนะอางถึงการพูดหรือการกลาวคํา ภายใตการไดรับการดลใจพิเศษ
อยางเฉพาะเจาะจงจาก พระเจาสิ่งนี้คือความสามารถอันเฉพาะเจาะจงเปนพิเศษในการรับและสื่อ
ความหมายขาวสารของ พระเจาซึ่งสงมาอยางทันทีทันใดแกประชากรของพระองคโดยฝายการเจิม
ชําระจากอํานาจเบื้องบน เปนการเปลงเสียงแหงถอยคําอันเปนขอความนั้นออกมาผานกลองเสียง
และหลอดลมของมนุษย
เมื่อศึกษาจนถึงจุดนี้จํ าเปนตองมีการใหคําจํากัดความแกสิ่งที่เรียกวาของประทานพิเศษใน
การเปนผูนําในฐานะผูเผยพระวจนะ
เชนเดียวกับของประทานในการกลาวถอยคําแหงการเผยพระ
วจนะ
แตบุคคลหนึ่งจะไมเปนผูเผยพระวจนะเพียงเพราะวาเขากลาวถอยคําอันเปนการเปดเผยพระ
วจนะออกมา อัครสาวกเปาโลไดสั่งใหทั้งคริสตจักรปรารถนาของประทานแหงการเผยพระวจนะ
“จงมุงหาความรักและขวนขวายของประทานฝายพระวิญญาณดวยความจริงใจเฉพาะ
อยางยิ่งการเผยพระวจนะ”
1 โครินธ 14:1
“เพราะวาทานเผยพระวจนะไดทีละคน เพื่อใหทุกคนไดความรู และไดความหนุนใจ”
1 โครินธ 12:29
ความแตกตางระหวางผูเผยพระวจนะและการเผยพระวจนะมีปรากฏอยูในขอพระคัมภีรตอ
ไปนี้
“ครั้นรุงขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ลาไป และมาถึงเมืองซิซาริยา เราก็เขาไปบานของฟลิป ผู
ประกาศขาวประเสริฐ ซึ่งเปนคนหนึ่งในจําพวกเจ็ดคนนั้น เราก็อาศัยอยูกับทาน
ฟลิปมีบุตรหญิงพรหมจารีสี่คนซึ่งเปนผูทํานายครั้นเราอยูที่นั่นหลายวันแลวมีชายผู
ทํานายคนหนึ่งลงมาจากแควนยูเดียชื่อ อากาบัส
ครั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเทาของตนกลาววา “พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้วา “พวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เปนเจาของเครื่อง
คาดเอวนี้อยางนี้มอบไวในมือของคนตางชาติ””
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กิจการ 21:8-11
ลูกสาวของฟลิปมีของประทาน การกลาวถอยคําแหงการพยากรณ อากาบัส คือผูเผย
พระวจนะซึ่งมิใชแตเพียงเขามีความสามารถในการเผย พระวจนะเทานั้นแตเขายังมีตําแหนงเปน
ผูนําในคริสตจักรดวย
พระเจาทรงใชเขาใหมีบทบาทในการเปนผูนําในดานการรับใชของเปาโลอากาบัสเปนผูให
คําแนะนําฝายวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องซึ่งจะตองเกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม (กิจการ 21:11)
บุคคลเหลานั้นซึ่งมีของประทานพิเศษในการเปนผูเผยพระวจนะนั้นมิใชวาเขาจะมีความ
สามารถแตเพียงเผยพระวจนะภายใตการดลใจของ พระเจาเทานั้นแตเขายังมีสิทธิอํานาจใน
ตําแหนงในคริสตจักรดวย
ความจริงขอนี้มีขอสนับสนุนและยืนยันอยูใน กิจการ 13:1-4 ซึ่งกลาววา ผูเผยพระวจนะก็ดี
อาจารยก็ดีมี ความสามารถในดานความเปนผูนําอยางเห็นไดชัดในการจูงใจบารนาบัสและเซาโลใน
การรับใชพิเศษซึ่งพระเจาไดทรงเรียกใหทั้งสองทําเชนนั้น
ในพระคัมภีรเดิมประชาชนพากันไปหาผูเผยพระวจนะก็เพื่อขอคําแนะนํา
ในสมัยนั้นของ
ประทานจากการเติมเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไมไดถูกประทานลงมายังมนุษย การทรงสถิต
ของพระเจาอยูในหองที่บริสุทธิ์ที่สุดเทานั้น
เพราะเนื่องมาจากความตาย และการฟนคืนพระชนมขององคพระเยซูคริสตบัดนี้เราจึงไดรับ
พระกรุณาคุณให สามารถเขาเฝาจําเพาะพระพักตรพระเจาไดของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ไดประทาน แกเรามานานแลวดังเชนที่คุณไดเรียนรูในบทเรียนกอนหนานี้หนึ่งในวัตถุประสงคของ
พระองคก็คือ เพื่อเปนเครื่องนําทาง
“เพราะวาพระวิญญาณของพระเจาทรงนําผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของพระเจา”
โรม 8:14
ไมมีความจําเปนใดๆอีกแลวที่เราจะตองไปหาผูเผยพระวจนะเพื่อจะขอรับคําปรึกษาแนะนํา
ฝายวิญญาณเพราะ นี่คือหนึ่ง ในหลายๆหนาที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อฉะนั้นผูเชื่อ
แตละคนควรเรียนรูวิธีที่จะไดรับการทรงนําโดยพระวิญญาณของพระเจา
พระคัมภีรใหมไมมีบันทึกเกี่ยวกับการที่ผูเชื่อไปแสวงหาคําปรึกษาแนะนําจากผูเผยพระวจนะ
หลังจากที่พระเจาไดทรงประทานของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์แกเราแลว
แตพระเจายังคงใชของประทานนี้ เพื่อที่จะยืนยันคําแนะนําซึ่งพระองคไดทรงประทานแกผูเชื่อ
ผานทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของอากาบัสกับเปาโล
เปาโลทราบเรียบรอยแลววาตัวทานตองไปยังกรุงเยรูซาเล็มการเผยพระวจนะของอากาบัส
ไดเปดเผยสิ่งซึ่งจะตองเกิดขึ้นกับทานที่นั้นไมใชการเผยพระวจนะซึ่งเปนการนําทางวาเปาโล
จะตองไปสูกรุงเยรูซาเล็มหรือไมตองไป
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ถอยคําซึ่งกลาวโดยผูเผย พระวจนะภายใตการดลใจของอํานาจจากเบื้องบนเรียกวาคําเผย
พระวจนะการเผยพระวจนะ หมายถึงการประกาศถอยคําที่มาจากพระเจานั้นเปดเผย ซึ่งเปนการหนุน
ใจ การทําใหเกิดความจําเริญขึ้นและเปนการปลอบใจ
“ฝายผูที่เผยพระวจนะนั้น พูดกับมนุษยทําใหเขาเจริญขึ้นเปนที่หนุนจิตชูใจ”
1 โครินธ 14:3
การรับใชดานการเผย พระวจนะมิใชจะเปนประโยชนแกผูเชื่อโดยการทําใหผูเชื่อจําเริญขึ้น
เทานั้นแตยังสามารถเกิดประโยชนแก ผูที่ยังไมไดรับความรอดดวยการเผยพระวจนะสามารถทําให
ผูเชื่อสํานึกบาปได และเปนสาเหตุใหพวกเขากลับใจมาหาพระเจา
“แตถาทุกคนเผย พระวจนะคนที่ไมเชื่อหรือคนที่รูไมถึงเขามาทุกคนก็จะทําใหเขารู
สึกสํานึก และทําใหเขาพิจารณาจิตใจของตนเอง
ความลับที่ซอนอยูในใจของเขาจะเดนชัดขึ้น เขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจากลาววา
พระเจาทรงสถิตอยูทามกลางพวกทานอยางแนนอน”
1 โครินธ 14:24-25
เปาหมายหนึ่งในวัตถุประสงคหลายประการของผูเผยพระวจนะก็คือเพื่อที่จะนําผูคนใหเกิด
การกลับใจ
“แตพระองคยังทรงใชผูเผย พระวจนะมาทามกลางเขานําเขาใหกลับมายังพระเจาคน
เหลานี้เปนพยานปรักปรําเขา แตเขาไมยอมฟง”
2 พงศาวดาร 24:19
พระคัมภีรเอยถึงการเผยพระวจนะในฐานะเปนของประทานอันยิ่งใหญและสมควรเปนที่นา
ปรารถนามากยิ่งกวา ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ
“จงมุงหาความรักและขวนขวายของประทาน ฝายพระวิญญาณดวยจริงใจเฉพาะ
อยางยิ่งการเผยพระวจนะ
เพราะวาผุหนึ่งผูใดที่พูดภาษาแปลกๆ ไดไมไดพูดกับมนุษยแตทูลตอพระเจาเพราะ
วาไมมีมนุษยคนใดเขาใจได แตเขาพูดเปนความลํ้าลึกฝายวิญญาณ
ฝายผูที่เผยพระวจนะนั้น พูดกับมนุษยทําใหเขาเจริญขึ้น เปนที่หนุนจิตชูใจ”
1 โครินธ 14:1-3
การเผยพระวจนะจะไมมีวันมาแทนที่ พระวจนะของพระเจาที่บันทึกไวในพระคัมภีรไดพระ
คัมภีรกลาววาการเผยพระวจนะมีวันหยุดและสูญสิ้น แตพระพระวจนะของพระเจาจะคงทนอยูตลอด
ไป
“ความรักไมมีวันศูนยสิ้นแม การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมศูนยไปแมการพูดภาษา
แปลกๆ นั้นก็จะมีเวลาเลิกกัน แมวิชาความรูก็จะเสื่อมศูนยไป”
1 โครินธ 13:8
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“แตพระวจนะของพระเจายั่งยืนอยูเปนนิตย พระวจนะนั้นคือขาวประเสริฐที่ได
ประกาศใหทานทั้งหลายทราบแลว”
1 เปโตร 1:25
พระคัมภีรกลาวเตือนเรื่องผูเผยพระวจนะเทียมเท็จ มัทธิว 24:11, 24, มาระโก 13:22 บุคคลที่
มีชื่อวา “ผูเผยพระวจนะเท็จ” จะปรากฏชัดเจนในเหตุการณตางๆ อันเปนอวสานของโลก (วิวรณ
13:11-17, 16:13, 19:20, 20:10)
เพราะวามีผูเผยพระวจนะเท็จ พระวจนะของพระเจาจึงมีวิธีการตางๆ นานาที่จัดเตรียมไว เพื่อ
ที่จะชันสูตรการเผยพระวจนะที่แทจริง ทานสามารถรูจักสิ่งเหลานั้นไดโดย
1. ความผิดพลาดในหลักขอเชื่อ
“และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกันตาม พระคุณที่ไดประทานใหแกเราคือถาเปน
การเผยพระวจนะก็จงเผยตามกําลังของความเชื่อ”
โรม 12:6
วลีที่วา”ตามกําลังความเชื่อ” หมายความวา ตามความผูกพันที่ถูกตองเหมาะสมกับความเชื่อ
วิธีที่จะรูวาเปนการเผย พระวจนะที่แทจริงก็คือดูวามันเปนไปตามหลักคําสอนเบื้องตนอันเปนพื้นฐาน
ของความเชื่อแบบคริสเตียนซึ่งมีเปดเผยไวในพระคัมภีรหรือไม
ยกตัวอยางเชน ผูเผยพระวจนะเท็จไมยอมรับความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต
“แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเชนเดียวกับที่จะมีผู
สอนผิดเกิดขึ้นในพวกทานทั้งหลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะใหถึงความพินาศเขาเสี้ยม
สอน จนถึงกับปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไว ซึ่งจะทําใหเขาพินาศโดยเร็วพลัน
จะมีคนหลายคนประพฤติชั่วตามอยางเขาและเพราะคนเหลานั้นเปนเหตุทางของ
สัจจะจะถูกกลาวราย
และดวยใจโลภเขาจะกลาวตลบตะแลงคากําไรจากทานทั้งหลายการลงโทษคนเหลา
นั้นที่ไดถูกพิพากษานานมาแลวจะไมเนิ่นชา และความวิบัติจะเกิดกับเขาก็หาสลายไปไม”
2 เปโตร 2:1-3
ผูเผยพระวจนะเท็จสอนเรื่องความถูกตองทางเพศ อยางอลุมอลวยและมีการยกโทษความผิด
บาปได
“และดวยใจโลภเขาจะกลาวตลบตะแลงคากําไรจากทานทั้งหลาย...”
2 เปโตร 2:3
ผูเผยพระวจนะเท็จพยายามทุกวิถีทางที่จะจูงใจผูคนใหหันหนีออกจากการเชื่อฟงพระวจนะ
ของพระเจา(เฉลยธรรมบัญญัติ 13:15)การเผยพระวจนะในรูปแบบผิดๆนี้มิใชเรียกวาตามกําลัง
ของความเชื่อแบบคริสเตียน
2. หมายสําคัญซึ่งเปนการลอลวง
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ผูเผยพระวจนะเท็จลอลวงผูคนดวยหมายสําคัญการอัศจรรยแบบปฏิหารย
“ผูเผยพระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้น และลอลวงคนเปนอันมากใหหลงไป
ดวยวาจะมี พระคริสตเทียมเท็จและผูทํานายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทําหมายสําคัญอัน
ใหญและการมหัศจรรยลอลวง แมผูที่พระเจาทรงเลือกสรรใหหลง ถาเปนไปได”
มัทธิว 24:11, 24
3. ผลที่ชั่วราย
เหตุการณอันเปนผลปรากฏออกมาใน ฝายวิญญาณคือหลักฐานชัดเจนของการรับใชอันเปน
ขอทดสอบไดอยางแทจริง
“ทานทั้งหลายจงระวังผูเผยพระวจนะเท็จที่มาหาทานนุงหมดุจแกะแตภายในเขาราย
กาจดุจหมาปา
ทานจะรูจักเขาไดดวยผลของเขาผลองุนนั้นเก็บไดจากตนไมมีหนามหรือวาผลมะเดื่อ
นั้นเก็บไดจากพืชหนาม”
มัทธิว 7:15-16
ในบทที่ 11 ทานไดศึกษาเรื่องผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งเหลานี้คือคุณสมบัติฝาย
วิญญาณ ซึ่งผูเผยพระวจนะที่แทจริงจะตองมี
4. ขอแอบอางผิดๆ
ผูเผยพระวจนะคนใดอางตนเองวาเปนของเบื้องบน หรือมีสภาพเดียวกันกับพระคริสตเขาก็คือ
ผูเผยพระวจนะเท็จ
“ในเวลานั้นถาผูใดจะบอกพวกทานวา “แนะ พระคริสตอยูที่นี่” หรือ “อยูที่โนน” อยาได
เชื่อเลย
ดวยวาจะมีพระคริสตเทียมเท็จและผูทํานายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทําหมายสําคัญ
อันใหญ และการอัศจรรยลอลวงแมผูที่พระเจาทรงเลือกสรรใหหลง ถาเปนได”
มัทธิว 24:23-24
5. คําเผยพระวจนะนั้นไมสําเร็จเปนความจริง
ขอทดสอบสุดทายซึ่งจะสามารถชันสูตรวาเปนผูเผยพระวจนะที่แทจริงหรือไมก็คือรอใหคํา
เผยพระวจนะของเขาผานระยะเวลาที่ระบุไวแลวไมเปนจริงตามนั้น
“แตผูเผยพระวจนะคนใดบังอาจกลาวคําในนามของเราซึ่งเรามิไดบัญชาใหกลาวหรือ
ผูนั้นกลาวในนามของพระอื่น ผูเผยพระวจนะนั้นตองมีโทษถึงตาย
และถาทานนึกในใจวา “ทําอยางไรเราจึงจะรูพระวจนะที่พระเจายังมิไดตรัสนั้นได”
เมื่อผูเผยพระวจนะกลาวคําในพระนามของพระเจาถามิไดเปนไปจริงตามถอยคําของ
ผูกลาวถอยคํานั้นมิไดเปนพระวจนะที่พระเจาตรัสผูเผยพระวจนะนั้นบังอาจกลาวเองทานทั้ง
หลายอยาเกรงกลัวเขาเลย”
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เฉลยธรรมบัญญัติ 18:20-22
เพื่อศึกษาตอ
ผูเผยพระวจนะอาจมาจากแหลงกําเนิดที่แตกตางกันสามประการ
- วิญญาณของมนุษย - เยเรมีย 23:16, เอเสเคียล 13:2,3
- วิญญาณชั่วและวิญญาณมุสา - อิสยาห 8:19-20, 1 พงศกษัตริย 22:22,
มัทธิว 8:29, กิจการ 16:17
- พระวิญญาณบริสุทธิ์ - 2 ซามูเอล 23:2, เยเรมีย 1:9, กิจการ 19, 21:11
นี่คือเหตุผลวาทําไมเราจึงตองวินิจฉัยคําเผยพระวจนะ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทราบใหไดและบงชี้วา
คําเผยพระวจนะเหลานั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใชหรือไม
พระคัมภีรไดใหตัวอยางไวมากมายในเรื่องผูเผยพระวจนะ ในพระคัมภีรเดิมซึ่งมีไวเพื่อจะ
ศึกษาใหเพิ่มพูนความรู และความเขาใจของคุณในเรื่องของผูเผยพระวจนะและในเรื่องของประทาน
การเผยพระวจนะ
ขณะที่คุณศึกษาขอพระคัมภีรอางอิงเหลานี้จงพยายามหาขอแตกตางระหวางบุคคลผูมีของ
ประทานฝายวิญญาณในการเปนผูเผยพระวจนะ (มีความเปนผูนํา) กับบุคคลซึ่งมีของประทานการ
เผยพระวจนะ
ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเดิม
อับราฮัม - ปฐมกาล 20:7
- เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9
โมเสส
ฮาบากุก - ฮาบากุก 1:1
- 2 พงศกษัตริย 19:2
อิสยาห
- มัทธิว 2:5-6
มีคาห
- มัทธิว 21:15
โฮเชยา
ซามูเอล - 1 ซามูเอล 3:20
- 1 พงศกษัตริย 16:7
เยฮู
- 2 ซามูเอล 7:2
นาธัน
มีคายาห - 12 พงษกษัตริย 22:7-8
- 2 พงษกษัตริย 14:25
โยนาห
- 2 พงศาวดาร 13:22
อิดโด
- เยเรมีย 28:1
อัซเซอร

เอฟราอิม
โยเอล
เยเรมีย
กาด
เศคาริยาห
อาหิยาห
อาโมส
เชไมอาห
เอลีชา
เอเลียาห
ฮักกัย
ดาวิด
อาโรน
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- โฮเชยา 9:8
- กิจการ 2:16
- เยเรมีย 1:5
- 1 ซามูเอล 22:15
- เศคาริยาห 1:1
- 1 พงศกษัตริย 11:29
- กิจการ 7:42-43
- 2 พงศาวดาร 12:5
- 1 พงษกษัตริย 19:16
- 1 พงษกษัตริย 18:22
- ฮักกัย 1:1
- กิจการ 2:29-30
- อพยพ 7:1
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เอเสเคียล - เอเสเคียล 2:1-5
อาซาริยาห - 2 พงศาวดาร 15:8
โอเบด
- 2 พงศาวดาร 15:8
ฮานานิยาห - เยเรมีย 28:17
อาสาฟ
- สดุดี 78:2
ดาเนียล - มัทธิว 24:15
บาลาอัม - 2 เปโตร 2:15-16
ผูเผยพระวจนะสตรีในพระคัมภีรเดิม
มีเรียม
- อพยพ 15:0
- ผูวินิจฉัย 4:4
เดโบราห
- 2 พงษกษัตริย 22:14
ฮุลดา
- เนหะมีย 6:14
โนอาดิยาห
ภรรยาของอิสยาห - อิสยาห 8:3
ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรใหม
พระเยซู
- มัทธิว 21:11
ยอหนผูใหบัพติศมา - มัทธิว 11:7-11
- กิจการ 11:27-28, 21:10
อากาบัส
- กิจการ 15:32
ยูดาส
- กิจการ 15:32
สิลาส
ผูนําหลายคนที่เมืองอันทิโอก - กิจการ 13:1
ผูเผยพระวจนะสตรีในพระคัมภีรใหม
อันนา
- ลูกา 2:36
- กิจการ 21:8-9
ลูกสาวของฟลิป
จงศึกษาหัวขอสําคัญสําหรับการใชของประทานในการเผยพระวจนะ.. ขณะที่คริสตจักรมีการ
ประชุมรวมกัน 1 โครินธ 14:29-31

ผูประกาศ
ผูประกาศคือ ผูที่มีความสามารถพิเศษพรอมที่จะแบงปนเรื่องราวของขาวประเสริฐแกผูที่ยัง
ไมเชื่อดวยวิธี ซึ่งตองมีการตอบขอซักถามแกชายและหญิงจนเขากลายมาเปนสมาชิกรวมรับผิดชอบ
อยูในพระกายเดียวกันของพระคริสต ความหมายของคําวา “ผูประกาศ” คือ “บุคคลผูนําขาวดีมาให”
คําวาผูประกาศปรากฏอยูสามครั้งในพระคัมภีรใหมในเอเฟซัสคําวาผูประกาศปรากฏอยู
เปนหนึ่งในรายชี่อของบุคคลซึ่งมีของประทานพิเศษ
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บาง
คนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
เอเฟซัส 4:11
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ทิโมธีถูกกําชับใหทํางานในการเปนผูประกาศ
“แตทานจง หนักแนนมั่นคง จงอดทนตอความทุกขยากลําบากจงทําหนาที่ของผู
ประกาศขาวประเสริฐ และจงกระทําพันธกิจบริการของทานใหสําเร็จ”
2 ทิโมธี 4:5
ถึงแมวาผูเชื่อทุกคนจําเปนตอง “ทําหนาที่ของการเปนผูประกาศ” ดวยและจําเปนตองแบงปน
ขาวประเสริฐกับผูอื่นที่ตนเองรูจักเกี่ยวของ พระเจายังทรงใหของประทานพิเศษมาอีกคือของประทาน
ในการเปนผูประกาศ
ฟลิป คือ สาวกผูหนึ่งซึ่งมีของประทานฝายวิญญาณในดานการเปนผูประกาศ
“ฝายบิดาของปูบลิอัสนั้นนอนปวยอยูเปนไข และเปนบิดเปาโลจึงเขาไปหาทาน
อธิษฐานแลววางมือบนทานรักษาใหหาย”
กิจการ 28:8
โดยความเปนจริง ฟลิปคือสาวกคนเดียวเทานั้นในพระคัมภีรใหมที่ถูกเรียกใหเปนผูประกาศ
แนวโนมของเขาที่มีตอของประทานดานนี้นั้น เราสามารถมองเห็นไดชัดตั้งแตเริ่มแรกที่เขามีประสบ
การณกับพระคริสต กลาวคือ ภายหลังจากที่เขาพบพระเยซูแลวสิ่งแรกที่เขากระทํานั้นคือการไปแบง
ปนขาวดีนี้กับนาธานาเอล
“พวกคนตางชาตินั้นจึงหาฟลิป ซึ่งมาจากหมูบานเบธไซดาในแควนกาลิลีแลวพูด
กับเขาวา “ทานเจาขา พวกขาพเจาจะใครเห็นพระเยซู”
ฟลิปจึงไปบอกอันดรูว แลวอันดรูวกับฟลิปจึงไปทูลพระเยซู
ฟลิปก็ไดรับเลือกใหเปนอัครสาวกคนหนึ่งดวย (มัทธิว 10:3) และไดรวมประชุมที่หองชั้นบน
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเสด็จลงมาดวย
6:16) แตทวาเขาไดรับการแตงตั้งจากพระเจา
ฟลิปถูกแตงตั้งไวในฐานะมัคนายก (กิจการ
ให
อยูในฐานะผูประกาศขาวประเสริฐของพระองค (เอเฟซัส 4:11-12)
เพื่อศึกษาตอ
การศึกษาตอดานการรับใชของฟลิปจะชวยขยายความรูของทานในเรื่องของประทานพิเศษ
ของการเปนผูประกาศ
- เรื่องราวเกี่ยวกับการประกาศขาวประเสริฐของทาน - กิจการ 8:35
- การปลดปลอยคนจากผีมาร การอัศจรรยและหมายสําคัญตางๆ การหายโรค กิจการ 8:38
- การใหบัพติศมาแกผูเชื่อ - กิจการ 8:12, 36-38
- การเทศนา (เรื่องราชอาณาจักรของพระเจา) กิจการ 8:12
- บานซึ่งถูกจัดไวเปนระเบียบในการตอนรับธรรมิกชน - กิจการ 21:8-9
- การเดินทางเพื่อไปเผยแพรขาวประเสริฐ - กิจการ 8:4-5, 26, 40
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- ความสามารถในการจูงใจคนหมูมาก - กิจการ 8:6
- ขาวประเสริฐที่ทรงอานุภาพกอใหเกิดความปลื้มปติอยางใหญหลวงทั่วทั้งเมืองและแควน
นอยใหญใกลเคียง - กิจการ 8:8
- ประกาศขาวประเสริฐพาคนรับเชื่อเปนรายบุคคล - กิจการ 8:27-38
- ไดรับการทรงนําโดยพระเจา - กิจการ 8:26, 39
- เต็มไปดวยความรูเรื่องพระวจนะของพระเจา - กิจการ 8:30-35
- มีชื่อเสียงโดยการรับใชที่มีประสิทธิภาพและไดรับการตอบสนองจากประชาชน กิจการ 8:5-6, 8, 12, 35-39

ศิษยาภิบาล
“ของประทานของพระองค ก็คือใหบางคนเปนอัครทูตบางคนเปน ผูเผยแพรขาว
ประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
เอเฟซัส 4:11
ศิษยาภิบาล คือ ผูนําซึ่งทําหนาที่ประจํา เปนผูมีความรับผิดชอบเปนระยะเวลานานกวาใคร
ตองอุทิศเวลาสวนตัวใหมากที่สุด เพื่อสงครามฝายวิญญาณของผูเชื่อหมูมากที่อยูในความรับผิดชอบ
ทั้งหมด
นี่เปนเพียงคําจํากัดความสวนเดียวที่พระคัมภีรใหมฉบับคิง เจมส หมายถึงเมื่อมีการนําคําวา
“ศิษยาภิบาล” มาใช สวนคําเดียวกันนี้ในภาษากรีกตามความเปนจริงแลว “ศิษยาภิบาล” แปลวา ผู
เลี้ยง ผูดูแล ผูอภิบาลผูใหความอารักขาแกฝูงแกะ ( แรกเริ่มเดิมทีมีการเขียนขอพระคัมภีรใหมดวย
ภาษากรีก )
เพราะวาคําๆ นั้น หมายถึง ผูเลี้ยงแกะ ศิษยาภิบาลจึงจําเปนตองมีหนาที่เชนเดียวกัน และตอง
ปฏิบัติตามตัวอยางซึ่งตั้งไวโดยพระเยซูคริสต ซึ่งพระองคเองก็ทรงอยูในฐานะ “ศิษยาภิบาล” หรือ “ผู
เลี้ยงแกะ” ของประชาชนดวย
“ขอพระเจาแหงสันติสุข ผูทรงบันดาลใหพระเยซูเจาของเราเปนขึ้นมาจากความตาย
คือผูทรงเปนผูเลี้ยงแกะที่ดีเลิศ”
ฮีบรู 13:20
“เพราะวาทานทั้งหลาย เปนเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปแตบัดนี้ไดกลับมาหาพระผูเลี้ยง
และผูพิทักษวิญญาณจิตของทานทั้งหลายแลว”
1 เปโตร 2:25
พระเยซูก็ทรงเอยถึง พระองคเองวาทรงอยูในฐานะผูเลี้ยงแกะที่ดีดวยและทรงระบุรายการซึ่ง
เปนหนาที่รับผิดชอบของผูเลี้ยงแกะไวใน ยอหน 10:1-8
พระคัมภีรอางถึงคุณลักษณะอันสมควรแกตําแหนงของผูปกครองดูแลคริสตจักรไวอยางไมมีที่
ติ ( 1 ทิโมธี 3 ) หลายคนเชื่อวานี่คือคุณสมบัติเดียวกันกับที่ศิษยาภิบาลควรจะมีดวยเพราะเนื่องดวย
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เหตุผลในขอพระคัมภีรตอไปนี้กลาวไวโดยพระเยซูคริสต
“เพราะวาทานทั้งหลาย เปนเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปแตบัดนี้ไดกลับมาหาพระผูเลี้ยง
และผูพิทักษวิญญาณจิตของทานทั้งหลายแลว”
1 เปโตร 2:25
คุณสมบัติฝายวิญญาณ ที่จําเปนตองมีของผูปกครองดูแลคริสตจักรผูใหญหรือผูอาวุโสและ
มัคนายกซึ่งลวนแต เปนตําแหนงซึ่งทําหนาที่เปนผูนําในคริสตจักรยุคแรกนั้นและซึ่งเปนคุณสมบัติ
ในฐานะศิษยาภิบาลของคริสตจักร โปรดศึกษาสิ่งเหลานี้อีกใน 1 ทิโมธี 3:1-13
ความรับผิดชอบ นานาประการของศิษยาภิบาลคนหนึ่งนั้นเปนไปในดานการเลี้ยงดูฝายจิต
วิญญาณดวยพระวจนะของพระเจา และจะตองกระทําใหสําเร็จดวยแรงจูงใจในทางที่ถูกตองเหมาะสม
มิใชเพียงเพราะเห็นวางานที่ไดรับผลประโยชนทางการเงินเทานั้น
“ทานทั้งหลายจงระวังตัวใหดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงตั้งทาน
ไวใหเปนผูดูแล และเพื่อจะไดปกครองคริสตจักรขององคพระผูเปนเจาที่พระองคทรงไดมา
ดวยพระโลหิตของพระองคเอง”
กิจการ 20:28
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน ไมใชดวยความฝนใจแตดวย
ความเต็มใจ ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยสิ่งของที่ไดมาโดยทุจริตแตดวยใจเลื่อมใส
และไมใชเหมือนเปนเจานายที่ขมขี่ผูที่อยูใตอํานาจ แตเปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้น
และเมื่อพระผูเลี้ยงยิ่งใหญจะเสด็จมาปรากฏ ทานทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเปนมงกุฏที่รวงโรย
ไมไดเลย”
1 เปโตร 5:2-4
คําวา “ ศิษยาภิบาล ” ถูกใชในพระคัมภีรเดิมเฉพาะเพียงในหนังสือเยเรมียเทานั้นในนั้น
พระเจาทรงตักเตือนเปนพิเศษโดยเจาะจงที่ตัวศิษยาภิบาลวา
“ปุโรหิตทั้งหลายมิไดกลาววา “พระเจาประทับที่ไหน”คนเหลานั้นที่แถลงธรรมไมรู
จักเรา บรรดาผูปกครองทรยศก็ทรยศตอเรา”
เยเรมีย 2:8
“ผูเลี้ยงแกะเปนอันมากไดทําลาย สวนองุนของเราเสียเขาทั้งหลายไดเหยียบยํ่า
สวนของเราลงเขาทั้งหลายไดกระทําสวนอันพึงใจของเรา กลายเปนถิ่นทุรกันดารที่รางเปลา”
เยเรมีย 12:10
“พระเจาตรัสวา “วิบัติจงมีแกผูเลี้ยงแกะผูทําลายและกระจายแกะของลานหญาของเรา
”เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอลตรัสกับผูเลี้ยงแกะผูดูแลประชากรของเราดัง
นี้วา “เจาทั้งหลายไดกระจายฝูงแกะของเราและไดขับไลมันไปเสีย และเจามิไดเอาใจใสมัน”
พระเจาตรัสวา “ดูเถิด เราจะเอาใจใสเจาเพราะการกระทําที่ชั่วของเจา””
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เยเรมีย 23:1-2
เพื่อศึกษาตอ
จงศึกษาคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการเปนผูปกครองดูแลคริสตจักรหรือ
มัคนายกในคริสตจักรใน 1 ทิโมธ 3:113สิ่งเหลานี้บันทึกไวเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับบุคคลซึ่งมี
หนาที่รับใชในฐานะศิษยาภิบาล
จงศึกษาบุคคลิกลักษณะนานาประการ ของพระเยซูคริสตในฐานะที่พระองคทรงเปนพระ
ผูเลี้ยงที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดใหไวใน ยอหน 10:1-8

อาจารย
“ของประทานของพระองค ก็คือใหบางคนเปนอัครทูตบางคนเปนผูเผยแพรขาว
ประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
เอเฟซัส 4:11
อาจารยคือ ผูเชื่อซึ่งมีความสามารถพิเศษในการสื่อความหมายพระวจนะคําของพระเจาได
อยางมีประสิทธิ
ภาพดวยวิธีที่ผูอื่นเรียนรูและนําเอาสิ่งที่ไดรับการสอนนั้นไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง
การสอนยอมเกี่ยวเนื่องกับการฝกฝนมิใชเพียงแตถายทอดรายละเอียดอันเปนเนื้อหาสาระเทา
นั้น
พระคัมภีรบันทึกวา
“และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักรคือหนึ่งอัครทูต สองผูเผยพระวจนะ
สามครูบาอาจารย”
1 โครินธ 12:28
“ถาเปนการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถาเปนการสั่งสอนก็จงสั่งสอน”
โรม 12:7
มิใชผูเชื่อทุกคนจะไดรับของประทานพิเศษในการสอน เปาโลถามวา
“......ทุกคนเปนอาจารยหรือ”
1 โครินธ 12:9
คําตอบของทานซึ่งเฉลยตอคําถามนี้ก็คือ “ไมใช” เพราะพระเจาใหของประทานพิเศษในการ
สอนแกคนบางคนเทานั้น
“ทุกคนเปนอัครทูตหรือ ทุกคนเปนผูเผยพระวจนะหรือ ทุกคนเปนครูบาอาจารยหรือ
ทุกคนกระทําการอันเปนอิทธิฤทธิ์หรือ”
1 โครินธ 12:29
ของประทานพิเศษ ในการเปนอาจารยนั้นแตกตางจากของประทานในการพูดสั่งสอนเชนเดียว

101

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

กับที่การเปนผูเผยพระวจนะแตกตางจากของประทานในการกลาวถอยคําแหงการเผยพระวจนะ
คุณคงจะระลึกไดวามีอยูแลวใน กิจการ 13:114 ซึ่งแสดงใหเห็นวา..อาจารย...เปนตําแหนง
ที่มีหนาที่ในระดับผูนํา ( เชนเดียวกับผูเผยพระวจนะ ) เชนในการจูงใจและแนะนําเรื่องการรับใชของ
เปาโลกับบารนาบัส
ผูเชื่อทุกคนไมมีของประทานพิเศษในการสอน หรือของประทานในการสั่งสอนแตผูเชี่อทุกคน
ก็มีความจําเปนตองเขาไปเกี่ยวของกับการสอนเรื่องราวอันเปนพื้นฐานของขาวประเสริฐดวย
“ถึงแมวาขณะนี้ ทานทั้งหลายควรจะเปนครูไดแลวแตทานก็ตองใหคนอื่นสอนทาน
อีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องตนแหงพระวจนะของพระเจาทานยังตองกินนํ้านมไมใชอาหารแข็ง”
ฮีบรู 5:12
ผูเชื่อที่เจริญเติบโตจนเปน ผูใหญฝายวิญญาณแลวทุกคนจําเปนตองมีสวนเกี่ยวของในการ
พูดถึงขาวประเสริฐคือ ตองสอนเรื่องขาวประเสริฐแกผูที่ยังไมรูจักพระเจาเสมอไมวาคุณเองจะมีของ
ประทานพิเศษในการสอนหรือวาไมมีก็ตาม ( เพราะดวยเหตุผลนี้สถาบันฮารเวสไทมจึงเสนอใหมี
หลักสูตรแยกไวตางหากในชื่อ “ กลยุทธในการสอน ” ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มพูนการเรียนการสอนใน
แขนงวิชานี้ใหมากยิ่งขึ้น )
พระคัมภีรก็มีการเตือนถึงเรื่องของครูเทียมเท็จดวยมีบุคคลไมนอยซึ่งอางตัวเองวาตนเปนผู
มีของประทานในการสอน แตเขาเหลานั้นกลับมิไดสอนตามพระวจนะของพระเจาอยางถูกตองแทจริง
“แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปน ผูเผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเชนเดียวกับที่จะ
มีผูสอนผิดเกิดขึ้นในพวก ทานทั้งหลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะใหถึงความพินาศเขา
มาเสี้ยมสอน จนถึงปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไวซึ่งจะทําใหเขาพินาศโดยเร็ว
พลัน”
2 เปโตร 2:1
“เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนตอคําสอนที่มีหลักไมได แตเขารวบรวมครูไวใหสอนในสิ่ง
ที่เขาชอบฟง เพื่อบรรเทาความอยาก
เขาจะเลิกฟงความจริง และจะหันไปฟงเรื่องนิยายตางๆ”
2 ทิโมธี 4:3-4
“บิดาของเจาเดิมทําบาป และทนายของเจาไดทรยศตอเรา”
อิสยาห 43:27

2 เปโตร บทที 2 และหนังสือยูดาบอกถึงบุคลิกลักษณะประจําตัวซึ่งชวยใหเราสามารถรูจักครู
เทียมเท็จเปนเชนใดเปนไปไดทีเดียวที่อาจ จะมีแรงจูงใจที่ไมถูกตองขณะที่กําลังทํางานสอนอยูคุณ
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ไมควรสอนหากคุณสอนดวยแรงจูงใจผิดๆ เพียงเพราะวานี่เปนงานที่ไดเงินหรือผลประโยชนเปนคา
ตอบแทน
“จําเปนตองใหเขาสงบปากเสียดวยเขาพลิกบานควํ่าทั้งครัวเรือนใหเสียไปโดยสอน
สิ่งที่ไมควรจะสอนเลยเพราะมักได”
ทิตัส 1:11
บุคคลใดก็ตามซึ่งเปนผูรับมอบหมายใหทําหนาที่ สอนพระวจนะของพระเจาเขาเหลานั้นตอง
สอนอยางสัตยซื่อที่สุดทั่งนี้ เพื่อใหผูเชื่อที่ไดรับการสอนอยางถูกตองนั้นจะไดเปนผูที่สามารถนําไป
สอนตอได
“สวนผูที่รับคําสอน จงแบงสิ่งที่ดีทุกอยางใหแกผูที่สอนตนเถิด”
กาลาเทีย 6:6
“จงมอบคําสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่ซื่อ
สัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”
2 ทิโมธี 2:2
ที่กลาวมานี้คือ แบบอยางอันดีงามของการสอนอยางตอเนื่อง หากทําติดตอกันไปไมหยุดการ
ประกาศขาวประเสริฐของพระเจาจะแผขยายออกไปอยางรวดเร็วจนตลอดปลายแผนดินโลก
บุคคลที่มีของประทาน ฝายวิญญาณในการสอนคือ การสอนของเขานั้นมิใชเปนมาโดย
สติปญญาของมนุษย
“เรากลาวเรื่องสิ่งเหลานี้ดวยถอยคําซึ่งมิใช ปญญาของมนุษยสอนไวแตดวยถอย
คําซึ่งพระวิญญาณไดทรงสั่งสอนคือเราไดอธิบายความหมายของเรื่อง ฝายวิญญาณให
คนที่มีพระวิญญาณฟง”
1 โครินธ 2:13
บุคคลที่เปนอาจารย จําเปนตองมีความเขาใจที่มาจากพระเจา และตองสอนดวยสติปญญา
ของพระเจาอยางแทจริง เปาโลเนนเตือนเรื่องนี้มาก และพยายามตอตานคนเหลานั้นผูซึ่ง
“และแมวาเขาไมเขาใจ คําที่เขากลาวทั้งสิ่งที่เขายืนยันเขาก็ยังปรารถนาเปนครูสอน
ธรรมบัญญัติ”
1 โครินธ 2:13
ทานกลาวยํ้าหนักหนาถึงความสําคัญในการสอนดวยสติปญญาที่มาจากพระเจา
“พระเจาทรงชอบพระทัยที่จะแสดงใหธรรมิกชนเหลานั้นรูวาในหมูคนตางชาตินั้น
อะไรเปนความมั่งคั่งแหงขอลํ้าลึกนี้ คือที่พระคริสตทรงสถิตในทานอันเปนที่หวังแหงศักดิ์ศรี
พระองคนั้นแหละที่เราประกาศอยูโดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนใหมีสติ
ปญญาทุกอยาง เพื่อจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต”
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โคโลสี 1:27-28
อาจารยจําเปนตองมีชีวิตที่ดําเนินตามทุกสิ่งที่ตนเองเปนผูสอน
“ฉะนั้นทานซึ่งเปนผูสอน คนอื่นจะไมสอนตัวเองหรือเมื่อทานเทศนาวาไมควรลัก
ทรัพย ตัวทานเองลักหรือเปลา
ทานผูที่ สอนวาไมควรลวงประเวณีตัวทานเอง ลวงประเวณีหรือเปลาทานผูรังเกียจ
รูปเคารพ ตัวทานเองปลนวิหารหรือเปลา”
โรม 2:27-28
อาจารยก็จะตองถูกพิพากษาตามพื้นฐานของสิ่งซึ่งอาจารยเปนผูสอนไว
“ดูกอนที่นองของขาพเจา อยาใหเปนอาจารยกันมากหลายคนเลยเพราะทานก็
รูวาเราทั้งหลายที่เปนผูสอนนั้นจะไดรับการพิพากษาที่เขมงวดกวาผูอื่น”
ยากอบ 3:1
เพื่อศึกษาตอ
จงศึกษาตัวอยางตอไปนี้ซึ่งเปนเรื่องราวของอาจารยในพระคัมภีรใหมใครที่คุณคิดวานาจะเปน
ผูมีของประทานพิเศษในการเปนอาจารย (มีตําแหนงหนึ่งของผูนําเปนทางการในคริสตจักรดวย) ใคร
ที่คุณรูสึกวาเขามีแตเพียงของประทานในการสั่งสอนเทานั้น
- กิจการ 18:24-25
- อปอลโล
- กิจการ 18:26
- อควิลลาและปริสสิลลา
- กิจการ 20:20-21, 21:28
- เปาโล
- กิจการ 13:1
- ผูที่ไมไดถูกเอยชื่อ
- กิจการ 5:28-29
- เปโตร
เพื่อศึกษาตอใหไดรับความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น คุณควรไดรับการศึกษาในหลักสูตรของ
สถาบันฮารเวสไทมที่มีชื่อวา “กลยุทธในการสอน” หลักสูตรนี้มีเนื้อหาสาระที่เล็งเฉพาะดานกลยุทธ
ตางๆ ซึ่งสามารถนํามาใชไดเกิดผล เพราะเปนกลยุทธที่พระอาจารยผูยิ่งใหญที่สุดของเราเคยใชมา
กอนแลว ผูนั้นก็คือ พระเยซูคริสตเจา

การประสานงานรวมกันในระดับผูนํา
ของประทานพิเศษหาประการในระดับผูนําซึ่งตองมีการทํางานที่เกี่ยวของสัมพันธกันในการรับ
ใชของคริสตจักร
อัครทูต
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ทําหนาที่เผยแพร และขยายพระกิตติคุณไปในเขตแดนตางๆ มากมายและพิจารณาจัดตั้ง
คริสตจักรขึ้นพรอมทั้งชวยดูแล และบริหารคริสตจักรอันเปน พระกายซึ่งประกอบดวยผูเชื่อพระเจา ทรง
ประทานหมายสําคัญ และการอัศจรรยก็เพื่อที่จะสนับสนุน และยืนยันความชวยเหลือในการ
ประกาศพระกิตติคุณของ พระคริสตอัครทูตยังมีหนาที่จัดเตรียมและเตรียมการดานผูนําพิเศษแก
คริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นนั้นๆ ดวย
ผูเผยพระวจนะ
เตรียมการดานความเปนผูนํา ในคริสตจักรหนึ่งในหนาที่เหลานั้นก็คือใหขาวสารพิเศษจาก
พระเจาผานการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผูประกาศ
สงขาวเรื่องราวของขาวประเสริฐออกไปในลักษณะซึ่งใหมีผูตอบรับและกลับกลายมาเปนผูเชื่อ
ผูประกาศจะทําการประกาศเปนรายบุคคลหรือตอชนกลุมใหญก็ไดแตความมุงหมายใหญในการรับใช
ก็เพื่อทําใหผูเชื่อเกิดขึ้นใหม ผูเชื่อใหมเหลานี้ก็จะกลายเปนเปนผูที่อยูภายใตการดูแลและเลี้ยงดูของ
อัคร
ทูตผูเผยพระวจนะ ศิษยาภิบาลและอาจารยของคริสตจักรซึ่งจะชวยแนะนําและพัฒนาความเจริญเติบ
โตฝายวิญญาณใหตัวอยางเชน ฟลิปในหนังสือกิจการบทที่8ก็ไดอธิบายไวเชนนี้ฟลิปประกาศนําชาว
สะมาเรียมารับเชื่อ ในพระคริสตและแลวทานก็มอบเขาเหลานั้นใหอัครทูตเพื่อการสอนตอไป
ศิษยาภิบาล
บริหารคริสตจักรในฐานะผูนําเปนระยะเวลายาวนานและตองรับผิดชอบดูแลคนซึ่งรับเชื่อผาน
ทางการประกาศขาวประเสริฐของผูประกาศ ศิษยาภิบาลยังตองจัดหาผูเลี้ยงดูใหกับคนที่เชื่อผานทาง
การทํางานของอัครทูต การทํางานของศิษยาภิบาล คือภาพแหงความรักและหวงใยดั่งผูเลี้ยงแกะดู
แลฝูงแกะของตน
อาจารย
จัดเตรียมคําสอนซึ่งนอกเหนือไปจากการเสนอขาวประเสริฐ ของผูประกาศอาจารยพยายาม
สอนผูเชื่อใหมให เขาเจริญเติบโตจนเปนผูใหญฝายวิญญาณ และมีหนาที่ใหการอบรมคนที่สัตยซื่อ
ใหมีความสามารถในการสอนคนอื่นๆดวย
ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญของผูนําซึ่งมีของประทานพิเศษในการเปนผูนําเหลานี้ก็คือจะตอง
ฝกอบรมผูเชื่อคนอื่นๆใหสามารถคนพบของประทานฝายวิญญาณของเขาเองและใหเขาสามารถ
ใชของประทานฝายวิญญาณนั้นอยางเหมาะสมถูกตอง (เอเฟซัส 4:11-16)
แผนภูมิตอไปนี้อธิบายถึงหนาที่รวมกันของการใชของประทานพิเศษภายในคริสตจักร

พระเจา
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ประทาน

อัครทูต

ผูเผยพระวจนะ

ผูประกาศ

ศิษยาภิบาล

อาจารย

เพื่อ
การทําใหสมบูรณ / การเตรียมธรรมิกชน
ผูซึ่งจะสามารถ
รับใช

ทําใหเจริญขึ้น
อันเปนผลใหเกิด

ความเปนหนึ่งเดียว

ความรู

ความไพบูลย

ขึ้นในพระกายของพระคริสตเพื่อจะได

ไมเปนเด็กฝายวิญญาณ
(คําสอนเท็จ)

เติบโตในองคพระเยซู
(รูความจริง)

ผลลัพธสุดทาย
ทุกสวนในพระกายสามารถทํางานเชื่อมตอกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพคือ ดวยความรัก

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 6
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1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

จงบอกถึงของประทานพิเศษ 5 ประการที่ไดอธิบายในบทนี้

3.

เหตุใดจึงเรียกวา “ของประทานพิเศษ”

4.

จงอานขอความแตละขอ ถาขอความนั้นถูกตอง จงเขียนตัว ถ ไวหนา ถาขอความนั้นผิด จง
เขียนตัว ผ ไวหนาขอ
ก.
ทุกคนที่เผยพระวจนะไมจําเปนตองมีของประทานในการเปนผูเผยพระวจนะ
ข.
ทุกคนที่สอนไมจําเปนตองมีของประทานในการเปนอาจารย
ค.
ผูเชื่อทุกคนควรสอนขาวประเสริฐแกผูอื่น แตไมไดหมายความวาผูเชื่อทุกคนมีของ
ประทานการสอน
จงดูที่ของประทานพิเศษในรายการที่หนึ่ง แลวอานคําจํากัดความในรายการที่สอง จงเขียน
หมายเลขของคําจํากัดความซึ่งอธิบายเรื่องของประทานฝายวิญญาณลงบนชองวางที่จัดไว ขอ
แรกคือตัวอยางที่สําเสร็จสําหรับใหคุณเขาใจและทําตาม
รายการที่หนึ่ง
รายการที่สอง
ผูเผยพระวจนะ
1. ถูกจัดสงไปดวยสิทธิอํานาจเพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่สําหรับอีก
ผูหนึ่งในการพัฒนาคริสตจักรใหมๆ ดูแลคริสตจักรเหลานั้น
2. กลาวภายใตการดลใจพิเศษเพื่อสื่อขาวสารทันทีจากพระเจาที่
อัครทูต

5.

มี
ศิษยาภิบาล

มายังประชากรของพระองคและเปนตําแหนงหนึ่งของผูนําดวย
3. แบงปนความรูเรื่องขาวประเสริฐแกคนที่ยังไมเชื่อ ในวิธีที่มี
การตอบรับและกลายมาเปนสมาชิกผูมีความรับผิดชอบ
ในพระกายของพระคริสตคือ “คนซึ่งนําขาวดีมาให”

ชื่อ
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ผูประกาศ

6.

4. รับภาระงานดานผูนําทั้งหมดเปนระยะเวลา
ยาวนานเพื่อสงครามฝายวิญญาณของผูเชื่อ
คําแปลของชื่อคือ ผูดูแลฝูงแกะ
อาจารย
5. สื่อความหมายของพระวจนะของพระเจาในวิธี
ซึ่งผูอื่นสามารถเรียนรูไดและรูจักนําสิ่งที่เรียน
แลวไปใชไดจริงๆ เปนตําแหนงหนึ่งของผูนํา
ดวย
ของประทานฝายวิญญาณซึ่งแบงไวเปนประเภทใหญๆ 4 อยางซึ่งใชเปนเปาหมายในการ
ศึกษาในบทเรียนนี้และในบทตอๆ ไปนั้นมีอะไรบาง

คําตอบบททดสอบ บทที่ 6
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1.

“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปนผู
เผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย” เอเฟซัส 4:11

2.
- อัครทูต
- ผูเผยพระวจนะ
- ผูประกาศ
- ศิษยาภิบาล
- ครู
3.

เพราะวาแตละอยางเปนตําแหนงของผูนําพิเศษในคริสตจักร

4.

ก.
ข.
ค.

5.

2
1
4
3
5

ถูก
ถูก
ถูก

6.
- ของประทานพิเศษ
- ของประทานในการพูด
- ของประทานในการปรนนิบัติ
- ของประทานแหงหมายสําคัญ
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
คําแนะนําเพื่อศึกษาตอมีใหแลวเมื่อมีการอภิปรายในบทเรียนถึงเรื่องของประทานพิเศษแตละ
ชนิด ที่ใหไวลวงหนาก็เพื่อเปดโอกาสใหคุณไดศึกษาเพิ่มเติมจนเขาใจในเรื่องของประทานแตละอยาง
กอนที่จะศึกษาของประทานชนิดตอไป
ผูเชื่อซึ่งมีของประทานพิเศษคือ ผูนําซึ่งพระเจาทรงจัดตั้งไวในคริสตจักรแตมิใชตําแหนงผูนํา
คริสตจักรตามที่พระคัมภีรระบุไว
ตําแหนงทางการของมัคนายกและผูปกครองมีระบุไวในพระคัมภีรใหมตําแหนงผูพิทักษเลี้ยงดู
จิตวิญญาณก็มีระบุไวเชนกัน คริสตจักรบางแหงเห็นวา ผูพิทักษเลี้ยงดูจิตวิญญาณก็คือ ศิษยาภิบาล
แตอีกหลายคริสตจักรก็แยกกันไวเปนทางการ
ตําแหนงผูนําเหลานี้ไมเหมือนกับของประทานพิเศษในการเปนผูนําซึ่งเราเพิ่งเรียนจบนั่นเปน
ตําแหนงพิเศษที่มีการจัดตั้งไวในคริสตจักรยุคแรกโดยการทรงนําของพระเจา
บันทึกของคริสตจักรยุคแรกนั้นพระเจาทรงสงวนไวใหเปนตัวอยางสําหรับเราในการกระทําตาม
ระบบโครงสรางของ คริสตจักรตําแหนงอันเปนทางการเหลานี้ควรมีหนาที่ทํางานในคริสตจักรปจจุบัน
นี้ไดดวยเชนกัน
เปาหมายของหนาที่อันเปนทางการเหลานี้มีไวเพื่อชวยเหลือคนซี่งมีของ ประทานพิเศษในการ
เปนผูนําตามที่ไดอภิปรายไวในบทนี้แลวซึ่งได แกอัครทูตผูเผยพระวจนะ ผูประกาศศิษยาภิบาล
และอาจารย
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จงใชหัวขอสําคัญตอไปนี้ในการศึกษาถึงตําแหนงตางๆ ของผูนํา
ตําแหนงทางการของคริสตจักร
ตําแหนง
ขออางอิง
บิชอบผูพิทักษ 1 ทิโมธี 3:1-7 ,
เลี้ยงดูจิตวิญ ฟลิปป 1:1
ญาณ)
ทิตัส 1:5-9
1 เปโตร 5:2-3
มัคนายกชาย 1 ทิโมธี 3:8-13
ฟลิปป 1:1
กิจการ 6:1-7
มัคนายกหญิง 1 ทิโมธี 3:11

คณะผูปกครอง กิจการ 20:17, 28:30
กิจการ 14:23, 15
กิจการ 16:4, 11:30
1 ทิโมธี 5:17
1 เปโตร 5:1-4
ยากอบ 5:14

หนาที่
หลายคนพิจารณาแลวเห็นวา บิชอบ ก็มีหนาที่เชนเดียว
กับ ศิษยาภิบาลขอพระคัมภีรเหลานี้บงชี้วาบิชอบก็มี
ความรับผิดชอบเปนระยะเวลายาวนานตอกลุมของผูเชื่อ
ดวย
ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชี้วามัคนายกชายมีหนาที่ในการ
ปรนนิบัติพระเจาและใหความชวยเหลือมนุษย
มัคนายกหญิงมิไดมีบงชี้ไวเปนพิเศษในพระคัมภีรบาง
คริสตจักรก็ยินยอมใหภรรยาของมัคนายกมีตําแหนงนี้หรือ
ผูหญิงที่มีหนาที่ปรนนิบัติพระเจาในการรับใชและชวย
เหลือออยูในคริสตจักรเชนเดียวกับชาย
ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชี้วาคณะผูปกครองมีหนาที่เปนผู
นําในดานการตัดสินใจคริสตจักร และรับใชในดานความ
จําเปนของผูเชื่อและชวยเหลือในการพัฒนาและดูแลผูเชื่อ
ภายในทองถิ่นซึ่งเปนพระกายของพระคริสต

หมายเหตุ
คําวา “คณะผูปกครอง” ปรากฏมีที่ใชครั้งแรกในพระคัมภีรคือมีอยูในอพยพ 3:16 ในการ
อางอิงถึงผูนําของอิสราเอลมี ขออางอิงมากมายเกี่ยวกับคุณผูปกครองของอิสราเอลตลอดพระคัมภีร
คณะผูปกครองเหลานี้แตกตางจาก ตําแหนงผูนําที่เราทราบกันในฐานะที่เปนผูปกครองในคริสตจักร
ยุคแรกขอพระคัมภีรอางอิงทั้งหมดที่เราใหไว ณ ที่นี้ ในคริสตจักรมากกวาผูปกครองที่เปนผูใหญ
ของอิสราเอล โปรดสังเกตวาหนาที่ของผูปกครองในฐานะ ผูนําคือผูที่มีของประทานพิเศษในการเปน
ผูนําซึ่งพระเจาทรงจัดตั้งไวในคริสตจักรดวยผูปกครองไมสามารถบริหารคริสตจักรอยางเอกเทศเปน
อิสระออกไปจากบรรดาผูนําพิเศษของพระเจาเชนผูเผยพระวจนะ อัครทูต ผูประกาศศิษยาภิบาล
อาจารย พระเจาเปนผูจัดตั้งผูนําพิเศษในคริสตจักร แตมนุษยเปนผูเลือกผูปกครอง
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คุณสมบัติเฉพาะ
พระคัมภีรไดใหคุณสมบัติเฉพาะซึ่งตองมีครบถวนโดยผูนําเหลานั้นซึ่งจะทําหนาที่เปนทางการ
ในคริสตจักร
บิชอบ (ผูพิทักษจิตวิญญาณหรือศิษยภิบาล) และผูปกครอง
เหนือคําตําหนิใดๆ ( ตองเปนคนที่มีชื่อเสียงดีและไมปรากฏมีความผิดรายแรงอันขัดตอ
พระวจนะของพระเจา) 1 ทิโมธี 3:2, ทิตัส 1:6, 7
เปนสามีของหญิงคนเดียว (ถาแตงงานแลว ตองมีคูสมรสเพียงคนเดียวเทานั้น) 1 ทิโมธี 3:2, ทิ
ตัส 1:6
เปนคนรูจักประมาณตน (รูจักประมาณตนในทุกสิ่งทุกอยางถือความพอควรรูจักผอนหนัก
ผอนเบา รูจักละเวนในสิ่งอันไมสมควร) ทิตัส 1:8, 1 ทิโมธี 3:2
มีสติสัมปชัญญะ ( สามารถมีการบังคับควบคุมตนเองไดในทุกๆอาณาบริเวณของชีวิต
อยางเห็นไดชัด และตองมีความเปนผูนําในความมีสติสัมปชัญญะอยางเห็นไดชัดดวย) ทิตัส 1:8
มีอัธยาศัยรับแขกดี (มีใจกวาง ยินดีใชบานเปนที่รับรองแกชนทุกระดับ) 1 ทิโมธี 3:2, ทิตัส 1:8
มีความสามารถสอนคนอื่นได(มีความสามารถใชพระวจนะของพระเจาในการติดตอสื่อสาร
กับผูอื่นได) 1 ทิโมธี 3:2, ทิตัส 1:9
ไมดื่มสุรามึนเมา 1 ทิโมธี 3:3, ทิตัส 1:7
มีความอดทนสูง (ไมเปนคนเลือดรอน ไมโมโหงาย) 1 ทิโมธี 3:3
ไมเปนคนตามใจตนเอง (ไมเปนคนถือเอาแตใจตัวเองเปนใหญและไมเปนคนชอบทําตาม
อําเภอใจของตนเองตลอดเวลา)
ไมใชผูที่เพิ่งกลับใจใหม ( ตองเปนผูที่มีความเปนผูใหญฝายวิญาณและตองมีประสบการณ
ในฐานะผูเชื่ออยางแทจริง) 1 ทิโมธี 3:6
รักที่จะประพฤติในการดีทุกสิ่ง ( สนับสนุนและเปนแบบอยางในการดีทุกสิ่งเพื่อพระเจาและ
วัตถุประสงคของพระองค ) ทิตัส 1:8
เปนคนชอบธรรม (มีความยุติธรรมในการเกี่ยวของกับประชาชน) ทิตัส 1:8
คนรักษาสัจธรรมของพระเจา ทิตัส 1:9
เปนผูบริสุทธิ์(ชอบธรรมชนิดยําเกรงพระเจา ไดรับการชําระจากพระเจาใหบริสุทธิ์อยูเสมอ) ทิตั
ส 1:8
ไมเห็นแกเงินและผลประโยชนฝายตน(ไมมีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักวาเปนคนโลภเห็นแกเงินและ
ผลประโยชนฝายตนเปนใหญ ไมมีที่ติเรื่องการรักเงินทองและทรัพยสมบัติทางโลก)ทิตัส1:7,1 ทิโมธี 3:3
เปนผูมีความสามารถในการครอบครองบานเรือนของตนไดดี (ตองแสดงความเปนผูนําใน
ครอบครัว ปกครองภรรยาและบุตรธิดาใหประพฤติในทางของพระเจา) 1 ทิโมธี 3:4-5
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มีบุตรธิดาซึ่งมีความเชื่อ ( ตองมีบุตรธิดาที่ตอบสนองเจตนารมณของพระเจาไมขบถหรือออก
นอกลูนอกทาง) ทิตัส 1:6
ตองมีชื่อเสียงดีจนเปนที่นับถือของคนภายนอก ( ตองมีชีวิตซึ่งเปนแบบอยางสอดคลองเพื่อ
เปนคําพยานจากชีวิตจริงแกคนที่ยังไมรูจักพระเจา) 1 ทิโมธี 3:7
มัคนายก
ตองเปนคนมีเกียรติสงาผาเผย ( ตองเปนคนนาเคารพและตองเปนคนมีจิตใจหนักแนนอยาง
เห็นไดชัดและมีบุคลิกภาพเปนคนเอางานอยางแทจริง ) 1 ทิโมธี 3:7
ไมเปนคนสองลิ้นสับปรับ ( ไมเสนอหรือรายงานในเรื่องเดียวกันแตขัดแยงกันตองรอบคอบ
ในคําพูด ไมเสียวาจาสัตย ไมพูดกลับไปกลับมาชนิดลืมคําพูดของตนเอง) 1 ทิโมธี 3:8
ไมดื่มสุราหรือติดสุรามึนเมา 1 ทิโมธี 3:8
ไมโลภ ไมเห็นแกเงินหรือผลประโยชน (ไมละโมบในเรื่องการเงินทองและทรัพยสินฝายโลก)
1 ทิโมธี 3:8
ตั้งมั่นในพันธสัญญาของพระเจาและยึดมั่นในความเชื่อสูงสุด 1 ทิโมธี 3:9
เปนผูที่ทนทานสามารถผานการทดลองหนักๆ มาไดดวยดี (เปนบุคคลที่ผานการทดลองฝาย
วิญญาณมาได แตยังสามารถรักษาความเชื่อไวได) 1 ทิโมธี 3:10
นอกเหนือขอตําหนิใดๆ (ไมมีขอผิดพลาดในความประพฤติ) 1 ทิโมธี 3:10
เปนสามีของหญิงคนเดียว (ถาแตงงานแลวควรอยูกินกับภรรยาคนเดียวนั้น) 1 ทิโมธี 3:12
เปนผูสามารถปกครองบานเรือนและบุตรธิดาได ( ตองแสดงความเปนผูนําในการปกครองดู
แลทุกชีวิตในครอบครัวของตนเองได) 1 ทิโมธี 3:12
ผานการพิสูจนแลว (มิใชผูที่เพิ่มกลับใจใหมๆ แตผานการพิสูจนในฐานะผูเชื่อ) 1 ทิโมธี 3:10
มัคนายกสตรี
คุณลักษณะของมัคนายกที่เปนตนรี 1 ทิโมธี 3:11
มีลักษณะสงาผาเผยและมีเกียรติ ( เปนที่นาเคารพและมีใจหนักแนนมั่นคงอยางเห็นไดชัดและ
มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมทุกประการ ) 1 ทิโมธี 3:11
ไมนินทาหรือพูดใสรายผูอื่น (ไมพูดถึงผูอื่นในทางใหราย ไมหมิ่นประมาทผูอื่นดวยวาจา)
1 ทิโมธี 3:11
เปนคนรูจักประมาณตน (ถือความพอควรในทุกสิ่ง) 1 ทิโมธี 3:11
เปนคนสัตยซื่อในประการทั้งปวง ( เปนคนที่เชื่อถือไดและเปนคนที่ไววางใจไดในทุกแงมุม )
1 ทิโมธี 3:11
เปนคนเอาการเอางานรูจักชวยเหลือและสงเคราะหคนเปนอันมาก ( เต็มใจชวยเหลือผูอื่นรูจัก
สงเคราะหผูเดือดรอนขัดสน) โรม 16:2
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โครงสรางคริสตจักร
โครงสรางของคริสตจักรจากพระคัมภีรสามารถแสดงใหเห็นดวยแผนภูมิตอไปนี้
คริสตจักร
ผูนําซึ่งมีของประทานพิเศษ
อัครทูต
ผูเผยพระวจนะ
ผูประกาศ
ศิษยาภิบาล
อาจารย
(เอเฟซัส 2:20-22)

(ชวยเหลือและสนับสนุนโดย ผูมีหนาที่พิเศษ เชน บิชอบ (ผูพิทักษจิตวิญญาณ)
มัคนายก ผูปกครอง และสมาชิกแตละคนซึ่งประกอบดวยพระกายเดียวกันโดยการใช
ของประทานฝายวิญญาณในคริสตจักรตามหนาที่และตําแหนงซึ่งพระเจาทรงจัดวางไวให)

รากฐานซึ่งจัดวาง
โดย
อัครทูตและผูเผยพระวจนะ
เอเฟซัส 2:20

ตั้งอยูบน
พระเยซูคริสตซึ่งเปนพระศิลา
มัทธิว 16:18
1 โครินธ 3:11
เอเฟซัส 2:20
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