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บทที่ 9
ของประทานที่เปนหมายสําคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้ คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้ได
- จําแนกของประทานที่เปนหมายสําคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง 4 ชนิด
- อธิบายวัตถุประสงคของการอัศจรรย
- บอกสาเหตุของการปวยฝายรางกายทั้งหาประการ
- บอกความแตกตางระหวาง ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ กับการพูดภาษาแปลกๆ
ในฐานะที่เปนหมายสําคัญทางกายภาพของการรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- อธิบายแนวนโยบายของพระคัมภีรเกี่ยวดวยเรื่องการใชของประทานการพูดภาษา
แปลกๆ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ดังนั้นถาเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญแลว เราจะรอดพนไปอยางไรได ความ
รอดนั้นไดเริ่มขึ้นโดยการประกาศขององคพระผูเปนเจา และบรรดาผูทีไดยินพระองคก็
ไดรับรองแกเราวาเปนความจริง ทั้งนี้พระเจาก็ทรงเปนพยานดวย โดยทรงแสดงหมาย
สําคัญและการอัศจรรย และโดยการอิทธิฤทธิ์ตางๆ และโดยของประทานจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทานตามน้ําพระทัยของพระองค”
ฮีบรู 2:3-4

คํานํา
มีของประทานสี่ชนิดซึ่งเราจะเรียกวา “ของประทานที่เปนหมายสําคัญ” วาเปนหมาย
สําคัญเหนือธรรมชาติ เกิดจากฤทธิ์อํานาจของพระเจาที่ทําการผานผูเชื่อเพื่อยืนยันถอยคําของ
พระองค
“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตําบลและพระเปนเจาทรง
รวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่ประกอบนั้น”
มาระโก 16:20
ของประทานที่เปนหมายสําคัญจะทํางานกับและผานผูเชื่อในการรักษาโรค การอัศจรรย
และการนําขาวประเสริฐผานภาษาแปลกๆ และการแปลของประทานเหนือธรรมชาติเหลานี้เปน
“หมายสําคัญ” แกผูเชื่อวาพระเจาทรงพระชนมอยู
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ของประทานที่เปนหมายสําคัญทั้ง 4 ชนิดไดแก
- การอัศจรรย
- การรักษาโรค
- ภาษาแปลกๆ
- การแปลภาษแปลกๆ

การอัศจรรย
“การสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน
พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคําประกอบดวย
สติปญญา และใหอีกคนหนึ่งมีถอยคําอันประกอบดวยความรู แตเปนพระวิญญาณองค
เดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน และใหอีกคนหนึ่ง
มีความสามารถรักษาคนปวยได แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งทําการอิทธิฤทธิ์ตางๆ”
1 โครินธ 12:7-10
ผานบุคคลที่มีของประทานแหงการอัศจรรย
พระเจาทรงกระทําหมายสําคัญดวยฤทธิ์
อํานาจซึ่งอยูนอกเหนือการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เหตุการณเหนือธรรมชาติเหลานี้เปนหมายสําคัญ
วา อํานาจของพระเจาใหญยิ่งกวาของมาร
การอัศจรรยตางๆ นั้นประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคพิเศษฝายวิญญาณ พระเจาทรง
ใชการอัศจรรยเพื่อยืนยันขาวประเสริฐของพระองค
“ดังนั้นถาเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญแลว เราจะรอดพนไปอยางไรได ความ
รอดนั้นไดเริ่มตนโดยการประกาศขององคพระผูเปนเจาเอง และบรรดาผูที่ไดยินพระองค
ก็ไดรับรองแกเราวาเปนความจริง
ทั้งนี้พระเจาก็ทรงเปนพยานดวย โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย และ
โดยการอิทธิฤทธิ์ตางๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทาน
ตามน้ําพระทัยของพระองค”
ฮีบรู 2:3-4
การอัศจรรยเปนสาเหตุใหผูคนเชื่อในพระเยซูและไดรับชีวิตนิรันดร
“พระเยซูไดทรงกระทําหมายสําคัญอื่นๆ อีกหลายประการตอหนาสาวกเหลานั้น
ซึ่งไมไดบันทึกไวในหนังสือเลมนี้
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แตการที่ไดบันทึกเหตุการณเหลานี้ไวก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระเยซูทรง
เปนพระคริสต พระบุตรของพระเจา และเมื่อมีความเชื่อแลวทานก็จะมีชีวิตโดยพระนาม
ของพระองค”
ยอหน 20:30-31
พระเจาทรงใชการอัศจรรยเพื่อแสดงวาพระองครับรองงานรับใชของบุคคลดวย งานรับใช
ของพระเยซูไดรับการยืนยันโดยการอัศจรรย
“ชายผูนี้ไดมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองควา “ทานอาจารยเจาขา พวก
ขาพเจาทราบอยูวาทานเปนครูที่มาจากพระเจา เพราะไมมีผูใดกระทําหมายสําคัญ ซึ่ง
ทานไดกระทํานั้นได นอกจากวา พระเจาทรงสถิตอยูดวย”
ยอหน 3:2
“ทานทั้งหลายผูเปนชนชาติอิสราเอล ขอฟงคําของขาพเจาคือ พระเยซูชาวนาซา
เร็ธเปนผูที่พระเจาทรงโปรดชี้แจงใหทานทั้งหลายทราบโดยการอิทธิฤทธิ์ การอัศจรรย
และหมายสําคัญตางๆ ซึ่งพระเจาไดทรงกระทําโดยพระองคนั้น ทามกลางทานทั้งหลาย
ดังที่ทานทราบอยูแลว”
กิจการ 2:22
พระเจาทรงยืนยันงานรับใชของอัครสาวกโดยการอัศจรรย
“แทจริงลักษณะของอัครทูตก็ไดสําแดงใหประจักษในหมูพวกทานแลวดวยความ
เพียร โดยหมายสําคัญ และโดยการอิทธิฤทธิ์”
2 โครินธ 12:12
มีการอัศจรรยที่แตกตางกันอยูหลายแบบ พระเยซูทรงสําแดงการควบคุมอยางอัศจรรย
เหนือสถาพแวดลอมตามธรรมชาติไวดังนี้
“พระองคจึงทรงตื่นขึ้นหามลมและตรัสแกทะเลวา “จงสงบ เงียบซิ” แลวลมก็หยุด
คลื่นก็เงียบทั่วไป”
มาระโก 4:39
การรักษาโรคทางดานรางกายและการขับผี เปนการอัศจรรย
และพระเจาทรงกระทําหมายสําคัญพิเศษโดยมือของเปาโล
“พระเจาไดทรงระทําอิทธิฤทธิ์อันพิศดารดวยมือของเปาโล
จนเขานําเอาผาเช็ดหนากับผากันเปอนจากตัวเปาโลวางที่ตัวคนปวยไข”
กิจการ 19:11-12
การอัศจรรยตางๆ โดยมือของเปาโลถูกเรียกวา “การอัศจรรยพิเศษ” ความจริงซึ่งถูก
เรียกวา “พิเศษ” ก็เพื่อใหแตกตางชนิด “ธรรมดา” เพื่อแสดงใหเห็นวาการอัศจรรยในคริสตจักรยุค
แรกนั้นเปนสิ่งธรรมดาสามัญ
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คริสตจักรในยุคแรกกอกําเนิดขึ้นดวยปรากฏการณของฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ การสําแดง
หมายสําคัญและการอัศจรรยบังเกิดขึ้นเปนธรรมดา จนลักษณะเดนนี้เปนสิ่งที่จําเปนอยางเห็นได
ชัด
หมายสําคัญและการอัศจรรยไมจําเปนตองหมายความวา มนุษยหรือการงานนั้นมาจาก
พระเจา อยางไรก็ตาม ซาตานสามารถทําเทียมเท็จผานทางการอัศจรรยได
“ดวยวาผีเหลานั้นเปนผีรายกระทําหมายสําคัญ มันออกไปหากษัตริยทั้งปวงทั่ว
พิภพ เพื่อใหบรรดากษัตริยเหลานั้นรวมกันทําสงครามในวันยิ่งใหญของพระเจาผูทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด”
วิวรณ 16:14
“คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พรอมกับการอิทธิฤทธิ์
ตางๆ และหมายสําคัญ และการอัศจรรยแหงความเท็จ
และอุบายอธรรมตางๆ สําหรับคนเหลานั้นที่จะตองพินาศ เพราะเขาทั้งหลาย
ไมไดรักความจริงเพื่อจะรอดได
เพราะเหตุนี้พระเจาจึงทรงใหความลุมหลงมาครอบงําเขา ใหเขาเชื่อสิ่งที่เท็จ
เพื่อคนที่ไมเชื่อความจริง แตยินดีในการอธรรมจะไดถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุก
คน”
2 เธสะโลนิกา 2:9-12
ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชี้วาประชาชนถูกลอลวงผานการอัศจรรยของซาตาน เพราะวามัน
ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของความจริงแหงพระวจนะของพระเจา
เพื่อศึกษาตอ

1. การอัศจรรยในพระคัมภีรเดิม
จงอานหนังสืออพยพตลอดจนถึงเฉลยธรรมบัญญัติ
จงดูวาทานสามารถจําแนกการ
อัศจรรย 26 ประการ ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางสมัยของโมเสสหรือไม
จงอานหนังสือ 1 และ 2 พงศกษัตริย แลวทํารายชื่อการอัศจรรย 12 ประการ ซึ่งเกิดขึ้น
ระหวางสมัยของเอลียาหและเอลีชา
2. การอัศจรรยในพระคัมภีรใหม
จงศึกษา มัทธิว มาระโก ลูกาและยอหน จงทํารายชื่อการอัศจรรยซึ่งกระทําโดยพระเยซู
คริสต
จงศึกษาหนังสือกิจการ จงทํารายชื่อการอัศจรรยซึ่งพระเจากระทําผานอัครสาวกและผาน
การรับใชอื่นๆ ในคริสตจักรยุคแรก
จงอานกิจการ 9:36-41 มีการอัศจรรยอะไรถูกบันทึกไวที่นี่บาง ผลของการอัศจรรยนั้นคือ
อะไร? (กิจการ 9:42)
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จากโรม 15:18-19 อะไรคือเหตุการณในการรับใชของเปาโลซึ่งเปนสาเหตุใหชาวตางชาติ
กลายเปนคนเชื่อฟงตอพระเจา
อาน 2 โครินธ 12:12 มีของประทานฝายวิญญาณอื่นใดที่เปนของประทานของการ
อัศจรรยรวมอยูดวย
อะไรคือการแสดงหมายสําคัญสองประการใน กิจการ 19:11-12

การรักษาโรค
“การสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน
พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคําประกอบดวย
สติปญญา และใหอีกคนหนึ่งมีถอยคําอันประกอบดวยความรู แตเปนพระวิญญาณองค
เดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน และใหอีกคนหนึ่ง
มีความสามารถรักษาคนปวยได แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน”
1 โครินธ 12:7-9
ผูเชื่อที่มีของประทานการรักษาโรคจะมีความสามารถที่จะยอมใหฤทธานุภาพของพระเจา
ไหลผานตัวเขาเพื่อฟนฟูสุขภาพนอกเหนือจากการใชวิธีธรรมชาติ “การรักษาโรค” หมายถึงทําให
หายดี
การรักษาโรคชนิดนี้ถูกเรียกวา “การรักษาโรคจากเบื้องบน” เพราะวาเปนการรักษาโรค
โดยฤทธานภาพเบื้องบนของพระเจามิใชการรักษาผานทางวิธีธรรมชาติ
การหายโรคที่มีบันทึกในพระคัมภีรลวนแตเปนการหายโรคอยางปจจุบันทันดวนและ
กลับคืนสูสภาพปกติที่รางกายสามารถทําหนาที่ดีดังเดิม
การหายโรคดานรางกายเปนหมายสําคัญฝายวิญญาณซึ่งจะติดตามการรับใชของผูเชื่อ
ทุกคน
“จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดย
นามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ
เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใดจะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือ
บนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค”
มาระโก 16:17-18
ผูปกครองของคริสตจักรถูกพระเจาใชใหทําการรักษาโรคดานรางกายแกผูเชื่อดวย
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“มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของคริสตจักรมา
และใหทานเหลานั้นอธิษฐานเผื่อเขา และเจิมเขาดวยน้ํามันในพระนามขององคพระผู
เปนเจา
และการอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต และองคพระผูเปนเจาจะ
ทรงโปรดใหเขาหายโรคและถาเขาไดกระทําบาป พระองคก็จะทรงโปรดอภัยให”
ยากอบ 5:14-15
ผูเชื่อทุกคนสามารถอธิษฐานเผื่อผูปวย ผูปกครองในคริสตจักรก็สามารถอธิษฐานเผื่อ
ผูปวยไดดวย แตผูเชื่อซึ่งมีของประทานการรักษาโรคนั้น ถูกพระเจาใชเปนพิเศษและสม่ําเสมอใน
การรับใชดานนี้
ของประทานการรักษาโรคมีชื่อเปนพหูพจน นั่นคือ “ของประทานตางๆ” ในการรักษาโรค
เพราะวาของประทานการรักษาโรคหลายอยาง หลายวิธีที่การหายโรคเกิดขึ้น และมีหลายวิธีใน
การใชของประทานในการรักษาโรค
พระเจาทรงใชผูเชื่อทุกคนในการรักษาโรคภัยเฉพาะอยาง ตัวอยางเชน พระคัมภีรบันทึก
ไววา เปาโลถูกใชในการอัศจรรยพิเศษเพื่อการหายโรค (กิจการ 19:11-12)
ผูเชื่อบางคนอาจมีการเจิมพิเศษในการอธิษฐานเผื่อคนตาบอดหรือคนหูหนวก คนอื่นๆ ก็
ถูกใชในการรักษาโรคทั่วไปและใหอธิษฐานเผื่อคนปวยคนไขทุกชนิด
นอกจากนี้ในการรักษาความเจ็บปวยทางรางกาย การหายโรคสามารถรวมอยูกับการขับ
วิญญาณที่ไมสะอาด (ผีราย) ได
“ประชาชนไดออกมาจากเมืองที่อยูลอมรอบกรุงเยรูซาเล็ม พาคนปวยและคนที่มี
ผีโสโครกเบียดเบียนและทุกคนก็หาย”
กิจการ 5:16
ความเชื่อในพระเจาคือกุญแจในการไดรับการหายโรค การรักษาจากเบื้องบนสามารถ
เกิดขึ้นไดผานทางความเชื่อของผูที่มีของประทานชนิดนี้ในการรับใช พระเยซูทรงใหเด็กผูหญิงคน
หนึ่งฟนขึ้นมาจากความตายและทําใหเธอหายโรค
“แตเมื่อขับฝูงคนออกไปแลว พระองคไดเสด็จเขาไปจับมือเด็กหญิงและเด็กหญิง
นั้นก็ลุกขึ้น”
มัทธิว 9:25
เพราะวาเด็กหญิงผูนั้นตายแลว เธอจึงไมสามารถมีความเชื่อเพื่อการหายโรค การหายโรค
ตองผานมาทางการรับใชและความเชื่อของพระเยซู
การหายโรคเกิดขึ้นไดจากความเชื่อของบุคคลซึ่งเปนผูปวย
“ฝายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสวา “ลูกหญิงเอย จงชื่น
ใจเถิด ที่เจาหายโรคนั้นก็เพราะเจาเชื่อ” นับตั้งแตเวลานั้น ผูหญิงนั้นก็หายปวยเปนปกติ”
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มัทธิว 9:22
การหายโรคก็เกิดขึ้นไดโดยทางความเชื่อรวมกันของคนที่ปวยกับคนที่กําลังทําการรับใช
“และเมื่อพระองคเสด็จเขาไปในเรือน คนตาบอดทั้งสองก็เขามาหาพระองค พระ
เยซูตรัสถามเขาวา “เจาเชื่อหรือวา เรามีอิทธิฤทธิ์จะกระทําการนี้ได” เขาทูลพระองควา
“ขาพระองคเชื่อ พระเจาขา”
แลวพระองคทรงถูกตองนัยนตาเขา ตรัสวา “ใหเปนไปตามความเชื่อของเจาเถิด””
มัทธิว 9:28-29
พระเยซูมีความสามารถที่จะกระทําการรักษาโรคนี้
พระองคทรงทราบดีวาพระองคมี
ความสามารถที่จะใหหายโรค นี่เปนสิ่งที่โยงเขาดวยกันกับความเชื่อของชายตาบอดในการทําให
หายจากตาบอด
“ของประทานตางๆ” ในการรักษาโรคถูกใชในรูปของพหูพจนเพราะวาการหายโรคผานมา
ทางกรรมวิธีจากพระคัมภีรหลายๆ รูปแบบ
ตัวอยางเชน การหายโรคสามารถเกิดขึ้นไดโดยทางถอยคําซึ่งพูดออกมา
“นายรอยผูนั้นทูลพระองควา “พระองคเจาขา ขาพระองคเปนคนไมสมควรที่จะรับ
เสด็จพระองคเขาใตชายคาของขาพระองค ขอพระองคตรัสเทานั้น บาวของขาพระองคก็
จะหายโรค””
มัทธิว 8:8
“พระองคทรงใชพระวจนะของพระองคไปรักษาเขา
ของเขา”

และทรงชวยกูเขาจากหลุม
สดุดี 107:20

การหายโรคเกิดขึ้นโดยการวางมือ
“ครั้นเวลาตะวันยอแสง ใครมีคนเจ็บเปนโรคตางๆ ก็พามาหาพระองค พระองคก็
ทรงวางพระหัตถถูกตองเขาทุกคน ใหเขาหายโรค”
ลุกา 4:40
“...และเขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค”
มาระโก 16:18
“พระเจาไดทรงกระทําการอิทธิฤทธิ์ใหญหลวงดวยมือของเปาโล”
กิจการ 19:11แปลใหม 2002
การหายโรคเกิดขึ้นไดโดยการเจิมน้ํามันในพระนามของพระเจา
“มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของคริสตจักรมา
และใหทานเหลานั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาดวยน้ํามันในพระนามขององคพระผู
เปนเจา
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และการอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต และองคพระผูเปนเจา
ทรงโปรดใหเขาหายโรค”
ยากอบ 5:14-15
การหายโรคอาจเกิดขึ้นแมแตโดยการผานเงาของผูที่มีของประทานนี้
“จนเขาหามคนเจ็บปวนออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร เพื่อเมื่อเปโตรเดิน
ผานไปอยางนอยเงาของทานจะไดถูกเขาบางคน
ประชาชนไดออกมาจากเมืองที่อยูลอมรอบกรุงเยรูซาเล็ม พาคนปวยและคนที่มีผี
โสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย”
กิจการ 5:15-16
เราสามรถไดรับการหายโรคจากเบื้องบนเพราะวาพระเยซูไดทนทรมานและรับแบกเอา
ความบกพรองของเราไปไวที่พระองคแลว
“แตทานถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ทานฟกซ้ําเพราะความผิด
ของเรา การตีสอนอันทําใหเราทั้งหลายสมบูรณนั้น ตกแกทาน ที่ทานตองฟกซ้ํานั้นก็ให
เราหายดี”
อิสยาห 53:5
พระเยซูทรมานที่กางเขนมิใชเพียงเพื่อปลดปลอยเราใหเปนอิสระจากบาป แตยังสามารถ
ปลดปลอยเราจากความปวยไขดวย พระองคถูกโบยตีและไดรับบาดเจ็บเปนรอยแผลเฆี่ยนบนหลัง
ของพระองคสําหรับการหายโรคและความเจ็บปวยทุกชนิด พระองคทนทรมานเพื่อใหเราไดรับการ
หายโรคเชนเดียวกับที่ไดรับความรอดดวย
เมื่อมีการรับใชดวยของประทานการหายโรคนี้ เปนสิ่งสําคัญที่จะตองเขาใจวาทุกๆ คน
ที่มาใหเรารักษาโรคนั้นอาจจะไมหายทุกคนก็ได
เปาโลกลาวถึงเพื่อนรวมงานซึ่งปวยและปรากฏชัดวายังไมไดรับการรักษาโรคผานทางการ
รับใชของทาน
“เอรัสทัส ยังคางอยูที่เมืองโครินธ แตเมื่อขาพเจาจากโตรฟมัสที่เมืองมิเลทัสมา
นั้น เขายังปวยอยู”
2 ทิโมธี 4:20
เปาโลมีของประทานการรักษาโรคและการอัศจรรยพิเศษ
แมกระนั้นดวยเหตุผลบาง
ประการโตรฟมัสก็มิไดรับการรักษาใหหายปวยผานทางการรับใชของทาน
เปาโลยังเขียนไปถึงทิโมธีสืบเนื่องจากโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง
“อยาดื่มแตน้ําอีกตอไป แตจงใชเหลาองุนบางเล็กนอย เพื่อประโยชนแกกระเพาะ
อาหารของทานและโรคที่บังเกิดแกทานเนืองๆ”
1 ทิโมธี 5:23
148

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เปาโลมิไดหยุดใชของประทานการรักษาโรคเพียงเพราะวามีคนที่ทานรักษาแลวเขาไม
หายโรค นี่ก็คลายๆ กันกับนักประกาศขาวประเสริฐที่หยุดรับใชเพราะวาทุกคนที่เขาเทศนาใหฟง
แลวไมยอมตอบสนองตอพระกิตติคุณนั้น
ทุกคนที่เปาโลเทศนาใหฟงก็มิไดแสดงการตอบรับในทางบวกตอเรื่องราวของขาว
ประเสริฐ มิใชทุกคนที่คุณอธิษฐานเผื่อไดรับการหายโรค แตคุณดําเนินตอไปในสิ่งซึ่งพระเจาทรง
เรียกคุณใหรับใช คุณเทศนาพระกิตติคุณและอธิษฐานเผื่อคนเจ็บปวยแลวปลอยผลลัพธใหอยูใน
พระหัตถของพระเจา
มีเหตุผลหลายประการวา ทําไมการหายโรคไมเกิดกับทุกคนที่เราอธิษฐานให สิ่งเหลานี้มี
อภิปรายไวในหลักสูตรของสถาบันฯ ในหัวขอ “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง” ซึ่งเกี่ยวของ
กับการหายโรคอยางละเอียดและดวยวัตถุประสงคในการแผขยายพระกิตติคุณออกไป
เพื่อศึกษาตอไป

1.
2.

3.

4.

สําหรับการศึกษาเรื่องการหายโรคอยางละเอียด
ควรไดรับบทเรียนจากหลักสูตรของ
สถาบันฯ เรื่อง “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง”
อาน มัทธิว มาระโก ลูกาและยอหน เพื่อศึกษาการรับใชดานการรักษาโรคของพระเยซู ทํา
รายการการรักษาโรคทุกชนิดที่พระองครักษา สําหรับการหายโรคแตละครั้งใหทําบันทึก
การใชกรรมวิธีที่แตกตางกันซึ่งพระเจาทรงใชสําหรับของประทานการหายโรคชนิดตางๆ
(ตัวอยางเชน สัมผัส ถอยคําที่กลาวออกมา เปนตน)
อานหนังสือกิจการ เพื่อศึกษาของประทานการรักษาโรคที่กระทําในคริสตจักรยุคแรก จด
ชนิดของความปวยไขและกรรมวิธีที่รักษาไว
สังเกตในหนังสือกิจการวา
พระเจาทรงใชบุคคลแตกตางกันในการใชของ
ประทานการหายโรคชนิดตางๆ
- กิจการ 3:1-11 - เปโตรและยอหน (อัครสาวก)
- กิจการ 5:15, 9:32-34 - เปโตร (อัครสาวก)
- กิจการ 8:5-7 - ฟลิป (ผูประกาศ)
- กิจการ 9:17-18 - อานาเนีย (ผูเชื่อที่ไมเปนที่รูจัก)
- กิจการ 14:8-10, 28:7-9 - เปาโล (อัครสาวก)
ศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้ ทํารายการเกี่ยวกับเหตุผลบางประการซึ่งพระเจาทรงกระทํา
ใหหายโรค ยอหน 9:1-3, กิจการ 3:1-10, 4:4, ฟลิปป 2:25-27

ภาษาแปลกๆ
“การสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน
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พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคําประกอบดวย
สติปญญา และใหอีกคนหนึ่งมีถอยคําอันประกอบดวยความรู แตเปนพระวิญญาณองค
เดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน และใหอีกคนหนึ่ง
มีความสามารถรักษาคนปวยได แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งทําการอิทธิฤทธิ์ตางๆ”
1 โครินธ 12:7-10
ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ คือ ความสามารถในการไดรับและสงขาวสารจากพระ
เจามายังประชากรของพระองคผานทางภาษาซึ่งไมเคยเรียนมากอนเลย “ภาษาแปลกๆ” หมายถึง
ภาษาตางๆ
เหตุผลที่เราเรียกสิ่งนี้วาของประทานที่เปน “หมายสําคัญ” มากกวาเปนของประทาน
“การพูด” ก็เพราะวาพระคัมภีรบงชี้ไวอยางกระจางชัดวาของประทานนี้ถูกมอบใหเพื่อเปนหมาย
สําคัญ
เมื่อมีคนพูดภาษาแปลกๆ นั่นอาจเปนภาษาที่รูจักกันแลวและผูฟงก็จําได
“เมื่อมีเสียงอยางนั้นเขาจึงพากันมา และฉงนสนเทหเพราะตางคนตางไดยินเขา
พูดภาษาของตัว
คนทั้งปวงจึงประหลาดใจและอัศจรรยใจพูดวา “ดูแนะ คนทั้งหลายที่พูดกันนั้น
เปนชาวกาลิลีทุกคนไมใชหรือ
เหตุไฉนเราทุกคนไดยินเขาพูดภาษาของบานเกิดเมืองนอนของเรา”
กิจการ 2:6-8
ภาษาแปลกๆ อาจเปนภาษาที่ไมมีมนุษยคนใดรูจักก็ได นี่ก็เรียกวาเปนการพูดภาษา
แปลกๆ ดวย
“เพราะเหตุวาผูหนึ่งผูใดที่พูดภาษาแปลกๆ ได ไมไดพูดกับมนุษย แตทูลตอพระ
เจา เพราะวาไมมีมนุษยคนใดเขาใจได แตเขาพูดเปนความล้ําลึกฝายวิญญาณ”
1 โครินธ 14:2
ดังเชนที่คุณไดเรียนรูมากอนหนานี้แลววา การพูดภาษาแปลกๆ เปนเพียงหมายสําคัญ
ทางกายภาพของการไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ แตประสบการณในการพูดภาษา
แปลกๆ นี้แตกตางจากของประทานการพูดภาษาแปลกๆ
ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ คือ ความสามารถพิเศษ เพื่อที่จะสงขาวสารจากพระ
เจา ใหแกคริสตจักรดวยภาษาซึ่งผูพูดก็ไมรูจัก
เปาหมายของการพูดภาษาแปลกๆ
เปนทั้งหมายสําคัญของการบัพติศมาดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ และเปนของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ นั้นดวย ก็เพื่อ
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เปนการทูลตอพระเจา - 1 โครินธ 14:2
เปนการทําใหตนเองจําเริญขึ้น - 1 โครินธ 14:4
การทําใหตนเองจําเริญขึ้นมิใชการยกตน แตหมายถึงการหนุนใจ การปรับปรุงใหดีขึ้นและ
การพัฒนา อิสยาห 28:11-12 เรียกวาเปนการเสริมสรางจิตวิญญาณ
เปนการวิงวอน - พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดผานผูเชื่อดวยภาษาที่ไมมีใครรูจักเพื่อวิงวอนในคํา
อธิษฐาน คําวา “วิงวอน” หมายถึงอธิษฐานเพื่อผลประโยชนของผูอื่น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ทราบดีวาควรจะอธิษฐานอยางไร และควรอธิษฐานเพื่ออะไร 1 โครินธ 14:14 ดูโรม 8:26, 27
ดวย
เปนการสรรเสริญ - กิจการ 10:46, 1 โครินธ 14:15
เปนการทําใหสมบูรณตามคําพยากรณ - 1 โครินธ 14:21, อิสยาห 28:11-12
แตของประทานการพูดภาษาแปลกๆ มีวัตถุประสงคเพิ่มเติมอีก 2 ประการ เมื่อบุคคลที่มี
ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ใหขาวสารแกคริสตจักรในที่ประชุม และขาวสารนี้ถูกแปลดวย
ทําใหคริสตจักรจําเริญขึ้น - ไมเพียงแตทําใหตัวผูพูดเจริญฝายเดียว - 1 โครินธ 14:12-13
เปนหมายสําคัญแกผูที่ยังไมเชื่อ - 1 โครินธ 14:22

นี่คือเหตุผลวาทําไมของประทานการพูดภาษาแปลกๆ และการแปลจึงควรใชควบคูกับ
ของประทานนี้ และถูกเรียกวา “ของประทานที่เปนหมายสําคัญ”
มีนโยบายพิเศษซึ่งใหไวเปนแนวทางสําหรับการใชของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ใน
คริสตจักร
1.
มิใชใหทุกคนพูดภาษาแปลกๆ พรอมๆ กันในเวลาเดียวกัน - 1 โครินธ 12:30
2.
ตองทําใหคริสตจักรจําเริญขึ้น ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ตองใชคูกับการ
แปลเพื่อใหผูฟงเขาใจวาพูดอะไรออกมา - 1 โครินธ 14:1-5
3.
เพราะเนื่องดวยเหตุผลนี้ ผูเชื่อที่มีของประทานการพูดภาษาแปลกๆ จึงตองสงบ
เงียบถาไมมีผูแปล - 1 โครินธ 14:28
4.
เขาตองอธิษฐานของใหตนเองมีของประทานในการแปลดวย - 1 โครินธ 12:13
5.
ในคริสตจักรสําคัญมากที่จะใหมีการพูดดวยภาษาที่คนฟงเขาใจได จึงจะเปนการ
สมควรกวาพูดดวยภาษาแปลกๆ ถาในขณะนั้นไมมีผูแปล - 1 โครินธ 14:18-19
6.
ใหแปลไดทีละคนเทานั้น - 1 โครินธ 14:27
7.
บุคคลที่มีของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ตองสามารถบังคับควบคุมตนเองได
- 1 โครินธ 14:32-33
8.
การพูดดวยภาษาแปลกๆ มิใชสิ่งที่ถูกหามเสียทีเดียว - 1 โครินธ 14:39-40
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9.

สิ่งสําคัญที่สุดคือ วินัยในคริสตจักรขณะที่มีการประชุมนมัสการอยู ไมสมควรให
มีความวุนวายซึ่งมีสาเหตุจากของประทานนี้หรือของประทานอื่นใดทั้งสิ้น - 1 โค
รินธ 14:40

เพื่อศึกษาตอไป

ศึกษา 1 โครินธ 12-14 บทเหลานี้อภิปรายถึงการใชของประทานฝายวิญญาณดวย การ
เนนย้ําเรื่องของประทานการพูดภาษาแปลกๆ และของประทานการแปลความในบทที่ 14
อาน 1 โครินธ 14:5 ภาษาแปลกๆ ควรใชคูกับของประทานอะไร เมื่อมีการแปลความแลว
เปรียบเทียบใหเห็นถึงอะไรบาง
วัตถุประสงคของของประทานนี้คืออะไร? ดู 1 โครินธ 14:4, 5, 22
นโยบายอะไรที่ใหไวเปนแนวการใชของประทานนี้ในที่ประชุมของคริสตจักร ดู 1 โครินธ
14:26-28
ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ เปนหมายสําคัญแกผูที่ยังไมเชื่อ จากขอความแตละ
ตอน ใหทํารายการที่คนพบวา ผูที่ยังไมเชื่อนั้นเปนใคร และมาจากไหน
มาจากไหน
ใคร
ก. กิจการ 2:2-13
ข. กิจการ 10:24-28
ค. กิจการ 19:1-7

การแปลภาษาแปลกๆ
“การสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน
พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคําประกอบดวย
สติปญญา และใหอีกคนหนึ่งมีถอยคําอันประกอบดวยความรู แตเปนพระวิญญาณองค
เดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน และใหอีกคนหนึ่ง
มีความสามารถรักษาคนปวยได แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งทําการอิทธิฤทธิ์ตางๆ”
1 โครินธ 12:7-10
ของประทานในการแปลคือ ความสามารถพิเศษในการทําใหคนเขาใจขาวสารที่มาจาก
คนที่พูดภาษาแปลกๆ ดวยภาษาที่สามารถเขาใจกันได

152

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

การแปลขอความจากภาษาแปลกๆ
เปนของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรง
ประทานแกผูที่มีของประทานฝายวิญญาณนี้ มิใชเปนการแปลโดยการรูภาษาซึ่งถูกใชในการสง
ขอความ แตเปนการสําแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
การแปล คือ การสรุปใจความของขอความนั้น มิใชเปนการแปลชนิดคําตอคํา ดวยเหตุผล
นี้ การตีความอาจแตกตางจากขอความในภาษาแปลกๆ ทั้งในดานความยาวและโครงสรางของ
ภาษา
วัตถุประสงคของของประทานี้ก็เพื่อใหมีการแปลขาวสารที่พระเจาทรงประทานใหโดย
บุคคลที่มีของประทานการพูดภาษาแปลกๆ
“ถาผูใดจะพูดภาษาแปลกๆ จงใหพูดเพียงสองคนหรืออยางมากที่สุดก็สามคน
และใหพูดทีละคนและใหอีกคนหนึ่งแปล”
1 โครินธ 14:27
ของประทานในการแปลตองมีการใชรวมกันกับของประทานการพูดภาษาแปลกๆ เมื่อใดที่
ขอความจากภาษาแปลกๆ ถูกแปลก็จะทําใหคริสตจักรไดรับพระพร

“ขาพเจาใครใหทานทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆ ได แตยิ่งกวานั้นอีก ขาพเจา
ปรารถนาจะใหทานทั้งหลายเผยพระวจนะได เพราะวาผูเผยพระวจนะไดนั้นก็ใหญกวา
คนที่พูดภาษาแปลกๆ ได เวนแตเขาสามารถแปลภาษานั้นๆ ออก เพื่อคริสตจักรจะไดรับ
ความเจริญขึ้น”
1 โครินธ 14:5
บุคคลที่มีของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ตองสงบเงียบภายในคริสตจักร ถาไมมีใคร
แปลดวยของประทานแหงการแปล
“แตถาไมมีผูใดแปลไดก็ใหคนเหลานั้นอยูเงียบๆ ในที่ประชุม และใหพูดกับตัวเอง
และทูลตอพระเจา”
1 โครินธ 14:28
บุคคลที่มีของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ควรอธิษฐานขอใหมีของประทานในการแปล
ดวย
“เหตุฉะนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆ ไดนั้น ควรจะอธิษฐานขอใหแปลไดดวย”
1 โครินธ 14:13
เพื่อศึกษาตอไป

ศึกษา 1 โครินธ 14 สําหรับนโยบายตอไปในการใชของประทานในการแปลภาษาแปลกๆ
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อะไรควรเปนผลลัพธเมื่อมีการแปลภาษาแปลกๆ ดู 1 โครินธ 14:5
อะไรจะเกิดขึ้นถาไมมีผูแปลในขณะนั้น ดู 1 โครินธ 14:28
ใครแปลภาษาแปลกๆ ได ดู 1 โครินธ 14:13 และ 27
ในโอกาสใดบางที่ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ไดตองการแปล ดู กิจการ 1:4-8,
10:44-48, 19:6

รูปแบบของการรับใชที่มีประสิทธิภาพ
บทนี้สรุปการศึกษาของประทานฝายวิญญาณหลายๆ ชนิด
การแบงเพื่อวัตถุประสงคในการศึกษามีดังนี้
- ของประทานพิเศษ
- ของประทานในการพูด
- ของประทานในการรับใช
- ของประทานที่เปนหมายสําคัญ
แผนภูมิในหนาตอไปนี้แสดงวิธีที่การแบงแตละอยางเหมาะสมที่จะใชรวมกันในคริสตจักร
เพื่อกอใหเกิดรูปแบบของการรับใชที่มีประสิทธิภาพ

ของประทานพิเศษ
อัครทูต
ผูเผยพระวจนะ
ผูประกาศ
ศิษยาภิบาล
อาจารย

เพื่อเตรียมคนของพระเจาใหพรอม

ของประทานในการพูด
การเผยพระวจนะ
การสอน
การเตือนสติ
ถอยคําแหงปญญา
ถอยคําแหงความรู

เพื่ออธิบายความจริงของพระเจา

ของประทานการรับใช
การปรนนิบัติ
การชวยเหลือ
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การบริหาร
การเปนผูนํา
การถวาย
การแสดงความเมตตา
การสังเกตวิญญาณ
ความเชื่อ
การตอนรับเลี้ยงดู

เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานของพระเจาได

ของประทานที่เปนหมายสําคัญ
ภาษาแปลกๆ
การแปล
การอัศจรรยตาง ๆ
การรักษาโรคตาง ๆ

เพื่อสถาปนาสิทธิอํานาจ
ของพระเจา
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 9
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

ของประทานที่เปนหมายสําคัญทั้ง 4 ประการมีอะไรบาง?

3.

สืบเนื่องมาจาก ยอหน 20:30-31 อะไรคือวัตถุประสงค 2 ประการของของประทานแหง
การอัศจรรย

4.

จงดูของประทานที่เปนหมายสําคัญในรายการที่หนึ่ง และอานคําจํากัดความในรายการที่
สอง จงเขียนหมายเลขของคํานิยามซึ่งอธิบายถึงของประทานลงในชองวางที่จัดไวให
รายการที่สอง
รายการที่หนึ่ง
การหายโรค
1.
การกระทําที่เต็มไปดวยฤทธิ์อํานาจนอกเหนือ
จากการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ภาษาแปลกๆ
2.
การรักษาโรคดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจาซึ่ง
เปนคนละอยางกับการใชวิธีธรรมชาติรักษา
การแปล
3.
การพูดดวยภาษาซึ่งแมแตผูพูดเองก็ไมรูจัก
การอัศจรรย
4.
การทําใหเราทราบดวยภาษาที่เราเขาใจไดถึง
ขาวสารจากบุคคลซึ่งพูดภาษาแปลกๆ
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5.

จงอานขอความขางลางนี้ ถาขอความใด ถูก ใหเขียน ถ ลงในชองวางขางหนาขอความนั้น
ถาขอความใด ผิด ใหเขียน ผ ลงในชองวางหนาขอความนั้น
การพูดภาษาแปลกๆ ในการรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสิ่ง
ก.
เดียวกันกับของประทานการพูดภาษาแปลกๆ
บุคคลที่มีของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ควรสงบเงียบอยูในคริสตจักร ถา
ข.
ไมมีผูแปลในขณะนั้น
บุคคลที่มีของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ไมควรแปลขอความนั้นดวย
ค.
ตนเอง
บุคคลที่มีของประทานการพูดภาษาแปลกๆ ไมสามารถบังคับควบคุมของ
ง.
ประทานนี้อยางแทจริง
เปนสิ่งสําคัญกวาที่จะพูดดวยภาษาที่ผูฟงในคริสตจักรสามารถเขาใจได
จ.
มากกวาที่จะพูดดวยของประทานการพูดภาษาแปลกๆ โดยไมมีการแปล
บุคคลหลายๆ คน สามารถแปลขอความเดียวกันไดในเวลาเดียวกัน
ฉ.
ถามีบุคคลซึ่งมีของประทานในการรักษาโรค ทุกคนที่เขารักษาจะตองหายโรค
ช.
หมดทุกคน
สําหรับคนที่มีของประทานในการรักษาโรคเทานั้นที่ควรอธิษฐานเผื่อคน
ซ.
เจ็บปวย
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 9
1.

2.

3.

4.

5.

“ดังนั้นถาเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญแลว เราจะรอดพนไปอยางไรได ความรอดนั้นได
เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององคพระผูเปนเจาเอง และบรรดาผูที่ไดยินพระองคก็ไดรับรอง
แกเราวาเปนความจริง
ทั้งนี้พระเจาก็ทรงเปนพยานดวย โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย
และโดยการอิทธิฤทธิ์ตางๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทาน
ตามน้ําพระทัยของพระองค” ฮีบรู 2:2-3
หนา
- การอัศจรรย
- การหายโรค
- การพูดภาษาแปลกๆ
- การแปลภาษาแปลกๆ
เพื่อใหคุณเชื่อวาพระเยซูคือ พระคริสต
การเชื่อเชนนั้นทําใหคุณมีชีวิตผานทางพระนามของพระองค
ยอหน 20:30-31 หนา 3
2 หนา
3 หนา
4 หนา
1 หนา
ก. ผ หนา
ข. ถ หนา
ค. ผ หนา
ง. ผ หนา
จ. ถ หนา
ฉ. ผ หนา
ช. ผ หนา
ซ. ผ หนา
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เพื่อการศึกษาดวยเองตอไป
คําแนะนําเพื่อศึกษาตอไปสําหรับของประทานที่เปนหมายสําคัญทั้ง 4 ประการถูกใหไวแลวในตอนที่
ของประทานแตละชนิดถูกอภิปราย ที่ทําเชนนี้ก็เพื่อใหคุณศึกษาเพิ่มเติมจนสมบูรณสําหรับของประทานแตละ
ชนิดกอนการดําเนินตอไปศึกษาชนิดตอไป
ขอแนะนําสุดทายก็คือ ใหคุณศึกษาวิธีใชของประทานทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งแสดงไวให
เห็นอยางชัดเจนในการรับใชของพระเยซูคริสต
นโยบายตอไปนี้จะชวยคุณในการศึกษาบทเรียนนี้
มีการเขียนรายการขออางอิงเพื่อยืนยันถึงของ
ประทานฝายวิญญาณซึ่งเห็นไดชัดเจนในการรับใชของพระองค
หลังจากที่คุณจบการศึกษาบทนี้แลว ใหอานหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกาและยอหน จงขยายโครงสราง
นี้โดยทํารายการขออางอิงอื่นๆ ซึ่งยืนยันการทํางานของของประทานตางๆ ในการรับใชของพระเยซูคริสต
ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพระเยซู
- การอัศจรรย - กิจการ 2:22
- การรักษาโรค - กิจการ 10:38
- ถอยคําแหงปญญา - 1 โครินธ 1:24, 30
- ถอยคําแหงความรู - ยอหน 1:45-50, 4:18, 11:14
- การสังเกตวิญญาณ - ยอหน 1:45-50, 6:61
- การเผยพระวจนะ/ผูเผยพระวจนะ - มัทธิว 24
- การสอน/อาจารยมัทธิว 4:23, 9:35, 26:55
มาระโก 6:6, 14:49
ลูกา 5:17, 13:10, 22, 21:37
- การเตือนสติ - ลูกา 3:18
- ความเมตตา (ความสงสาร) - มัทธิว 20:30-34
- อัครทูต - ฮีบรู 3:1
- ผูประกาศ - ยอหน 10:16
- ศิษยาภิบาล - ยอหน 10:11
- ความเปนผูนํา - ยอหน 13:15-16, มาระโก 10:42-45
- การบริหาร - ลูกา 10:1-7
- ความเชื่อ - ลูกา 8:49-56
- การถวาย - ยอหน 10:11
- การชวยเหลือ - ยอหน 17:6-10
- การรับใช - ยอหน 13:14-16, มาระโก 10:42-42
- การตอนรับเลี้ยงดู - ยอหน 21:9-13, (แมไมมีบานแตก็ใหการตอนรับเลี้ยงดูได)
- ภาษาแปลกๆ และการแปล - ของประทานสองสิ่งนี้เทานั้นที่เปนของประทานฝายวิญญาณก็จริงแต
ไมมีการใชที่เห็นไดชัดในชีวิตของพระเยซู ถือวาเปนสิ่งที่ไมจําเปนเพราะวาพระองคคือพระวาทะของพระเจาดวย
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พระองคเองอยูแลว จึงไมมีความจําเปนใดๆ สําหรับการใชของประทานการพูดภาษาแปลกๆ และการแปล
เพื่อที่จะนําขาวสารจากพระเจาผานทางพระองคมาสูมนุษยอีก
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