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บทที่ 8
ของประทานในการรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- จําแนกของประทานในการรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง 9 ชนิดได
- อธิบายความแตกตางระหวางของประทานในการรับใชและของประทานในการชวยเหลือ
- อธิบายความแตกตางระหวางของประทานในการบริหารและของประทานในการเปน
ผูนํา
- เปรียบเทียบระหวางของประทานแหงความเชื่อและผลของความเชื่อ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“และถาผูใดใครเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของคนทั้งปวง”
มาระโก 10:44

คํานํา
มีของประทานฝายวิญญาณอยู 9 ชนิด ซึ่งเราจะเรียกวา “ของประทานในการรับใช”
ของประทานเหลานี้ไมใชของประทานที่ตองเปนของผูมีหนาที่หรือตําแหนงพิเศษ ดังเชน
บุคคลเหลานั้นซึ่งไดแกอัครสาวก ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศ ศิษยาภิบาลหรืออาจารย และก็ไมใช
ของประทานในการพูด ซึ่งบุคคลนําไปใชในการยืนตอหนาชุมชนของคริสตจักร เพื่อกลาวพระ
วจนะของพระเจา
ทั้งยังมิใชของประทานประเภทหมายสําคัญ (ซึ่งคุณจะไดศึกษาในบทตอไป) ซึ่งแสดง
ออกมาเพื่อยืนยันความจริงของขาวประเสริฐ
ของประทานทั้ง 9 ชนิดเหลานี้ “เพื่อเสริมสรางการรับใช” ในคริสตจักร โดยการจัดเตรียม
ดานโครงสราง ดานการดูแลปกครอง และดานการสนับสนุนทั้งในทางฝายวิญญาณและในทาง
ปฏิบัติออกมาใหเกิดผลในทุกๆ ดานของงานรับใช
ของประทานในการรับใชทั้ง 9 อยาง ไดแก
- การสังเกตวิญญาณ
- การใหความชวยเหลือ
- ความเปนผูนํา
- การปรนนับติ
- การดูแลปกครอง
- ความเมตตากรุณา
- ความเชื่อ
- การใหการตอนรับเลี้ยงดู
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- การถวาย

การสังเกตวิญญาณ
“การสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน
พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคําประกอบดวย
สติปญญาและใหอีกคนหนี่งมีถอยคําประกอบดวยความรู
แตก็เปนพระวิญญาณองค
เดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน และใหอีกคนหนึ่ง
มีความสามารถรักษาคนปวยได แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งทําการอิทธิฤทธิ์ตางๆ และใหอีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได และ
ใหอีกคนหนึ่งรูจักสังเกตวิญญาณตางๆ”
1 โครินธ 12:7-10
รูจักสังเกตวิญญาณ ก็คือ ความสามารถที่จะประเมินคาที่แทจริงของผูคน ของลัทธิคํา
สอนและของสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง เชนวา เขาเหลานั้นหรือสิ่งเหลานั้นเปนมาจากพระ
เจา หรือวาเปนมาจากมาร
ไมมีทางที่การสังเกตวิญญาณจะนํามาใชปะปนกับวิญญาณการวิพากษวิจารณ เพราะวา
ของประทานนี้เปนของประทานฝายวิญญาณ
เรื่องฝายวิญญาณไมอาจแยกแยะไดดวยจิตใจ
ธรรมชาติของมนุษย
“แตมนุษยฝายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัด แตไมมีผูใดจะวิจัยใจคนนั้นได”
1 โครินธ 2:15
ของประทานนี้มีขอบเขตจํากัดในเรื่องรูจักสังเกตวิญญาณเทานั้น
มิใชวาจะนําไปใช
สังเกตโดยทั่วไป ของประทานชนิดนี้ชวยในการดูแลคริสตจักรโดยการจําแนกคนผูทําใหคริสตจักร
แตกแยก โดยมีแรงผลักดันในใจหรือหลักคําสอนที่ไมถูกตอง และจากการมีทีทาที่ผิดๆ
การรูจักสังเกตวิญญาณเปนของประทานที่มีความสําคัญมาก
เพราะวาศัตรูที่ทําการ
ตอตานซึ่งเราตองตอสูดวยนั้น เราไมสามารถเห็นไดดวยสายตาของมนุษย เราจะรูจักมันไดโดย
ผานการสังเกตฝายวิญญาณเทานั้น
“เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ
เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้
ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟา
อากาศ”
เอเฟซัส 6:12
หนึ่งในยุทธวิธีตางๆ ซึ่งใชโดยมารก็คือ การหลอกลวง นี่คือเหตุผลวาทําไมการสังเกต
วิญญาณจึงสําคัญมาก
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“การกระทําเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหง
ความสวางได
เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัวเปนคนรับ
ใชของความชอบธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทําของเขา”
2 โครินธ 11:14-15
เพราะวาเราใกลจะถึงวาระที่พระเยซูคริสตเสด็จกลับมาแลว
วิญญาณการหลอกลวง
เหลานี้ ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
“พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา ตอไปภายหนาจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ
โดยหันไปเชื่อวิญญาณที่ลอลวง และฟงคําสอนของพวกผีปศาจ”
1 ทิโมธี 4:1
อัครสาวกเปาโลกลาวเตือนไววา
“แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั่น เชนเดียวกับที่
จะมีผูสอนผิดเกิดขึ้นในพวกทานทั้งหลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะใหถึงความพินาศ
เขามาเสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไว ซึ่งจะทําใหเขาพินาศ
โดยเร็วพลัน
จะมีคนหลายคนประพฤติชั่วตามอยางเขาและเพราะคนเหลานั้นเปนเหตุ ทาง
ของสัจจะจะถูกกลาวราย”
2 เปโตร 2:1-2
ถาคุณไมมีของประทานการสังเกตวิญญาณ ก็มิไดหมายความวาคุณจะถูกทิ้งไวใหอยูใน
สภาพไรการปกปอง พระเจาทรงประทานวิธีหนึ่งซึ่งใชในการทดสอบวิญญาณ วิธีการทดสอบนี้
ใชไดไมวาคุณจะมีของประทานในการสังเกตุวิญญาณหรือไมมี
“ทานที่รักทั้งหลาย อยาเชื่อวิญญาณเสียทุกๆ วิญญาณ แตจงพิสูจนวิญญาณนั่นๆ
วามาจากพระเจาหรือไม เพราะวาผูพยากรณเท็จเปนอันมากจาริกไปในโลก
โดยขอนี้ทานทั้งหลายก็จะรูจักพระวิญญาณของพระเจา คือวิญญาณทั้งปวงที่
ยอมรับวาพระเยซูคริสตไดเสด็จมาเปนมนุษย วิญญาณนั้นมาจากพระเจา
และวิญญาณทั้งปวงที่ไมยอมรับเชื่อพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไมไดมาจากพระเจา
วิญญาณนั้นแหละเปนปฏิปกษของพระคริสต ซึ่งทานทั้งหลายไดยินวาจะมาและบัดนี้ก็
อยูในโลกแลว”
1 ยอหน 4:1-3
คุณสามารถเรียนรูเพื่อที่จะใชไหวพริบหรือเหตุผลฝายวิญญาณของคุณในการสังเกต
ระหวางฝายดีและฝายชั่ว ความเฉลียวฉลาดฝายวิญญาณเหลานี้จะถูกพัฒนาโดยการศึกษาพระ
วจนะของพระเจา
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“เพราะวาทุกคนที่ยังกินน้ํานมนั้นยังไมเขาใจเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายัง
เปนผูเยาว
อาหารแข็งเปนอาหารสําหรับผูใหญ สําหรับผูที่ไดรับการฝกหัดอบรมใหสามารถ
รูจักรับผิดชอบชั่วดีแลว”
ฮีบรู 5:13-14
เพื่อการศึกษาตอ

ขออางอิงตอไปนี้คือ ตัวอยางของการใชของประทานในการสังเกตวิญญาณ
- พระเยซู - มัทธิว 16:21-23, ยอหน 1:47, ลูกา 9:55
- เปาโล - กิจการ 13:6-12, 16:16-18
- เปโตร - กิจการ 5:1-11, 8:18-24
(ในกิจการ 8:18-24 อะไรคือสิ่งซึ่งชี้ใหเห็นผลของการใชของประทานในการสังเกต
วิญญาณ)

ความเปนผูนํา
“ดวยวาซึ่งปกใจอยูกับเนื้อหนังก็คือความตาย และซึ่งปกใจอยูกับพระวิญญาณก็
คือชีวิตและสันติสุข และคนทั้งหลายที่อยูใตเนื้อหนังจะเปนที่ชอบพระทัยพระเจาก็หา
มิได”
โรม 8:6, 8
ของประทานฝายวิญญาณในการเปนผูนําคือ ความสามารถในการที่จะจัดตั้งเปาหมายให
เปนไปตามวัตถุประสงคของพระเจาที่สามารถกระทําไดเปนผลสําเร็จ
และตองสามารถนํา
เปาหมายตางๆ เหลานี้ไปสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจและกระทําตามไดดวย บุคคลซึ่งมีของ
ประทานนี้จะชักจูงและนําผูอื่นใหกระทําตามเปาหมายเหลานี้ไดสําเร็จเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
การเปนผูนําถูกกลาวถึงในโรม 12 และคุณสมบัติสําหรับผูมีของประทานนี้ก็คือ บุคคลซึ่ง
สามารถนํา (ปกครอง) ผูอื่นไดดวยความขยับหมั่นเพียร ความขยันหมั่นเพียรหมายถึง การ
แสดงออกซึ่งการดูแลเอาใจใสทุกสิ่งอยางคงเสนคงวา และมีความเพียรพยายามที่จะมุงกระทําให
สําเร็จ นั้นหมายถึงตองเปนผูมีความอุตสาหวิริยะ มีการเอาใจใสและมีความเพียรพยายาม
บุคคลซึ่งมีของประทานในการเปนผูนํา
ควรมีความสามารถในการนําครอบครัวของ
ตนเองไดอยางดี
“เพราะวาถาชายคนใดไมรูจักครอบครองบานเรือนของตน
คนนั้นจะดูแล
คริสตจักรพระเจาอยางไรได”
1 ทิโมธี 3:5
สิ่งนี้เปนความจริงสําหรับบุคคลซึ่งมีของประทานในการปกครองไดดีดวยเชนกัน
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ผูเชื่อทั้งหลายควรแสดงความนับถือแกบรรดาคนเหลานั้นซึ่งเปนผูนําคริสตจักร
“พี่นองทั้งหลาย เราขอวิงวอนทานใหนับถือคนที่ทํางานอยูในพวกทาน ซึ่ง
ปกครองทานในองคพระผูเปนเจาและตักเตือนทาน
จงเคารพและรักเขาใหมากเพราะงานที่เขาไดกระทํา”
1 เธสะโลนิกา 5:12-13
เราถูกสั่งให
“ทานทั้งหลายจงเชื่อฟงและยอมใหอยูในโอวาทของหัวหนาของทาน จงใหเขา
ทํางานนี้ดวยความชื่นใจ ไมใชดวยความเศราใจ ซึ่งจะไมเปนประโยชนอะไรแกทาน
ทั้งหลายเลย เพราะวาทานเหลานั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของทานอยู เสมือนผูที่จะตอง
เสนอรายงาน”
ฮีบรู 13:17
เพื่อศึกษาตอ

ผูนําที่ยิ่งใหญทั้งสามทานไดแก โมเสส โยชูวาและดาวิด เรื่องของโมเสสถูพบในหนังสือ
อพยพเรื่อยมาจนตลอดถึงหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ เรื่องราวของโยชูวามีบรรจุไวในหนังสือโยชูวา
คุณจะสามารถอานเรื่องราวของดาวิดในหนังสือ 1 และ 2 ซามูเอล
ผูนําที่ยิ่งใหญคนอื่นๆ ไดแก
- เนหะมีย : หนังสือเนหะมีย
- เอสรา : เอสราและเนหะมีย
- เปโตร : หนังสือกิจการ

การบริหาร
“และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักรคือ หนึ่งบรรดาอัครทูต
สองบรรดาผูเผยพระวจนะ สามบรรดาอาจารย แลวตอจากนั้นก็มีผูทําการดวยฤทธานุ
ภาพ ตอจากจากนั้นของประทานในการรักษาโรค พวกที่ใหความชวยเหลือ พวกผูนํา
และผูรูภาษาแปลกๆ”
1 โครินธ 12:28
ของประทานในการบริหาร โดยแทจริงแลวพระคัมภีรเรียกวา บุคคลที่มีของประทานใน
การบริหารคือผูมีความสามารถที่จะบอกทิศนทางหรือนําทาง บริหาร และตัดสินใจเพื่อประโยชน
ของคนอื่น
ความหมายของคําวาการบริหารก็คลายคลึงกับคําที่ใชสําหรับ กัปตัน ผูมีหนาที่ถือ
พวงมาลัยเรือ คําเชนเดียวกันนี้ถูกใชทั้งสองหนาที่ในพระคัมภีร
“ชาวเมืองไซดอนและเมืองอารวัดเปนฝกรรเชียงของเจา”
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เอเสเคียล 27:8
บุคคลซึ่งมีของประทานนี้ตองรับผิดชอบสําหรับการนําทางและการตัดสินใจ เชนเดียวกับ
กัปตันของเรือ เขาอาจไมไดเปนเจาของเรือ แตเขาไดรับมอบหมายดวยความไววางใจใหมีความ
รับผิดชอบในการนําเรือสําหรับการเดินทางนั้น
ของประทานในการเปนผูนําและในการปกครอง ทั้งสองชนิดนี้เกี่ยวของกับทักษะในการ
จัดองคการซึ่งมีผลในการใหสําเร็จตามเปาหมายฝายวิญญาณ
บอยครั้งที่ผูเชื่อจะมีทั้งของ
ประทานในการเปนผูนําและเปนผูบริหารดวย
ถาบุคคลใดมีแตของประทานในการบริหาร แตไมมีของประทานในการเปนผูนํา เขา
จําเปนจะตองมีใครสักคนที่มีของประทานนั้น ในการที่จะมาทํางานรวมกับเขา
บุคคลที่มีของประทานในการบริหารยอมมีความสามารถที่จะ นํา บริหารและตัดสินใจ
แตถาปราศจากของประทานในการเปนผูนําแลว เขาก็ไมมีความสามารถที่จะกระตุนหรือเราใจ
และลงมือปฏิบัติรวมกับประชาชานเพื่อที่จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายนั้น
ศิษยาภิบาลและอาจารยคือ ผูที่พบไดบอครั้งวามีของประทานฝายวิญญาณในการเปน
ผูนํา เขาสามารถจูงใจผูคนใหปฏิบัติจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายฝายวิญญาณได แตก็มี
หลายทานที่ขาดของประทานในการบริหาร ถึงแมวาทานกระตุน เราใจและจูงใจคนได ทานก็
ลมเหลวในการบริหารใหเปนไปในทางซึ่งจะสําเร็จตามเปาหมายนั้น
สัมพันธภาพของทิตัสและเปาโล
แสดงใหเห็นวาของประทานในการบริหารมีหนาที่
อยางไรในทามกลางของประทานอื่นๆ เปาโลมีของประทานในการเปนผูนําพิเศษคือ เปนอัครทูต
ทานกอตั้งคริสตจักรในเมืองครีต แลวใหทิตัสบริหารและนําคริสตจักรนั้น
“เหตุที่ขาพเจาละทานไวที่เกาะครีต
ก็เพื่อทานจะไดแกไขสิ่งที่ยังบกพรองให
เรียบรอย และตั้งผูปกครองไวทุกเมืองที่ขาพเจากําชับทาน”
ทิตัส 1:5
เปาโลไดกําหนดตัวทิตัสไวในฐานะผูบริหารเหนือคริสตจักรในเมืองครีต แตเปาโลก็ยังคงมี
สิทธิอํานาจในคริสตจักรนั้น ทิตัสเปนผูบริหารและปฏิบัติตามคําแนะนําของเปาโล หากถือตาม
ขอความในขอพระคัมภีรนี้ หนาที่หนึ่งบรรดาหนาที่ตางๆ ของการบริหารก็คือ ฝกฝนผูเชื่อคนอื่นๆ
สําหรับตําแหนงผูนําในคริสตจักร
เพื่อศึกษาตอ

ศึกษาปญหาซึ่งอธิบายไวในกิจการ 6:1-7 อะไรคือปญหา ใครเปนผูใชของประทาตนใน
การเปนผูนํา ใครนาจะมีของประทานในการบริหาร
อานลูกา 14:28-30 สังเกตคุณคาของการวางแผนงานและการบริหาร นี่คือสวนหนึ่งของ
การปกครองที่ดี
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ศึกษาชีวิตของโยเซฟใน ปฐมกาล 37 จนตลอดถึงขอ 50 โยเซฟมีของประทานในการ
ปกครอง เขาบริหารและนําประเทศอียิปตแทนฟาโรห ดู กิจการ 7:9-10 ประกอบดวย

ความเชื่อ
“การสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน
พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคําประกอบดวย
สติปญญา และใหอีกคนหนึ่งมีถอยคําอันประกอบดวยความรู แตเปนพระวิญญาณองค
เดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน และใหอีกคนหนึ่ง
มีความสามารถรักษาคนปวยได แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน”
1 โครินธ 12:7-9
บุคคลผูมีของประทานแหงความเชื่อ มักจะมีความสามารถพิเศษที่จะเชื่อดวยความมั่นใจ
ที่เหนือธรรมชาติ และไววางใจพระเจาในสถานการณที่คับขัน นั่นคือ ความเชื่อพิเศษในการที่จะ
ตอบสนองความตองการพิเศษ
เขารูวาพระเจากําลังจะทําในสิ่งทีเปนไปไมได เขาไดฝกฝนความเชื่อเชนนี้ แมวาผูเชื่อคน
อื่นๆ รอบๆ ตัวเขาไมมีความเชื่อก็ตาม
พระคัมภีรใหคํานิยามความเชื่อไวดังนี้
“ความเชื่อคือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไว เปนความรูสึกมั่นใจวา สิ่งที่ยังไมได
เห็นนั้นมีจริง”
ฮีบรู 11:1
พระคัมภีรฉบับแอมฟลิฟายดมีคํานิยามเพิ่มเติมดังนี้
ความเชื่อคือ ความแนใจ การยืนยัน หัวขอของการกระทําสิ่งที่เราหวังไว เปนสิ่งที่พิสูจนถึง
สิ่งที่เราไมเห็น การทําใหเชื่อวาเปนความจริง ความเชื่อคือรับรูวาเปนจริงในสิ่งที่ยังไมเปดเผยแก
สัมผัสของเรา (ฮีบรู 11:1)
ความเชื่อใหความมั่นใจวา สิ่งตางๆ ซึ่งสัญญาไวในอนาคตนั้นเปนจริงและสิ่งซึ่งยังไมเห็น
นั้นมีจริง
มีความเชื่อชนิดตางๆ กัน มีความเชื่อตามธรรมชาติ ซึ่งก็คือ ความไววางใจในสิ่งซึ่งไดผาน
การพิสูจนแลววา จริงแท มั่นคง และคงที่ พระคัมภีรยังกลาวถึงความเชื่อในการทรงชําระให
บริสุทธิ์ (กาลาเทีย 2:20) ยังมีความเชื่อที่เปนเครื่องปองกันภัย (เอเฟซัส 6:16) และมีความเชื่อใน
ความรอดวาเราเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อของเรา (โรม 5:1)
พระคัมภีรยังเปดเผยอีกวา ความเชื่อนั้นมีอยูดวยกันหลายระดับ พระเยซูทรงกลาวถึงคน
ที่ไมยอมใชความเชื่อวา เขาอยูในสภาพไรความเชื่อเลยทีเดียว (มัทธิว 17:17) พระองคยังรับสั่งถึง
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คนที่มีความเชื่อนัอย (มัทธิว 6:30, 8:26, 14:31, ลูกา 12:8) และคนที่มีความเชื่อมากไวดวย
(มัทธิว 8:10, 15:8 ลูกา 7:9)
พระคัมภีรสอนเราวา แตละบุคคลมีขนาดความเชื่อตามจํานวนที่พระเจาทรงประทานให
โดยพระคุณแกเขาในฐานะที่เปนของประทานจากพระเจา (โรม 12:3 ข) พระวจนะของพระเจายัง
สอนเราอีกวา ซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8)
แตของประทานแหงความเชื่อคือ ความสามารถเหนือปกติที่มนุษยจะเชื่อพระเจาในทุก
อาณาบริเวณของชีวิต ความเชื่อเชนนี้กอใหเกิดการรับรูวา ไมมีสิ่งที่เรียกวาเปนไปไมได ความเชื่อ
นี้ไมมีขอจํากัดวาพระเจาสามารถทําอะไรไดบาง
สําหรับผูที่ยังไมมีของประทานแหงความเชื่อนี้ พระคัมภีรบอกถึงวิธีที่จะเพิ่มพูนความเชื่อ
ดังนี้
“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นไดก็เพราะการไดยิน และการไดยินเกิดขึ้นไดก็เพราะการ
ประกาศพระคริสต”
โรม 10:17
ความเชื่อถูกกลาวไวใน กาลาเทีย 5:22 ในฐานะที่เปนผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เชนเดียวกับที่ของประทาน ความเชื่อในฐานะที่เปนของประทานฝายวิญญาณหมายถึงอํานาจ
ความเชื่อในฐานะที่เปนผลของพระวิญญาณหมายถึงลักษณะนิสัยอันเปนหลักของความประพฤติ
ความเชื่อในฐานะของประทาน ก็คือ การกระทํา นั่นคือความ สามารถที่จะปฏิบัติดวยความเชื่อ
ในยามที่ตองเผชิญกับสิ่งหรือเหตุการณที่ดูเหมือนเปนไปไมได
ความเชื่อในฐานะที่เปนผลของพระวิญญาณก็คือ ทาที หรือการแสดงออก ผลของพระ
วิญญาณเปนสิ่งที่ถูกพัฒนาไดโดยผานความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ ซึ่งเปนไปในแนวเดียวกัน
ดังเชน ผลไม ในโลกธรรมชาติ ซึ่งมีการพัฒนาผลโดยผานขบวนการซึ่งชวยในการเจริญเติบโต
เพื่อการศึกษาตอ

ศึกษา ฮีบรู 11 บทนี้ใหตัวอยางมากมายเกี่ยวกับบุคคลผูมีความเชื่ออันใหญหลวง จงทํา
รายการสิ่งตางๆ ซึ่งบุคคลเหลานั้นกระทําสําเร็จผานความเชื่อของเขา
อับราฮัมถูกเรียกวา บุรุษแหงความเชื่อ : โรม 4:16-21, ฮีบรู 11:18-19
สตีเฟน เราเห็นไดชัดวาทานมีของประทานแหงความเชื่อ : กิจการ 6:5-8
บารนาบัส ทานก็เปนอีกผูหนึ่งซึ่งมีของประทานนี้ : กิจการ 11:22-24
เปาโล ทานผูนี้ไดใชความเชื่ออันใหญหลวงกระทําราชกิจมากมายไวในกิจการ 27
ความเชื่อ ใหความสําคัญในสิ่งที่เปนไปไมได : (1 โครินธ 13:2)

การถวาย
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“และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกันตามพระคุณที่ไดประทานใหแกเรา คือถา
เปนการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกําลังของความเชื่อ
ถาเปนการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถาเปนการบริจาคก็จงใหดวยใจกวางขวาง ผูที่
ครอบครองก็จงครอบครองดวยเอาใจใส ผูที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงดวยใจยินดี”
โรม 12:6, 8
พระเจาทรงอวยพรคุณดานการเงินตามพื้นฐานการถวายของคุณวาคุณถวายอยางไร พระ
เจาทรงจัดเตรียมพระพรเพื่อที่จะใหคุณมีกองทุนเพื่อถวายใหแกงานของพระองคอีก
“นี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กนอยก็จะเกี่ยวเก็บไดเพียงเล็กนอย คนที่หวานมากก็
จะเกี่ยวเก็บไดมาก
ตามที่พระคัมภีรไดเขียนไววา เขาแจกจาย เขาใหแกคนยากจน ความชอบธรรม
ของเขาดํารงอยูเปนนิตย”
2 โครินธ 9:6, 9
พระเยซูเองก็ทรงใหสัญญาไวดวย
“จงใหเขาและทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวน
ยัดสั่นแนนพูนใสให เพราะวาทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด พระเจาจะไดทรงตวง
ใหทานดวยทะนานอันนั้น”
ลูกา 6:38
วิธีที่คุณจะไดเงินหรือสิ่งตางๆ มาถวายถูกอธิบายไวแลวในเอเฟซัส
“คนที่เคยขโมยก็อยาขโมยอีก แตจงใชมือทํางานที่ดีดีกวา เพื่อจะไดอะไรๆ แจก
ใหแกคนที่ขัดสน”
เอเฟซัส 4:28
เปาโลกลาวชมผูเชื่อชาวเอเฟซัสที่มีน้ําใจในการถวายวา
“ขาพเจาไดรับครบและมากกวานั้นอีก ขาพเจาก็อิ่มอยูเพราะไดรับของจากเอปา
โฟรดิทัสซึ่งพวกทานสงไปให เปนกลิ่นหอม เปนเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของ
พระเจา”
เอเฟซัส 4:18
ทานบงชี้วา เพราะวาของประทานของเขาทั้งหลายนั้นก็จัดวาเปนเครื่องถวายบูชาที่พระ
เจาทรงพอพระทัยดวย
“และพระเจาของขาพเจาจะประทานทุกสิ่งที่จําเปนแกพวกทานจากทรัพยอัน
รุงโรจนของพระองคในพระเยซูคริสต”
ฟลิปป 4:19 ฉบับมาตรฐาน
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พระสัญญาขอนี้มีไวสําหรับผูที่ไดถวายเพื่อราชกิจขององคพระผูเปนเจา
แตจําจงไววา : ถึงแมวาผูเชื่อทุกคนทีหนาทีตองถวายและไดรับพระพรจากพระเจาใน
การทําเชนนั้น แตบุคคลซึ่งมีของประทานในการถวาย เขาจะมีความสามารถเหนือปกติที่จะถวาย
ดวยความชื่นชมยินดีตอพระเจา เขามีแรงผลักดันฝายวิญญาณเปนพิเศษในการถวาย
เพื่อศึกษาตอ

ตอไปนี้คือตัวอยางจากพระคัมภีรเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีความสามารถเหนือปกติในการถวาย
แดพระเจา เปนไปไดวา เขาเหลานั้นมีของประทานฝายวิญญาณในการถวาย
- หญิงมาย : มาระโก 12:41-44, ลูกา 21:1-4
- มารีย : ยอหน 12:3-8
- คริสตจักรในกาลาเทีย : กาลาเทีย 4:15
- คริสตจักรในฟลิปป : ฟลิปป 4:10-18
- คริสตจักรในมาซิโดเนีย : 2 โครินธ 8:1-7
การถวายมาแรงกระตุนอะไรบาง ใหดูที่มัทธิว 6:3, เอเฟซัส 4:28, 1 โครินธ 13:3

การชวยเหลือ
“พระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักร คือ หนึ่งบรรดาอัครทูต สองบรรดา
ผูเผยพระวจนะ สามบรรดาอาจารย แลวตอจากนั้นก็มีผูทําการดวยฤทธานุภาพ
รักษาโรค ตอจากนั้นพวกที่ใหความชวยเหลือ พวกผูนํา และผูรูภาษาแปลกๆ”
1 โครินธ 12:28
บุคคลที่มีของประทานในการชวยเหลือคือ คนที่มีความสามารถที่จะชวยเหลือผูอื่นในราช
กิจของพระเจา และสงเสริมใหเขาเหลานั้นสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพจากของประทานฝาย
วิญญาณของเขาเหลานั้นเอง
จากผูอารักขาถึงนักดนตรี สิ่งใดก็ตามที่สามารถชวยเหลือกันในการทํางานของคริสตจักร
หรืองานรับใช อาจพิจารณาวาเปนของประทานในการชวยเหลือ
เมื่อเปาโลสงสุภาพสตรีที่ชื่อเฟบีไปโรม ทานขอรองบรรดาผูเชื่อที่นั่นใหชวยเหลือเธอดวย
ของประทานในการชวยเหลือ
“ขาพเจาขอฝากนองสาวของเราไวกับทาน คือ เฟบีผูเปนมัคนายิกาในคริสตจักรที่
อยูในเมืองเคนเครีย
ขอทานรับนางไวในพระนามขององคพระผูเปนเจาตามควรแกธรรมิกชน และ
ขอใหทานชวยนางในทุกสิ่งที่นางตองการ เพราะนางไดชวยสงเคราะหคนหลายคนรวมทั้ง
ขาพเจาดวย”
โรม 16:1-2
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ปริสซิลลาและอาควิลา ไดปรนนิบัติเปาโลดวยของประทานในการชวยเหลืออยางเห็นได
ชัด เพราะวาทานเขียนไวดังนี้
“ขอฝากความคิดถึงมายังรูฟส ผูทรงเลือกไวในฝายองคพระผูเปนเจา และมารดา
ของเขาซึ่งเปนมารดาของขาพเจาดวย”
โรม 16:13
ของประทานในการชวยเหลือก็คือ งานอะไรก็ไดซึ่งชวยสนับสนุนหรือชวยเหลือใครสักคน
นั่นก็คือผูมีของประทานนี้จะทําหนาที่ฐานะผูชวย
เพื่อศึกษาตอ

ทาบิธา (โดรคัส) เปนผูมีของประทานในการชวยเหลือ : กิจการ 9:36
สตรีหลายคนซึ่งชวยเหลือพระเยซูในพระราชกิจของพระองค : มาระโก 15:40-41
ความชวยเหลือที่ใหอาจจะเปนสิ่งที่อยูในดานความรับผิดชอบดานการบริหารรวมกัน
อพยพ 18:22, กันดารวิถี 11:17
การรับใชในดานใหความชวยเหลือ อาจเปนการชวยแบงเบาภาระแกผูที่มีกําลังนอย
กิจการ 20:35

:
:

การปรนนิบัติ
“และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกันตามพระคุณที่ไดประทานใหแกเรา คือถา
เปนการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกําลังของความเชื่อ
ถาเปนการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถาเปนการสั่งสอนก็จงสั่งสอน”
โรม 12:6-7
คําวา “การรับใช” ในขอพระคัมภีร หมายถึง การปรนนิบัติหรือการเอื้ออํานวยความ
สะดวก ของประทานในการปรนนิบัติก็คือ ความสามารถที่จะปรนนิบัติภาระที่เราทําได ซึ่งภาระนั่น
เกี่ยวของกับราชกิจของพระเจา บุคคลผูทําหนาที่ปรนนิบัติจะใหความชวยเหลือคนอื่นใหประสบ
ความสําเร็จในเปาหมายฝายวิญญาณ โดยการปลดปลอยเขาใหเปนอิสระจากงานประจําซึ่งเปน
หนาที่จําเปน
พระคัมภีรฉบับแอมฟลิฟายดแปลขอพระคัมภีรนี้วา
“บุคคลซึ่งของประทานของเขาคือ การเอื้ออํานวยความสะดวกที่ปฏิบัติได ก็จงให
เขาอุทิศตัวเพื่อการปรนนิบัตินั้น”
โรม 12:7
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การปรนนิบัติตางจากการชวยเหลือตรงที่สามารถปลดปลอยคนใดคนหนึ่งใหเปนอิสระ
จากหนาที่ประจํา บุคคลซึ่งปรนนิบัติผูอื่นจะตองยอมรับความรับผิดชอบสําหรับงานที่เขาไปทํา
แทนนั้น เพื่อที่จะปลดปลอยอีกคนหนึ่งใหมีเวลาฝกฝนของประทานฝายวิญญาณของเขาได
บุคคลที่มีของประทานในการชวยเหลือมักจะชวยเหลือคนใดคนหนึ่งในการปฏิบัติงานรับ
ใชของเขา ตัวอยางเชน นักดนตรีในคริสตจักรชวยเหลือศิษยาภิบาลใหประสบความสําเร็จใน
เปาหมายฝายวิญญาณในการนมัสการในคริสตจักร แตนักดนตรีก็มิไดปลดปลอยศิษยาภิบาลให
พนจากความรับผิดชอบในการประชุมนมัสการนั้น เขาเปนแตเพียงผูใชของประทานดานดนตรีมา
ชวยเหลือศิษยาภิบาลใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคฝายวิญญาณเทานั้น
อีกประการหนึ่ง
บุคคลที่มีของประทานในการปรนนิบัติอาจจะหยิบยกเอาความ
รับผิดชอบทั้งหมดไปจากศิษยาภิบาล โดยการเขาไปมีสวนรวมในการแจกอาหารแกคนที่ขัดสน
ภายในคริสตจักร
ตัวอยางที่ยกมานี้ถูกพบในคริสตจักรยุคแรกซึ่งมีผูเชื่อบางคน “ปรนนิบัติ” อยูที่โตะแจก
อาหาร เพื่อใหอิสระแกอัครทูตเพื่อไปทําภาระกิจฝายวิญญาณที่มีความสําคัญยิ่งกวา
“ในคราวนั้นเมื่อศิษยกําลังทวีมากขึ้น พวกนิยมกรีกบนติเตียนพวกฮีบรูวา ในการ
แจกทานทุกๆ วันนั้น เขาเวนไมไดแจกใหพวกแมมายชาวกรีก
ฝายอัครทูตทั้งสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษยใหประชุมกัน แลวกลาววา “ซึ่งเราจะ
ละเลยพระวจนะของพระเจา มัวไปแจกอาหารก็หาควรไม”
เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกทานที่มีชื่อเสียงดีประกอบดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปญญา เราจะตั้งเขาใหดูแลการงานนี้
ฝายพวกเราจะขะมักเขมนอธิษฐานและรับใชพระเจาในพันธกิจแหงพระวจนะ
เสมอไป”
กิจการ 6:1-4
จงสังเกตคุณสมบัติของบุคคลเหลานั้นผูทําหนาที่ในการปรนนิบัติ เขาเหลานั้นเปนคนมี
เกียรติและเต็มเปยมไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปญญา
เปาโลกลาวถึงบุคคลเหลานั้นซึ่งรับใชหรือปรนนิบัติทานดังนี้
“ขอองคพระผูเปนเจาทรงเมตตาแกครอบครัวของโอเนสิโฟรัสดวยเถิด เพราะเขา
ไดกระทําใหขาพเจาชื่นใจบอยๆ เขาไมมีความรังเกียจโซตรวนของขาพเจาเลย
แตเมื่อเขามาถึงกรุงโรม เขาไดอุตสาหสืบหาขาพเจาจนพบ
และเขาไดรับใชขาพเจาที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใดทานก็รูดีอยูแลว ขอองคพระผู
เปนเจาไดทรงประทานพระเมตตาแกเขาในวันพิพากษาดวยเถิด”
2 ทิโมธี 1:16-18
ของประทานในการปรนนิบัติเกี่ยวของกับการแบกรับภาระของผูอื่นดวย
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“จงชวยรับภาระของกันและกัน

ทานจึงจะไดปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระ

คริสต”
กาลาเทีย 6:2
ทาทีของบุคคลซึ่งปรนนิบัติผูอื่นถูกอธิบายไวโดยพระเยซู
“กษัตริยของคนตางชาติยอมเปนเจาเหนือเขา และผูที่มีอํานาจเหนือเขานั้น เขา
เรียกวา เจาบุญนายคุณ
แตพวกทานจะหาเปนอยางนั้นไม แตผูใดในพวกทานที่เปนใหญที่สุด ใหผูนั้นเปน
เหมือนผูเยาวที่สุด และผูใดเปนนาย ใหผูนั้นเปนเหมือนคนรับใช
ดวยวาใครเปนใหญกวา ผูที่นั่งโตะหรือผูเดินโตะ ผูที่นั่งโตะมิใชหรือ แตวาเราอยู
ทามกลางทานทั้งหลายเหมือนผูรับใช”
ลูกา 22:25-27
เพื่อศึกษาตอ

ตัวอยางของการปรนนิบัติ
- ทูตสวรรค : ฮีบรู 1:14, 4:11, มาระโก 1:13
- การปรนนิบัติหรือการรอคอยรับใชในการรับประทานอาหาร : ยอหน 2:5, 9, ลูกา 10:40

ความเมตตากรุณา
“และเราทุกคนมีของประทานที่แตกตางกันตามพระคุณที่ไดประทานใหแกเราคือ
ถาเปนการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกําลังความเชื่อ
ถาเปนการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถาเปนการบริจาคก็จงใหดวยใจกวางขวาง ผูที่
ครอบครองก็จงครอบครองดวยเอาใจใส ผูที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงดวยใจยินดี”
โรม 12:6, 8
“เมตตา” แปลวา ความสงสาร ความกรุณา สิ่งนี้หมายถึงการที่คุณสามารถที่จะรูสึกเชนนี้
เพื่อคนอื่น บุคคลซึ่งมีของประทานความเมตตา มักจะมีความสงสารเปนพิเศษตอบุคคลซึ่งกําลัง
ทนทุกขและมีความสามารถที่จะชวยเหลือเขา
ของประทานความเมตตาเกี่ยวเนื่องกับทาทีเชนเดียวกับการกระทํา สิ่งนี้ถูกแสดงไวใน
เรื่องชาวสะมาเรียผูใจดีซึ่งบันทึกอยูใน ลูกา 10:30-37 ชาวสะมาเรียผูใจดีไมเพียงแตมีความ
สงสารเหยื่อผูเคราะหรายถูกโจรปลนแตเขายังแสดงออกเปนการกระทําในการชวยเหลืออีกดวย
คุณสมบัติที่จําเปนตองมีก็คือ ผูที่มีของประทานนี้ควรชวยเหลือดวยความชื่นชมยินดี
คําวา “ความชื่นชมยินดี” หมายถึง ความพรอมที่เต็มไปดวยความยินดีในการทําสิ่งซึ่ง
เปนไปไดในการปลดปลอยเขาจากความทุกขทรมานทันที
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จงเปรียบเทียบความสงสารของอัครสาวกกับพระเยซู

ตามที่ไดอธิบายไวในเหตุการณ

ตอไปนี้
ขออางอิง
มัทธิว 15:23-28
หญิงชาวไซโรฟนีเซีย
มาระโก 8:1-9
ฝูงชน
มัทธิว 20:31-34
ชายตาบอด
มาระโก 10:48-49
บารทิเมอัสคนตาบอด

พระเยซู
รักษาบุตรสาวใหหายโรค

อัครสาวก
ไลนางไปเสีย

จงเลี้ยงอาหารเขาเถิด

ไลพวกเขาไปเสีย

รักษาเขาใหหาย

พยายามหามเขาใหนิ่งเสีย

รักษาเขาใหหาย

พยายามหามเขาใหนิ่งเสีย

เพื่อศึกษาตอ

ศึกษาคําอธิบายเหลานี้ซึ่งเกี่ยวกับของประทานความเมตตา
พระเยซู เกี่ยวของกับการหายโรค : มัทธิว 9:27-30, 15:21-28, 17:14-18, 20:30-34,
มาระโก 10:46-52, ลูกา 17:1-14
ชาวสะมาเรียใจดี : ลูกา 10:30-37
โดรคัส : กิจการ 9:36-42

การใหการตอนรับเลี้ยงดู
จงให การตอนรับเลี้ยงดู ซึ่งกันและกันโดยปราศจากการทําอยางไมเต็มใจ
“ทานทั้งหลายจงตอนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไมบน
ตามซึ่งทุกคนไดรับของประทานที่ทรงประทานใหแลว ก็ใหใชของประทานนั้นเพื่อ
ประโยชนแกกันและกัน เปนผูรับมอบฉันทะที่ดีแจกและสําแดงพระคุณนานาประการของ
พระเจา”
1 เปโตร 4:9-10
ของประทานในการตอนรับเลี้ยงดู คือ ความสามารถพิเศษที่พระเจาประทานใหแกสมาชิก
บางคนในพระกายของพระคริสต เพื่อใหจัดอาหารและที่พักอาศัยแกผูที่มีความจําเปน
คุณสมบัติที่จําเปนตองมีสําหรับการใชของประทานฝายวิญญาณนี้ก็คือ ตองทําสิ่งนี้ดวย
ความเต็มใจปราศจากการกระทําอยางเสียไมได การกระทําอยางเสียไมไดหมายถึง การทําดวย
ความขุนเคืองใจเพราะวาจําใจตองทําสิ่งนั้น
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การใหการตอนรับเลี้ยงดูก็คือ การกระทําที่แสดงออกดวยความรักโดยปราศจากการตีสอง
หนา
“จงรักดวยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี
จงเห็นอกเห็นใจชวยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสน จงมีน้ําใจอัธยาศัยไมตรี”
โรม 12:9, 13
การใหการตอนรับเลี้ยงดู ก็คือหนึ่งในคุณสมบัติๆ ของผูพิทักษจิตวิญญาณ
“ผูปกครองดูแลนั้นตองเปนคนที่ไมมีใครติได เปนสามีของหญิงคนเดียว เปนคนที่
รูจักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะ เปนคนสงาเรียบรอย มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะ
เปนครู”
1 ทิโมธี 3:2
เพราะวาผูปกครองดูแลนั้น ในฐานะที่เปนผูรับมอบฉันทะจากพระเจา ตองเปน
คนที่ไมมีขอตําหนิ ไมเปนคนเยอหยิ่ง ไมเปนคนเลือดรอน ไมเปนนักเลงสุรา ไมเปน
นักเลงหัวไมและไมเปนคนโลภมักได
แตเปนคนมีอัชฌาสัยรับแขกดี เปนผูรักความดี เปนคนมีสติสัมปชัญญะ เปนคน
ยุติธรรม เปนคนบริสุทธิ์ รูจักบังคับใจตนเอง”
ทิตัส 1:7-8
เพื่อการศึกษาตอ

นางลิเดียคือ ตัวอยางของบุคคลที่มีของประทานในการตอนรับเลี้ยงดู : กิจการ 16:14-15
กายอัส ใหการตอนรับเลี้ยงดูเปาโลในโรม : โรม 16:23
มีความเปนไปไดที่นาตื่นเตนประการหนึ่งในการแสดงถึงการตอนรับเลี้ยงดู จงคนใหพบวา
กลาวไววาอยางไรใน ฮีบรู 13:1-2 สิ่งนี้ก็เคยเกิดขึ้นแลวกับอับราฮัมและซาราห : ปฐมกาล 18
ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 8
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

จงเขียนรายชื่อของประทานในการรับใช 9 อยาง
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3.

ทําไมของประทานเหลานี้จึงถูกเรียกวาของประทานในการรับใช

4.

อะไรคือความแตกตางระหวางของประทานในการเปนผูนําและการบริหาร

5.

อะไรคือความแตกตางระหวางของประทานในการชวยเหลือและการปรนนิบัติ

6.

จงอานรายการของประทานในการรับใชซึ่งอยูในรายการที่ 1 จงอานคําจํากัดความใน
รายการที่ 2 แลวเขียนหมายเลขของคําจํากัดความ ซึ่งอธิบายถึงของประทานลงใน
ชองวางขางหนานี้
รายการที่ 2
รายการที่ 1
1. ความสามารถที่จะประเมินคุณคาผูคน
_______ การปรนนิบัติ
ลัทธิคําสอนและสถานการณวาเปนมา
จากพระเจาหรือไม
2. ความสามารถที่จะเราใจผูอื่นใหประสบ
_______ การใหความชวยเหลือ
ความสําเร็จในเปาหมายเฉพาะ
3. ทําเพื่อผลประโยชนของผูอื่น
_______ ความเปนผูนํา
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_______
_______
_______
_______
_______
_______

การดูแลปกครอง
การถวาย
การแสดงความเมตตากรุณา
การสังเกตวิญญาณ
ความเชื่อ
การตอนรับเลี้ยงดู

4. ความสามารถพิเศษในการเชื่อ
5. ความสามารถพิเศษในการถวาย
6. ชวยเหลือผูอื่นในงานรับใชของเขา
7. มีความสงสารเปนพิเศษ
8. จัดหาอาหารและที่พักอาศัย
9. ปลดปลอยผูอื่นจากความรับผิดชอบเพื่อ
กระทําภาระกิจที่เกิดผลเกี่ยวกับราชกิจ
ของพระเจา

7.

ขอความเหลานี้ ถูก หรือ ผิด
บุคคลที่มีของประทานในการถวายเทานั้นที่จําเปนตองถวายเงินใหแกราชกิจของพระเจา

8.

จงใหคําจํากัดความ ความเชื่อ

9.

อะไรคือความแตกตางระหวางของประทานแหงความเชื่อและผลของความเชื่อ

10.

เราสามารถเพิ่มพูนความเชื่อไดอยางไร?

คําตอบบททดสอบ บทที่ 8
1.
2.

“ถาผูใดใครเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของคนทั้งปวง” มาระโก 10:44
หนา
- การสังเกตวิญญาณ
- การใหความชวยเหลือ
- ความเปนผูนํา
- การปรนนิบัติ
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

- การดูแลปกครอง
- ความเมตตากรุณา
- ความเชื่อ
- การใหการตอนรับเลี้ยงดู
- การถวาย
เพราะวาของประทานเหลานี้ถูกใชในการใหโครงสราง การบริหารและการสนับสนุน ทั้งใน
ดานฝายวิญญาณและในทางปฏิบัติจริง หนา
คนที่มีของประทานของการบริหาร มีความสามารถในการนําพา จัดองคกรและทําการ
ตัดสินใจแทนผูอื่น ของประทานของการเปนผูนํา กระตุน จูงใจและนําพาผูอื่นใหทํา
เปาหมายพิเศษใหสําเร็จเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา หนา
การปรนนิบัติแตกตางจากการใหความชวยเหลือตรงที่ไปชวยหยิบยกภาระหนาที่ประจํา
ของบุคคลหนึ่ง คนที่ปรนนิบัติตองรับผิดชอบทั้งหมดสําหรับงานประจํานั้น เพื่อใหอิสระ
แกอีกผูหนึ่งเพื่อจะฝกฝนของประทานฝายวิญญาณ
สวนบุคคลที่มีของประทานการชวยเหลือ เพียงแตไปชวยใครสักคนหนึ่งงานรับใช
ของเขา แตไมไดปลดปลอยเขาจากความรับผิดชอบนั้น หนา
9
หนา
6
หนา
2
หนา
3
หนา
5
หนา
7
หนา
1
หนา
4
หนา
8
หนา
ผิด หนา
คําจํากัดความเรื่องความเชื่อซึ่งใหในฮีบรู 11:1 หนา
ของประทานคือ ฤทธิ์อํานาจ
สวนผล คือ ลักษณะนิสัย หนา
โดยการไดยินพระวจนะของพระเจา
โรม 10:17
หนา

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
คําแนะนําเพื่อศึกษาเพิ่มเติมสําหรับของประทานแตละชนิดจนครบทั้ง 9 ชนิดนั้น ไดใหไวแลวขณะที่
อธิบายของประทานแตละชนิด ที่ทําดังนี้ก็เพื่อใหคุณนําไปศึกษาตอจนจบกอนที่จะเริ่มศึกษาของประทานชนิด
ตอไป
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ของประทานพิเศษฉบับเพิ่มเติม
พระคัมภีรมีรายชื่อของประทานพิเศษซึ่งถูกมอบใหแกผูเชื่อเพิ่มอีก ของประทานเหลานี้ไมถูกเรียกวา
เปนของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉะนั้นดวยเหตุผลนี้จึงไมถูกรวมเขาไวในการศึกษาเรื่องของประทาน
ฝายวิญญาณ
การถือพรหมจรรย
ของประทานการถือพรหมจรรยคือ ความสามารถซึ่งพระเจาประทานใหแกผูเชื่อบางคน เพื่อที่จะใหเขา
อยูเปนโสด สําหรับวัตถุประสงคทางดานการรับใชของคริสเตียน
ใน 1 โครินธ 7:7-8 อัครสาวกเปาโล อางถึงของประทานในการอยูเปนโสด
การถือพรหมจรรยไมควรเปนสิ่งที่ตองเรียกรองหรือบังคับกะเกณฑกัน (ดู 1 ทิโมธี 4:1-5) เพราะนั่นเปน
ของประทานจากพระเจา มิใชสิ่งซึ่งนําไปใสใหเปนภาระแกใครโดยคริสตจักรหรือนิกายวาตองทําใหได
คริสตจักรถูกทําใหเจริญขึ้นโดยบุคคลซึ่งมีของประทานการถือพรหมจรรยนี้ ดู 1 โครินธ 7:32-35
การอธิษฐานเผื่อ
ของประทานในการอธิฐานเผื่อ คือความสามารถพิเศษซึ่งพระเจาทรงประทานใหเพื่อที่จะอธิษฐานดวย
ความตั้งใจอันแรงกลาในการขยายเวลาอธิษฐานออกไปมากกวาที่จะปฏิบัติกันเปนประจํา
การอธิษฐานเผื่อ
หมายถึง การวิงวอนอธิษฐานเพื่อประโยชนของคนอื่น ผูอธิษฐานเผื่อวิงวอนเพื่อความจําเปนของประชากร ผูนํา
งานรับใช และประเทศชาติ
ถึงแมวาการอธิษฐานเผื่อไมมีที่ระบุไวเปนพิเศษวาเปนของประทานฝายวิญญาณ แตก็มีสิ่งที่เห็นไดชัด
วา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเปนผูจัดเตรียมใหทําหนาที่นั้นในฐานะของประทานชนิดหนึ่ง ดูโรม 8:26-27
ศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้ เพื่อใหจะรูถึงวัตถุประสงคสําหรับคําอธิษฐานเผื่อ
- ยากอบ 5:14-15
- 1 ทิโมธี 2:1-2
- กันดารวิถี 14:17-19
- กิจการ 7:60
- เอเฟซัส 6:19

ฝมือการชาง
มีของประทานอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราจะเรียกวา “ฝมือการชาง” ซึ่งเปนความสามารถในการประดิษฐสิ่ง
สวยงามตางๆ ดวยมือ หรือมีหนาที่จัดทําสิ่งประณีตเชิงศิลปะเพื่อใชในราชกิจของพระเจา
มีตัวอยางใหเห็นเกี่ยวกับบุคคลเหลานี้ ซึ่งมีทักษะพิเศษโดยพระเจาทรงประทานใหเพื่อที่จะจัดเตรียม
อุปกรณตางๆ สําหรับพระวิหารของพระเจา รวมทั้งเครื่องแตงกายสําหรับปุโรหิตดวย (อพยพ 28:3, 31:3-6)
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