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บทที่ 13
การพัฒนาผลฝายวิญญาณ
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- อธิบายการเกิดผลฝายวิญญาณในระดับตางๆ กัน
- ใชการเปรียบเทียบของผลิตผลในธรรมชาติ เพื่ออธิบายวาการเกิดผลของพระวิญญาณ
พัฒนาอยางไรในชีวิตของผูเชื่อ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออก
ผล พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากขึ้น”
ยอหน 15:2

คํานํา
ขอพระคัมภีรสําคัญสําหรับบทนี้ยืนยันถึงพระประสงคของพระเจาวา ผลฝายวิญญาณจําตอง
เห็นไดชัดในชีวิตของคุณ
บทนี้ใหแนวทางในการพัฒนาผลฝายวิญญาณ

ระดับการผลิตของผล
มีการเกิดผลที่เห็นไดชัดในชีวิตของผูเชื่ออยูหลายระดับที่แตกตางกัน
ยอหน บทที่ 15 สามารถจําแนกผลการผลิตในหลายๆ ระดับ
- ผล - ยอหน 15:2 ก.
- ผลที่มากขึ้น - ยอหน 15:2 ข
- ผลมากมาย - ยอหน 15:5, 8
- ผลที่คงทนถาวร - ยอหน 15:16
พระประสงคของพระเจาก็คือ ใหคุณเกิดผลฝายวิญญาณมากมาย และตองเปนผลที่คงทน
ถาวร
พระองคตองการใหคุณเกิดผลโดยการประกาศขาวประเสริฐ พระองคยังปรารถนาผลภายในที่
เปนเหมือนพระฉายของพระคริสตนั้นเจริญเติบโตในชีวิตของคุณดวย
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ความจริงตามธรรมชาติและความจริงฝายวิญญาณ
พระคัมภีรบรรจุหลักสําคัญๆ ซึ่งคุณตองจําแนกเพื่อที่จะเขาใจในสิ่งที่พระเจากําลังตรัสกับคุณ
ผานพระวจนะของพระองค
หนึ่งในหลักสําคัญเหลานี้ ธรรมชาติซึ่งคูขนานไปกับความจริงฝายวิญญาณ คําวา”คูขนาน”
หมายถึง คลายคลึงกับบางสิ่งหรือ “วางประชิดเคียงคูกัน” ในที่นี้หมายถึง “ธรรมชาติซึ่งคูขนานไปกับ
ความจริงฝายวิญญาณ” พระเจาทรงใชตัวอยางจากธรรมชาติ เพื่อที่จะอธิบายหรือแทนที่ความจริง
ฝายวิญญาณ
คําอุปมาของพระเยซูก็เปนตัวอยางจากธรรมชาติถึงความจริงฝายวิญญาณ ตัวอยางเชน ใน
คําอุปมาขอหนึ่ง พระองคใชตัวอยางธรรมชาติเรื่องผูหญิงที่กําลังคนหาเงินเหรียญที่หายอยางเอาจริง
เอาจัง พระองคใชตัวอยางนี้ เพื่ออธิบายความตั้งใจจริงซึ่งเกี่ยวของกับพวกเราทั้งชายและหญิงผูหลง
หายไปในความบาป
นี่เปนเพียงหนึ่งในหลายๆ ตัวอยางของคําอุปมา ซึ่งพระเยซูใชจากธรรมชาติเพื่ออธิบายถึง
ความจริงฝายวิญญาณ
หลักธรรมชาติและฝายวิญญาณนี้ ซึ่งคูขนานและคลายคลึงกันถูกอธิบายไวใน 1 โครินธ ดังนี้
“สิ่งที่หวานลงไปนั้นเปนรางกาย สิ่งที่เปนขึ้นมาก็จะเปนกายวิญญาณ ถารางกายมี
กายวิญญาณก็มีดวย
มีเขียนไวในพระคัมภีรวา มนุษยคนเดิมคืออาดัม ยังเปนผูที่มีชีวิตอยู แตอาดัมผูซึ่งมา
ภายหลังนั้นเปนวิญญาณผูประสาทชีวิต
แตรางกายซึ่งเกิดกอนนั้นหาใชเปนกายวิญญาณไม แตเปนรางกาย แลวภายหลังจึง
เกิดมีกายวิญญาณขึ้น”
1 โครินธ 15:44-46
จากขอพระคัมภีรเหลานี้ อัครทูตเปาโลแบงปนหนึ่งในตัวอยางอันยิ่งใหญที่สุดของธรรมชาติที่
คลายคลึงกันกับความจริงฝายวิญญาณ
มนุษยคนแรกซึ่งถูกสรางโดยพระเจา ก็คือมนุษยธรรมชาติชื่อ อาดัม และพระเยซูถูกเรียกวา
เปนอาดัมคนสุดทาย ก็คือชื่อฝายวิญญาณ
อาดัม คือธรรมชาติซึ่งคูขนานไปกับความจริงฝายวิญญาณซึ่งพระเจาทรงเปดเผยผานพระเยซู
คริสต
โดยมนุษยธรรมชาติจึงมีบาปและความตาย แตโดยมนุษยฝายวิญญาณก็มีความรอดและได
ชีวิต
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สิ่งซึ่งเปนธรรมชาติก็คือสิ่งซึ่งคุณสามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสตางๆ ของคุณเอง คุณ
สามารถเห็น ไดยิน หรือสัมผัสสิ่งนั้นได สวนสิ่งซึ่งเปนฝายวิญญาณ สิ่งนั้นคุณสังเกตไดก็ดวยประสาท
สัมผัสฝายวิญญาณเทานั้น
ตัวอยางธรรมชาติจะรูจักไดดวยประสาทสัมผัสทางกายภาพ
ตัวอยางฝายวิญญาณก็
คลายคลึงกัน คือรูจักไดโดยการทรงสําแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์
การเขาใจหลักการนี้ในเรื่องธรรมชาติซึ่งคลายคลึงกับความจริงฝายวิญญาณยอมมีผลตอการ
มีความเขาใจแบบใหมในการศึกษาพระวจนะของพระเจา

การพัฒนาผลของพระวิญญาณ
พระเยซูใชคําวา “ผล” ของพระวิญญาณเพื่อเปนการเปรีบบเทียบใหเห็นความคลายคลึงกัน
กับความจริงฝายวิญญาณ
สภาวะบางอยางก็จําเปนที่จะตองใหมีการเกิดผลในโลกธรรมชาติ
สิ่งเหลานี้เปนการ
เปรียบเทียบฝายวิญญาณซึ่งจําเปนสําหรับการเกิดผลฝายวิญญาณดวย
ในโลกธรรมชาติ เชนเดียวกับขอบเขตของโลกฝายวิญญาณมีสภาวะบางอยางซึ่งจําเปนตอ
การที่จะมั่นใจในดานความเจริญเติบโต ซึ่งรวมถึงสิ่งตอไปนี้ดวย
ชีวิต
คุณสมบัติที่ตองการประการแรกสําหรับการพัฒนาผลของพระวิญญาณก็คือ ชีวิต
เชนเดียวกับชีวิตในโลกธรรมชาติซึ่งเกิดมาจากเมล็ด ชีวิตในโลกฝายวิญญาณก็ตองเกิดจาก
เมล็ดแหงพระเยซูคริสต
ในพระสัญญาแรกของพระผูชวยใหรอดของโลก พระเยซูถูกเรียกวาเปน “เมล็ด”
“เราจะใหเจากับหญิงเปนศัตรูกัน
ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย
พงศพันธุของหญิงจะทําใหหัวของเจาแหลก และเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกช้ํา”
ปฐมกาล 3:15
ในพระเยซูคริสต (เมล็ดนั้น) ก็คือ ชีวิต ซึ่งจําตองสรางสิ่งที่เรียกวา ผลฝายวิญญาณออกมา
“พระองคทรงเปนแหลงชีวิต และชีวิตนั้นเปนความสวางของชีวิต”
ยอหน 1:4
“เพราะวาพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองคเองฉันใด
บุตรมีชีวิตในพระองคฉันนั้น”

พระองคก็ไดทรงประทานใหพระ
ยอหน 5:26

“...เรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ”
ยอหน 10:10
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เมล็ดแหงชีวิตนั้นคือ พระเยซูคริสต จะตองดํารงอยูในตัวคุณ มิฉะนั้นคุณก็ไมสามารถผลิตสิ่ง
ที่เรียกวา ผลของพระวิญญาณ หากคุณไมมีสัมพันธภาพเปนสวนตัวกับพระองคเพราะวา
“ผลของเจาก็ไดมาจากเรา”
โฮเชยา 14:8
น้ํา
เปนสิ่งจําเปนในการผลิตผล ในโลกธรรมชาติ
น้ําเปนอีกสัญลักษณหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ น้ําแหงชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ
สิ่งจําเปนในการเกิดผลในโลกฝายวิญญาณ
เปนน้ําซึ่งสามารถระงับและดับความกระหายฝาย
วิญญาณ และนําความเจริญเติบโตฝายวิญญาณมาให
“ผูที่วางใจในเราตามที่มีคําเขียนไวแลววา “แมน้ําที่มีน้ําธํารงชีวิต จะไหลออกมาจาก
ภายในผูนั้น”
(แตสิ่งซึ่งพระเยซูตรัสนั้นหมายถึง พระวิญญาณ ซึ่งผูที่วางใจในพระองคจะไดรับ เหตุ
วายังไมไดประทานพระวิญญาณให เพราะพระเยซูยังมิไดประสบเกียรติกิจ)”
ยอหน 7:38-39
“เพราะวาเราจะเท... น้ํา... ลงบนแผนดินที่กระหาย และลําธารลงบนดินแหง เราจะเท
วิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจา และพรของเราเหนือลูกหลานของเจา”
อิสยาห 44:3
ความสวาง
การตอบสนองตอความสวางเปนสิ่งกระตุนการเจริญเติบโตในขบวนการเกิดผลของผลไมตาม
ธรรมชาติ
การตอบสนองของคุณที่มีตอความสวางแหงพระวจนะของพระเจา ทําใหเกิดเปนผลในฝาย
วิญญาณ
“นี่เปนขอความที่เราไดยินจากพระองคและบอกแกทานทั้งหลายคือวา พระเจาทรง
เปนความสวาง และความมืดในพระองคไมมีเลย
ถาเราจะวาเรารวมสามัคคีธรรมกับพระองค และยังดําเนินอยูในความมืด เราก็พูด
มุสาและไมไดดําเนินชีวิตตามความจริง
แตถาเราดําเนินอยูในความสวางเหมือนอยางพระองคทรงสถิตในความสวาง เราก็
รวมสามัคคีซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต พระบุตรของพระองคก็ชําระเรา
ทั้งหลายใหปราศจากบาปทั้งสิ้น”
1 ยอหน 1:5-7
อากาศ

239

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คารบอนไดออกไซดถูกพัดพาเขามาโดยพืชและตนไมตามธรรมชาติ ซึ่งก็มาจากอากาศที่อยู
โดยรอบนั้นเอง อากาศเปนสิ่งจําเปนสําหรับความเจริญเติบโตและการเกิดผลิตผลฝายธรรมชาติของ
โลก
จากพระวจนะของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเปรียบเทียบกับอากาศหรือ
ลม
“ลมใครจะพัดไปขางไหนก็พัดไปขางนั้น และทานไดยินเสียงลมนั้น แตทานไมรูวาลม
มาจากไหน และไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เปนอยางนั้นทุกคน”
ยอหน 3:8
คําวา “ลม” แหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพัดผานชีวิตของคุณก็เหมือนกันมากกับลมในโลก
ธรรมชาติ ลมชวยใหเมล็ดพืชกระจัดกระจายออกไปเชนเดียวกับพระวจนะของพระเจาซึ่งทําการฝด
รอนขาวสาลีเพื่อใหเปลือกหรือแกลบกระจายไปจากชีวิตฝายวิญญาณดวย เมื่อพัดเอาขยะหรือสิ่งที่ไม
มีคาออกไปแลวก็สามารถพัดถานไฟที่กําลังจะมอดลงจากการรอนรนในฝายวิญญาณ เพื่อใหคุณตั้ง
มั่นอยูในความสวางเจิดจาของพระเจาได
ชองวาง
ในมัทธิว 13 มีคําอุปมาเรื่องผูหวานพืช การแขงขันแยงชองวางทําใหตนไมเบียดกันแนน
ผูเชื่อซึ่งพัฒนาผลฝายวิญญาณจะคนพบวา เขาจะตองแยกตัวออกจากการประชันแขงขันของ
โลก
“และพืชซึ่งหวานลงกลางหนามนั้น ไดแกบุคคลทีไดฟงพระวจนะแลวความกังวลตาม
ธรรมดาของโลกและความลุมหลงในทรัพยสมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไมเกิดผล”
ยอหน 13:22
คุณตองไมยอมใหตนเองถูกเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีตางๆ ของโลก คุณตองรับการเปลี่ยนแปลง
ไปตามวิธีของพระเจา
“อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของ
ทานจึงจะเปลี่ยนใหม”
โรม 12:2 ก
พระเจาทรงจัดชองวางรอบตัวคุณให (แยกคุณออกมาและตั้งคุณไวตางหากจากโลก) เพื่อ
อนุญาตใหคุณเจริญเติบโตในฝายวิญญาณ
“เขาจะเบิกบานอยางดอกพลับพลึง เขาจะหยังรากเหมือนเลบานอน
กิ่งกานของเขาจะขยายออก เขาจะงามเหมือนมะกอกเทศและจะมีกลิ่นหอมเหมือน
เลบานอน เขาทั้งหลายจะกลับมาอยูใตรมเงาของเรา เขาจะเจริญขึ้นเหมือนอุทยาน
จะออกดอกเหมือนเถาองุนและจะมีกลิ่นเหมือนเหลาองุนแหงเลบานอน”
โฮเชยา 14:5-8
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ระบบของราก
รากคือ สิ่งที่จําเปนมากในการยึดเหนี่ยวและหาสารอาหารมาเลี้ยงตนไมนั้น สดุดี บทที่ 1 บอก
วิธีที่จะพัฒนาระบบของรากในชีวิตฝายวิญญาณของคุณ
“ความสุขเปนของบุคคลผูไมดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยูในทาง
ของคนบาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยย
แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมของพระเจา
เขาภาวนาพระธรรมของ
พระองคทั้งกลางวันและกลางคืน
เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารน้ํา ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบไมก็ไมเหี่ยวแหง
การทุกอยางซึ่งเขากระทําก็จําเริญขึ้น”
สดุดี 1:1-3
พักผอน
อาการสงบ (พักผอน) เขาครอบงําฤดูพิเศษบางฤดูในวัฏจักรการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ
ของตนไม
อาการสงบอยูเฉยๆ ไมงอกงามตอไปเปนชวงเวลาระหวางที่ตนไมนั้นมีสภาพที่ใกลจะตายก็ได
เพราะวาไมมีการเจริญเติบโตใดๆ เลย มันเปนชวงเวลาพักของตนไม แตปกติแลวอาการยับยั้งการ
เจริญเติบโตมักจะเกิดขั้นกอนชวงเวลาซึ่งตนไมจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ในโลกธรรมชาติ พระเจาทรงบัญชาใหปที่เจ็ดเปน.. ปสะบาโต.. ใหเปนปที่แผนดินหยุดพักสงบ
“สิ่งใดที่งอกขึ้นมาเองเจาอยาเก็บเกี่ยว องุนอันเกิดอยูที่เถา อันเจามิไดตกแตงก็อยา
เก็บ ใหเปนปที่แผนดินหยุดพักสงบ”
เลวีนิติ 25:5
วัตถุประสงคหนึ่งของการบัพติศมาดวยพระวิญญาณก็คือ เพื่อที่จะนํามาซึ่งการพักผอนฝาย
วิญญาณและของการถูกทําใหสดชื่นขึ้นมาใหมอีกครั้ง การทําใหสดชื่นใหมแกวิญญาณจิตสงผลใหมี
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีวาจะใหเราเขาสูการพํานักซึ่งพระองคประทาน ก็ให
เราทั้งหลายระมัดระวังอยูเสมอ มิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกทานไปไมถึง
ฉะนั้นจึงยังมีการพํานักสะบาโตสําหรับชนชาติของพระเจา”
ฮีบรู 4:1, 9
“เปลา แตพระองคจะตรับกับชนชาตินี้โดยตางภาษาและดวยปากของคนตางดาว
คือแกผูที่พระองคตรัสวา “นี่คือการหยุดพัก จงใหการหยุดพักแกคนเหน็ดเหนื่อย และ
นี่คือการพักผอน ถึงกระนั้น เขาก็ยังไมฟง”
อิสยาห 28:11-12
ดิน
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ทั้งในโลกธรรมชาติและในโลกฝายวิญญาณ เพื่อที่จะผลิดอกออกผล พื้นดินตองไดรับการ
ตระเตรียมอยางเหมาะสม
คําอุปมาเรื่องผูหวานเมล็ดพืชใน มัทธิว 13 นั่นคือสภาพของดินซึ่งเอื้ออํานวยตอการ
เจริญเติบโตของเมล็ด
หัวใจของคุณก็เปนเหมือนดินในโลกธรรมชาติ ถาจิตใจของคุณแข็งกระดางและเต็มไปดวยสิ่ง
ตางๆ ของโลกนี้ซึ่งยอมขัดขวางและสกัดกั้นพระวจนะของพระเจา คุณจะไมสามารถเกิดผลฝาย
วิญญาณ
นั่นคือความรับผิดชอบของคุณในการจัดเตรียมดินฝายวิญญาณแหงหัวใจของคุณเพื่อ
ตอบสนองตอพระวจนะของพระเจาอยางถูกตองเหมาะสม
“จงหวานความชอบธรรมไวสําหรับตัว จงเกี่ยวผลของความรักมั่นคง เจาจงไถที่ดินที่
รางอยู เพราะเปนเวลาที่จะแสวงหาพระเจา เพื่อวาพระองคจะเสด็จมาโปรยความรอดลง
ใหแกเจา”
โฮเชยา 10:12
ความตาย
ทุกครั้งที่คุณหวานเมล็ดพืชเพื่อใหเกิดผล เมล็ดนั้นจะยังไมงอกขึ้นเปนชีวิต เวนไวเสียแตวามัน
ตองตายเสียกอน
“เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและเปอยเนาก็คงจะอยู
เปนเมล็ดเดียว แตถาเปอยเนาไปแลวจะงอกขึ้นเกิดผลมาก”
ยอหน 12:24
“คนโงเขลา เมล็ดที่หวานลงนั้น ถาไมตายเสียกอนแลวจะงอกขึ้นใหมไมได”
1 โครินธ 15:36
“ทุกครั้งที่คุณเพาะเมล็ด ก็คือคุณหวานบางสิ่งบางอยางซึ่งไมสามารถงอกขึ้นเปนตนที่
มีชีวิต (เพาะตัวขึ้น งอกขึ้นมาและเจริญเติบโต) เวนไวเสียแตวาเมล็ดที่หวานลงไปนั้นจะตาย
เสียกอน”
1 โครินธ 15:36
ชีวิตฝายวิญญาณขึ้นอยูกับความตายตอสิ่งตางๆ ของโลก รวมทั้งคุณจําเปนตองตายตอบาป
ความตองการทางฝายโลก และความเพลิดเพลินของโลกนี้ การตายตอสิ่งที่เปนของโลกสงผลใหมีการ
พัฒนาผลของการเปนเหมือนพระคริสตในชีวิตของคุณ
ติดสนิทอยูกับเถาองุน
เพื่อที่จะออกผลในโลกธรรมชาติ แขนงตองถูกทาบสนิทกับสวนสําคัญของตน ถาแขนงถูกหัก
ออกจากลําตน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการใหชีวิตคือเถาองุน แขนงก็จะออกผลเองไมได
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พระเยซูคริสตคือ เถาองุนและเราทั้งหลายไดแกแขนงตางๆ เพื่อที่จะเกิดผลฝายวิญญาณ เรา
ตองดํารงรักษาสัมพันธภาพของเรากับพระองคไว
“เราเปนเถาองุนแทและพระบิดาของเราทรงเปนผูดูแลรักษา
แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผลพระองคก็ตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล
พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากขึ้น
ทานทั้งหลายไดรับการชําระใหสะอาดแลวดวยถอยคําที่เราไดกลาวแกทาน
จงเขาสนิทอยูในเราและเราเขาสนิทอยูในทาน แขนงออกผลเองไมไดนอกจากจะติด
อยูกับเถาฉันใด ทานทั้งหลายก็จะเกิดผลไมได นอกจากจะเขาสนิทอยูในเราฉันนั้น
เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนแขนง ผูที่เขาสนิทอยูในเรา และเราเขาสนิทอยูใน
เขา ผูนั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถาแยกจากเราแลวทานจะทําสิ่งใดไมไดเลย”
ยอหน 15:1-5
การลิดแขนง
การลิดแขนงเปนสิ่งจําเปนในโลกธรรมชาติหากตองการใหตนไมมีการออกผลใหมและออกผล
อีก เมื่อชาวสวนลิดแขนงของตน เขาจะตัดออกเพื่อใหแขนงนั้นออกผลอีก เพื่อที่จะทําใหพืชนั้นออกผล
มากยิ่งขึ้น เขาเอาทุกสิ่งซึ่งจะขัดขวางการเจริญเติบโตของตนไมนั้นออก
การลิดแขนงคือสิ่งจําเปนในโลกฝายวิญญาณดวย การลิดแขนงในโลกฝายวิญญาณคือการ
แกไขโดยพระเจา พระคัมภีรเรียกวา “การตีสอน”
เมื่อพระเจาทรง “ลิดแขนง” พระองคเอาทุกสิ่งซึ่งอาจขัดขวางการเจริญเติบโตในฃีวิตฝาย
วิญญาณของคุณออก ขบวนการนี้จําเปนสําหรับการเกิดผลฝายวิญญาณของคุณ
“แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออก
ผล พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากขึ้น”
ยอหน 15:2
บางครั้งที่คุณไมไดเก็บเกี่ยวผลประโยชนของการลิดแขนงนั้นก็เพราะวาคุณมัวแตโทษซาตาน
ในเวลาที่พระเจาทรงเปนผูนําสถานการณตางๆ มาสูชีวิตของคุณเพื่อที่จะทรงแกไข (ลิดแขนง) คุณ
เปาหมายของการแกไขของพระเจาไดใหไวใน โฮเชยา
“มาเถิด ใหเรากลับไปหาพระเจา เพราะวาพระองคทรงฉีก และจะทรงรักษาเราให
หาย พระองคทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลใหแกเรา”
โฮเชยา 6:1
การตีสอนซึ่งเปนผลของการลิดแขนงเพื่อใหมีการกลับมาหาพระเจา ซึ่งเปนวิธีเดียวเทานั้นที่
จะทําใหคุณกลายเปนผูเกิดผลฝายวิญญาณและมีของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ภูมิอากาศ
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ภูมิประเทศหรือลมฟาอากาศก็เปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาผลไม ซึ่งในโลกธรรมชาติมีผลไม
หลายประเภทถูกพัฒนาในสิ่งแวดลอมซึ่งถูกควบคุมเปนพิเศษโดยเฉพาะ ตนผลไมเหลานั้นถูกจัดให
เจริญเติบโตในอาคาร หรือสิ่งกอสรางที่เรียกวา “ที่เพาะเลี้ยงตนไม” ซึ่งมีอุณหภูมิเฉพาะ ตนผลไม
เหลานั้นถูกปกปองจากสิ่งแวดลอมแทจริงของโลกภายนอก
หากคุณนําตนไมผลไมชนิดที่ตองอยูใน “ที่เพาะเลี้ยงตนไม” ออกมาและเคลื่อนยายออกไปไว
ขางนอก ในไมชามันจะตายเพราะวามันเคยมีชีวิตอยูเพียงแตในที่ซึ่งมีสิ่งแวดลอมถูกควบคุมไวเทานั้น
มันไมสามารถอดทนตอสิ่งแวดลอมในโลกที่แทจริงได
เมื่อพูดถึงในฝายวิญญาณเรากลับไมตองการเปนคริสเตียนที่ดูเหมือนดีในสิ่งแวดลอมที่จัดไว
ดีแลว แตเหี่ยวแหงรวงโรยเมื่อสัมผัสติดตอกับสิ่งแวดลอมจริงๆ ของโลก
ผลฝายวิญญาณควรเปนสิ่งที่เห็นไดชัด
เมื่อเราสัมพันธกับโลกเชนเดียวกับการอยูใน
สิ่งแวดลอมซึ่งจัดไวแลวเพื่อคริสเตียนหรือคริสตจักร
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ชื่อ

บททดสอบตนเองบที่ 13
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

อะไรคือการเกิดผลสี่ระดับซึ่งกลาวถึงไวในยอหน 15

3.

จงเขียนรายชื่อสิ่งจําเปน 12 ประการในโลกธรรมชาติเพื่อการเกิดผล โปรดจําไววาสิ่งเหลานี้
เปนการเปรียบเทียบกับความจริงตามธรรมชาติและความจริงฝายวิญญาณ เพราะวาเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการผลิตผลฝายวิญญาณดวย
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 13
1.

“แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคก็ทรงตัดทิ้งเสีย
พระองคก็ทรงลิด เพื่อใหออกผลมากขึ้น” ยอหน 15:2

2.

- ผล
- ผลมากขึ้น
- ผลมากมาย
- ผลถาวร

3.

- ชีวิต
- น้ํา
- แสงสวาง
- อากาศ
- ชองวาง
- ระบบราก

- การพักผอน
- ดิน
- ความตาย
- ติดสนิทกับเถาองุน
- การลิดแขนง
- ดินฟาอากาศ
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เพื่อการศึกษาตอไป
1.
จงอานบทเพลงของซาโลมอน 4:12-16 ในบทความนี้เรามองเห็นภาพสวนของพระองคชั่วขณะ
หนึ่ง พระองคทรงเรียกประชากรของพระองค คือ คริสตจักร (ผูเชื่อทั้งหลาย) วาเปนสวนของพระองค
ชีวิตของคุณคือ “ดิน” ฝายวิญญาณ ซึ่งยินยอมใหเกิดผลฝายวิญญาณ วัชพืชฝายวิญญาณหรือแหงแลง
ปราศจากพืชผลและวางเปลา
มีอะไรกําลังขึ้นงอกงามอยูในดินฝายวิญญาณของชีวิตคุณ
มีวัชพืชและหนามของสิ่งตอนี้บางไหม :
ความหวงใย ความวิตกเดือดรอนใจ ความกังวลหรือความสนใจหลายสิ่งหลายอยางในโลกนี้
การลอลวงของความร่ํารวย
ความปรารถนาในสิ่งตางๆ ซึ่งเปนของโลกนี้
อะไรที่ยึดพื้นที่ในชีวิตของคุณไวมากที่สุด อะไรเขาครอบครองเวลาสวนใหญในชีวิตของคุณและความตั้งใจ
ของคุณมากที่สุด อะไรคือความสําคัญสูงสุดและรองลงมาในการจัดอันดับในชีวิตของคุณ
“สวนแหงหัวใจของคุณ” เปนดินปนหินหรือเปลา พื้นที่เหลานั้นซึ่งเปนคุณปฏิเสธอยางแข็งขันที่จะยอมให
พระบัญญัติของพระคริสตเขาครอบครองก็คือ ดินที่แหงแลวปราศจากพืชผล เปนดินฝายวิญญาณที่แขงกระดาง
เหมือนหิน
2.
จงทําจนจบ “การวิเคราะหผลฝายวิญญาณ” ในหนาตอไป คําตอบที่สัตยซื่อของคุณจะชวยคุณ
ประเมินคาระดับปจจุบันของการพัฒนาผลฝายวิญญาณในชีวิตของคุณ
3.
คุณไดศึกษาเรื่อง “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” จบบริบูรณแลว
เพื่อศึกษาตอไป เราแนะนําคุณใหเรียนหลักสูตรของทางสถาบันฮารเวสไทม ในหัวขอเรื่อง “ยุทธวิธีฝาย
วิญญาณ คูมือของสงครามฝายวิญญาณ” ซึ่งเกี่ยวกับหนาที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสงครามฝายวิญญาณและ
อธิบายถึงการงานในภาคอื่นๆ ของพระเจาทั้งสามพระภาค พระเจา พระบิดาและพระเยซูคริสตพระบุตร

การวิเคราะหผลฝายวิญญาณ
จงอานแตละประโยคและตอบโดยการเลือกหมายเลขของคําตอบซึ่งอธิบายถึงตัวคุณในปจจุบัน
ตัวอยาง ____2___ 1. ฉันรูสึกปลอดภัยในความมั่นคงของการที่พระเจาบังคับควบคุมอนาคตฉัน
(ผูที่เลือกขอนี้ ใหเขียนหมายเลข “2” ลงในชองวาง เพราะวาประโยคนี้เปนจริงเสมอในชีวิตของคุณ)

ผลของการวิเคราะหฝายวิญญาณ
ตอบแตละคําถามโดยการเขียน 3, 2, 1 หรือ 0
3 หมายถึง “สิ่งนี้เปนความจริงอยางแนนอนในชีวิตของฉัน”
2 หมายถึง “สิ่งนี้เปนจริงเสมอในชีวิตของฉัน”
1 หมายถึง “สิ่งนี้เปนจริงในบางโอกาส”
0 หมายถึง “สิ่งนี้ไมเคยเปนจริงเลยในชีวิตของฉัน”
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________
________
________
________
________
________

1.
2.
3.
4.
5.

ฉันปลอดภัยในความมั่นคงของการที่พระเจาทรงบังคับควบคุมอนาคตฉัน
ฉันทราบวาพระเยซูไดทําตามน้ําพระทัยของพระเจาพระบิดาดวยความเต็มใจ
ฉันเห็นดวยวา ความเชื่อของฉันมีพลังตอเมื่อพระเจาทรงมีคุณคาพอแกการเชื่อถือ
ฉันกําลังรอคอยใหพระสัญญาของพระเจาสําเร็จลง
ฉันคิดถึงพระเจาในลักษณะที่บางครั้งก็ทรงพิโรธ
6. ฉันรูวาความเมตตากรุณาของพระเจาสําแดงออกมาโดยการสงพระเยซูมาเพื่อสงวนฉันไวจากการ
ลงโทษที่สมควรไดรับ
________ 7. ฉันรูสึกปติในพระคุณพระบิดาเจาซึ่งพระองคทรงรักโลกจนพระองคไดประทานพระบุตรของพระองค
คือพระเยซูคริสต
________ 8. ฉันรูวาการทรงสถิตของพระเจาคือความชื่นชมยินดีของฉัน
________ 9. ฉันกําลังกลาววา “ไม” ตอสิ่งซึ่งพระเจาทรงหาม และ “ใช” ตอพระบัญญัติของพระองค
________ 10. ฉันกําลังยอมรับพระสัญญาแหงสันติสุขของพระองค
________ 11. ฉันกําลังเต็มใจยอมตอสิทธิอํานาจในชีวิตของฉัน
________ 12. ฉันกําลังเชื่อวา พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิม เมื่อวานนี้ วันนี้และนิรันดร
________ 13. ฉันยอมรับความไมสมบูรณของคนอื่นๆ โดยทราบดีวา พระเจายังทรงทํากิจในชีวิตของเขา
________ 14. พระเจาผูทรงเขมงวดแตแสนดี ทําใหฉันรูสึกตัววาผิด
________ 15. ฉันกําลังยกโทษใหผูอื่นดังเชนพระคริสตทรงยกโทษฉัน
________ 16. ฉันรูวาพระเจาทรงรักฉันแมวาฉันกําลังไมรักคนอื่น
________ 17. ฉันมีความมั่นใจในความรอดจากการตอบรับพระเยซูไวในฐานะพระเจา
________ 18. ฉันกําลังเรียนรูที่จะกลาวปฏิเสธแกสิ่งที่สําคัญนอยกวา เพื่อที่จะมีประสบการณอันยิ่งใหญเพื่อ
พระองค
________ 19. ฉันมีความมั่นใจในการยกโทษบาป
________ 20. ฉันพรอมที่จะยอมจํานนตอพระวจนะของพระเจาและพระวิญญาณบริสุทธิ์
________ 21. ฉันอยูในความไววางใจในพระสัญญาซึ่งกําลังจะเปนจริง
________ 22. ฉันมีความอดทนในการเผชิญหนากับความคับของใจ การขมเหง ความตองการที่ไดมาโดยยากและ
ความกดดันตางๆ
________ 23. ฉันดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันในแบบอยางของชีวิตที่สอดคลองกันพระคัมภีร
________ 24. ฉันกําลังปลอบโยน หนุนใจและเปนที่ปรึกษาของคนอื่น
________ 25. ฉันใหความชวยเหลือตามความจําเปนของญาติๆ และเพื่อนๆ โดยไมมีขอแม
________ 26. ฉันกําลังเติบโตและเปนผูใหญฝายวิญญาณตามที่พระเจาทรงตั้งใจไว
________ 27. ฉันกําลังมีชีวิตที่มั่นคงในการเสียสละ
________ 28. ฉันมีความมั่นใจอยูภายใน และมีความเชื่อมั่นจากการเปนผูมีความประพฤติถูกตองกับพระเจา
(ความชอบธรรม)
________ 29. ฉันกําลังแสดงออกถึงการประสานงานกับผูอื่น การเปนคนที่สอนไดและความถอมใจ
________ 30. ฉันเปนคนที่ผูอื่นไววางใจไดในการยอมรับความรับผิดชอบในสวนที่ฉันพึงมี

248

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
________ 31. ฉันกําลังรอคอยพระเจาที่จะชวยเหลือฉันในการเปลี่ยนแปลงฉันใหเปนในสิ่งที่ฉันสามารถเปนไดตามที่
พระองคทรงประสงคใหฉันเปน
________ 32. ฉันเปนคนสัตยซื่อในการบอกความจริง ความซื่อสัตยและรักษาสัญญา
________ 33. ฉันพยายามพูดแตในดานบวกซึ่งเปนคําพูดที่เสริมสรางคนอื่น
________ 34. ฉันยังมีความมั่นใจในคุณงามความดีของผูคนซึ่ง “เขามาแหยประสาท” ฉัน
________ 35. ฉันมีความพอใจในการทําตามน้ําพระทัยพระเจาโดยไมเปลี่ยนแปลง
________ 36. ฉันมีความผูกพันตอบุคคลหรือกลุมคนที่จะชวยใหฉันรับผิดชอบตอการควบคุมปญหาตางๆ ในชีวิต
ของฉัน
________ 37. ฉันมีสันติสุขอยูภายในโดยการยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาควบคุมชีวิตภายในของฉัน
________ 38. ฉันเปดใจยอมรับคําแนะนําจากผูอื่นในจุดที่ฉันจําเปนตองแกไข
________ 39. ฉันทําหนาที่ของฉันไดดีดวยความสามารถซึ่งฉันรูตัววามีอยู
________ 40. ฉันเลื่อนกิจกรรมซึ่งจัดใหมีขี้นเพื่อความสุขเพียงประเดี๋ยวเดียวออกไป เพื่อวัตถุประสงคในการ
เจริญเติบโตฝายวิญญาณในอนาคต
________ 41. ฉันกลาเผชิญหนากับคริสเตียนคนอื่นๆ ดวยสันติวิธีเมื่อเขาปฏิบัติตัวผิดจากมาตรฐานของพระเจา
________ 42. ฉันตั้งใจฟงคนอื่นเพื่อที่จะเขาใจเขาอยางแทจริง
________ 43. ฉันยอมรับใชคนอื่น แมเขาไมเคยทําอะไรใหฉันหรือจะไมยอมทําอะไรใหฉันก็ตาม
________ 44. ฉันมีความยินดีอยางใหญหลวงในสันติสุขฝายวิญญาณ
________ 45. ฉันกําลังพยายามควบคุมปญหาตางๆ ในชีวิตของฉันดวยความรูและความสามารถของฉันเอง ไมวา
จะเปนดานการเงิน เพศ การรับประทานมากเกินไปหรือการซุบซิบนินทา
________ 46. ฉันรักษาความสงบเยือกเย็นภายในได แมวาจะเกิดการขัดแยงหรือมีความเห็นไมตรงกับของคนอื่นๆ
________ 47. ฉันมักถอมใจในการสนทนา
________ 48. ฉันบริหารเวลา การเงินและตนเองในฐานะที่ทุกสิ่งนั้นเปนของพระเจา
________ 49. ฉันยังคงมีความหวังในพระเจา แมเมื่ออยูในความทุกข
________ 50. ฉันยินดียอมให “แสงสวางในตัวฉันฉายแสงเจิดจาตอหนาคนทั้งปวงเพื่อเขาจะไดเห็นการดีที่ฉันทํา”
________ 51. ฉันเห็นความจําเปนที่นาเห็นใจของผูอื่นแลวอดใจไมใหความชวยเหลือเขาไมได
________ 52. ฉันไดยกโทษใหผูอื่นที่เคยทําใหฉันเสียใจมากไดแลว
________ 53. ฉันรูสึกชื่นชมยินดีไปกับสิ่งที่พระเจาทรงอวยพระพรแกชีวิตของผูเชื่อคนอื่นๆ ดวยใจจริง
________ 54. ฉันมีหัวใจที่ไมขมขื่นไปกับปญหาในทามกลางความทุกขยากของโลกนี้
________ 55. ฉันพยายามหลีกเลี่ยงการตอบโตใหสาสมตอผูที่กระทําผิดตอฉัน
________ 56. ฉันสามารถยืนหยัดอยูไดแมในเวลาแหงความยากลําบาก
________ 57. ฉันยอมรับความกาวหนาของผูอื่นซึ่งเขาพัฒนาไปคนละขั้นหรือในทิศทางที่แตกตางไปจากฉัน
________ 58. ฉันพรอมในการเซ็นคํารองเพื่อยื่นฏีกาตอตานการกระทําที่ไมเปนธรรม
________ 59. ฉันยอมรับในสวนดีของบุคคลซึ่งหลายๆ คนลงความเห็นวาเขาคงอยูในการทําบาปชนิด “รายแรง”
________ 60. ฉันกําลังอธิษฐานเผื่อศัตรูและคนซึ่งไมนารัก
________ 61. ฉันชื่นชมยินดีในการปฏิบัติตามพันธสัญญาแหงการรับใช
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________ 62. ฉันพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณใดๆ ซึ่งคิดวาตนเองอาจถูกทดลองไดงายๆ หรือเจาไปติดกับดักของ
การเสพยติดไดโดยไมรูตัว

การนับคะแนนการวิเคราะห
1.
นําคําตอบจากการวิเคราะหของคุณมาใสลงในชองวางขางลางนี้ ตัวอยางเชน ถาคุณตอบคําถามของขอ 1
วา “3” ก็ใหคุณเขียน “3” ลงในชองสี่เหลี่ยมใตเลข 1 ขางลางนี้
คะแนนรวมของแถว
ผล
ตัวอยาง
1
10
19
28
37
46
55
สันติสุข
33
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลังจากที่คุณไดเติมชองสี่เหลี่ยมครบแลว ใหนับคะแนนทั้งหมดของผลบวกตามดานขวางของแถว
คะแนนรวมของแถว
ผล
10
19 28 37 46
55
สันติสุข
11
20 29 38 47
56
ความสุภาพ
12
21 30 39 48
57
ความเชื่อ
13
22 31 40 49
58
ความอดทนนาน
14
23 32 41 50
59
ความดี
15
24 33 42 51
60
ความออนนอมถอมตน
16
25 34 43 52
61
ความรัก
17
26 35 44 53
62
ความชื่นชมยินดี
18
27 36 45 54
63
ความรูจักบังคับตน

การนํามาใช
เมื่อคุณไดผลของ “การวิเคราะหผลฝายวิญญาณของคุณ” แลว จงเติมขอความตอไปนี้ใหสมบูรณ
1. ดูคะแนนที่ต่ําสุดของคุณ แลวเติมขอความตอไปนี้
การวิเคราะหเสนอแนะวา ฉันตองพัฒนาผลฝายวิญญาณในดาน
ใหมากขึ้น
2. ฉันกําลังเลือกผลชนิดหนึ่ง เพื่อมุงเนนการอธิษฐานของฉันและความตั้งใจของฉันในเดือนหนา ผลที่ฉันจะ
มุงเนนคือ
3. นอกจากการอธิษฐานแลว ฉันจะปฏิบัติดังตอไปนี้เพื่อชวยใหผลนี้พัฒนาขึ้น
จงตรวจสอนดูแตละขอและเติมขอความใหสมบูรณ
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ฉันจะเริ่มตนทําบางสิ่งใหมๆ คุณจะเริ่มทําอะไร?
ฉันจะเลิกทําบางสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู คุณจะเลิกทําอะไร?
ฉันจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในชีวิตของฉัน คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรอยางเฉพาะเจาะจง?

ภาคผนวก
หนังสือพระคัมภีรกลาวถึงของประทานฝายวิญญาณไดใหความคิดใหมเพิ่มเติมในดานความหมายของของ
ประทานตางๆ ดังนี้
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปนผูเผยแพรขาว
ประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย
เพื่อเตรียมธรรมิกชนใหเปนคนที่จะรับใช
เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสตใหจําเริญขึ้นของพระเจา
จนกวาเราจะโตเปนผูใหญเต็มที่ คือเต็มขนาดความไพบูลยของพระคริสต
เพื่อเราจะเปนเด็กอีกตอไป ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาดวยลมปากแหงคําสั่งสอนทุกอยางและดวยเลห
กลของมนุษยตามอุบายฉลาดอันเปนการลอลวง
แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพื่อจะจําเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปนศีรษะคือพระคริสต
คือเนื่องจากพระองคนั้น รางกายทั้งสิ้นที่ติดตอสนิทและประสาทกันโดยทุกๆ ขอตอที่ทรงประทานไดจําเริญ
เติบโตขึ้นดวยความรัก เมื่ออวัยวะทั้งสิ้นที่ติดตอสนิทและประสานกันโดยทุกๆ ขอตอที่ทรงประทานไดจําเริญเติบโต
ขึ้นโดยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอยางทํางานตามความเหมาะสมแลว
เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงขอยืนยันและเปนพยานในองคพระผูเปนเจาวา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปทานอยาประพฤติ
อยางคนตางชาติที่เขาประพฤติกันนั้นคือ มีใจจดจออยูกับสิ่งที่ไรสาระ” เอเฟซัส 4:11-17
“ทานทั้งหลายจงตอนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไมบน
ตามซึ่งทุกคนไดรับของประทานที่ทรงประทานใหแลว ก็ใหใชของประทานที่ทรงประทานใหแลว ก็ใหใชของ
ประทานนั้นเพื่อประโยชนแกกันและกัน เปนผูรับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสําแดงพระคุณนานาประการของพระเจา
ถาผูหนึ่งผูใดจะพูด ก็ใหกลาวเหมือนหนึ่งกลาวพระภาษิตของพระเจา ถาคนใดกระทําบริการ ก็จงใหบริการ
ตามกําลังซึ่งพระเจาทรงโปรดประทาน เพื่อวาพระเจาจะทรงไดเกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต พระสิริและ
ไอศวรรยานุภาพจงมีแดพระองคตลอดไปเปนนิตย อาเมน” 1 เปโตร 4:9-11
“เพราะวาในรางกายอันเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอยาง และอวัยวะนั้นๆ มิไดมีหนาที่เหมือนกันฉันใด
พวกเราผูเปนหลายคนยังเปนกายอันเดียวในพระคริสต และเปนอวัยวะแกกันและกันฉันนั้น
และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกันตามพระคุณที่ไดประทานใหแกเราคือ ถาเปนเผยพระวจนะก็จงเผย
ตามกําลังของความเชื่อ
ถาเปนการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถาเปนการสั่งสอนก็จงสั่งสอน
ถาเปนการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถาเปนการบริจาคก็จงใหดวยใจกวางขวาง ผูที่ครอบครองก็จงครอบครอง
ดวยเอาใจใส ผูที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงดวยใจยินดี” โรม 12:4-8
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“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาอยากใหทานเขาใจเรื่องของประทานฝายพระวิญญาณนั้น
ทานรูแลววา แตกอนทานยังเปนคนตางศาสนาอยูนั้น ทานถูกชักนําใหหลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไมได
ไมวาทานถูกนําไปอยางไร
เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงบอกทานทั้งหลายใหทราบวา ไมมีผูใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจา จะพูดวา
“ขอใหพระเยซูถูกแชง” และไมมีผูใดอาจพูดวา “พระเยซูเปนองคพระผูเปนเจา” นอกจากผูที่พูดโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
ของประทานนั้นมีตางๆ กัน แตมีพระวิญญาณองคเดียวกัน
งานรับใชมีตางๆ กันแตมีองคพระผูเปนเจาองคเดียวกัน
กิจกรรมมีตางๆ กัน แตมีพระเจาองคเดียวกันเปนตนเหตุแหงกิจกรรมนั้นๆ ในทุกคน
การสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคนเพื่อประโยชนรวมกัน
พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคําประกอบดวยสติปญญา และใหอีกคน
หนึ่งมีถอยคําอันประกอบดวยความรู แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน และใหอีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคน
ปวยได แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน
และใหอีกคนหนึ่งทําการอิทธิฤทธิ์ตางๆ และใหอีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได และใหอีกคนรูจักสังเกต
วิญญาณตางๆ และใหอีกคนพูดภาษาแปลกๆ และใหอีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆ ได
สิ่งสารพัดเหลานี้ พระวิญญาณองคเดียวกันทรงบันดาลและประทานแกแตละคนตามชอบพระทัยพระองค”
1 โครินธ 12:1-11
“ฝายทานทั้งหลายเปนกายของพระคริสต และตางก็เปนอวัยวะของพระกายนั้น
และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักร คือหนึ่งอัครทูต สองผูเผยพระวจนะ สามครูบาอาจารย
แลวตอจากนั้นก็มีผูกระทําการอันเปนอิทธิฤทธิ์ ผูรักษาโรค ผูอุปการะ ผูครอบครอง และผูรูภาษาแปลกๆ”
1 โครินธ 1:27-28
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