
บทที่ 6 
ของประทานพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

วัตถุประสงค 
เมื่อศึกษาจบบทเรียนนี้แลว คุณมีความสามารถที่จะ 

- บอกชื่อของประทานฝายวญิญาณที่ไดจําแนกไวส่ีประเภทได 
- ชันสูตรของประทานพเิศษจากองคพระวิญญาณบรสุิทธิ์ได 
- อธิบายความแตกตางระหวางของประทานพิเศษในการเปนผูเผยพระวจนะและของ
ประทานแหงการเผยพระวจนะได 
- อธิบายความแตกตางระหวางของประทานพิเศษในการเปนอาจารย กับของประทาน
แหงการสอนได 

ขอพระคัมภรี 
"ของประทานของพระองคกคื็อใหบางคนเปนอัครทูตบางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคน

เปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศษิยาภิบาลและอาจารย"  
                                          เอเฟซัส 4:11 

คํานํา 
กอนการศึกษาบทเรียนนี้จงอานพระคัมภีรตามขอพระคัมภีรที่ใหไวขางลางนี้ขออางอิงใน

รายการเหลานี้คือ ของประทานตางๆ จากพระวิญญาณบริสุทธิ ์
- โรม 12:1-8 
- 1 โครินธ 12:1-31 
- เอเฟซัส 4:1-16 
- 1 เปโตร 4:7-11 
ยอนกลับไปดูที่ภาคผนวกของคูมือนี้อานขอความเรื่องเดียวกนันี้ตามที่ไดมีการแปลไวใน

พระคัมภีรฉบับแอมพลิฟายด (ฉบับที่ใชภาษางายๆ) 
สําหรับภาคเพือ่การศึกษาตอไปเราไดแบงของประทานตางๆ ไวตามลําดับ โดยแบง

ออกเปน 4 หวัขอใหญ 
- ของประทานพิเศษ 
- ของประทานในการพูด 
- ของประทานในการปรนนิบัติ 
- หมายสําคัญของของประทาน 



พระคัมภีรไมไดแบงแยกของประทานไวเชนนี้เราไดทําขึน้เพื่อที่จะชวยคุณใหสามารถ
จดจําของประทานตางๆ นานาเหลานี้ไดงายขึ้น 
การจัดทีเ่หมาะสมของพระกาย 

ในบทที่แลวมกีารอธิบายเรือ่งความเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกนและเรื่องของประทานฝาย
วิญญาณซึ่งมมีากมายแตกตางกนัไปนานาชนิดถงึแมวาจะมีของประทานตางๆนานาแตของ
ประทานทัง้หมดทั้งสิน้นัน้กล็วนแตมาจากตนกาํเนิดอนัเปนแหลงเดียวกนัแหลงสาํคัญนั้นก็คือจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาพระองคทรงจัดหนาที่เฉพาะในคริสตจักรไวแลวสําหรับผูเชื่อแต
ละคน 

"แตพระเจาไดทรงตั้งอวัยวะไวในรางกายตามชอบพระทัยของพระองค"  
1 โครินธ 12:18 

สมาชิกทุกคนมีหนาที่ซึ่งพระเจาไดทรงเลอืกไวสําหรับเขาเสมอโดยผานทางของประทาน
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานัน้เขาจงึสามารถกลายเปนผูที่ไดรับการจัดเตรียม    (ถูกจัดเตรียม
โดย พระเจา)ใหถงึพรอมตามเปาหมายพิเศษที่พระเจาทรงเตรียมไวสําหรับเขาใหมีหนาที่ใน
คริสตจักร ของพระองค หากผูเชื่อแตละคนมุงพัฒนาตนเองไปสูจุดทีพ่ระเจาไดทรงเลือกไวใหเขา
และรวมทัง้การใชของประทานของพระเจาดวยถาเปนเชนนัน้คริสตจักรก็สามารถดาํเนนิไปอยาง
ราบร่ืนทีเดยีว พระเจาทรงเปรียบเทียบกับการทาํงานของอวัยวะในรางกายมนุษยซึ่งอวัยวะแตละ
อยางจากตาไปจนถงึนิว้เทา ทุกสวนตางรูหนาที่และปฏบัิติตามหนาทีข่องตนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม             (1 โครินธ 12:1-31) 

โปรดระลึกใหไดวาขณะทีท่านศึกษาของประทานฝายวญิญาณเหลานี้นัน้ของประทานแต
ละอยางยอมมีความสาํคัญเทาเทียมกนัในพระกายของพระคริสตเชนเดียวกับที่อวยัวะตางๆของ
รางกาย มนษุยมีความสําคญัเทาๆ กัน 

"และตาจะวาแกมือวา  "ขาพเจาไมตองการเจา"  ก็ไมไดหรือศีรษะจะวาแกเทาวา 
"ขาพเจาไมตองการเจา" ก็ไมไดที่จริงอวัยวะที่เราเหน็วาออนแอ เราก็ขาดเสียไมได" 

1 โครินธ 12:21-22 
ขณะที่ทานศึกษาเรื่องของประทานฝายวญิญาณโปรดจําไวดวยวาของประทานเหลานัน้

มิใชความสามารถที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติส่ิงเหลานัน้คือความสามารถซึง่มาจากพระวญิญาณ
บริสุทธิ์ของพระเจา เพื่อที่จะเตรียมผูเชื่อทัง้หลายสําหรับการรับใชของคริสเตียน 

หมายเหต ุ- ในบทเรยีนนี้และอีกสามบทเรียนตอจากนี้ คําแนะนําสาํคัญๆ ตางมีใหไวใน 
"เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป"ซึ่งอยูในรูปของการนาํของประทานฝายวิญญาณแตละอยางมา
อภิปรายไวเราทําดังนี้กเ็พื่อทีจ่ะเปนประโยชนในการที่คุณสามารถมีความรูจากการศึกษาของคุณ
เองในของประทานแตละชนดิ คุณจะไดมีความเขาใจยิง่ขึ้นกอนการกาวไปสูการศึกษาบทตอไป 



 
ของประทานพิเศษ 
ของประทานฝายวิญญาณหมวดแรกคือ ของประทานซึง่เราจะใชชื่อวา "ของประทานพิเศษ" เราใช
ชื่อนี้สําหรับเรียกของประทานเหลานีเ้พราะวาของประทานแตละอยางนี้เปนของประทานพิเศษ
สําหรับหนาทีข่องผูมีตําแหนงเปนผูนําในคริสตจักร 
ตําแหนงหนาที่อันมีลักษณะเปนผูนําที่กลาวถงึนีบ้างครั้งเรียกกนัวา "ตําแหนงหนาที่" ในงานของ
คริสตจักรหมายความวาเปนตําแหนงซึ่งประกอบดวยความรับผิดชอบ และเปนหนาที่ดวย 
ของประทานพิเศษ ในการเปนผูนาํไดแก 

- เปนอัครทูต 
- เปนผูเผยพระวจนะ 
- เปนผูประกาศขาวประเสรฐิ 
- เปนศิษยาภิบาล 
- เปนอาจารย 

อัครทูต 
"และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักรคือหนึ่งอัครทูตสองผูเผยพระวจนะ สาม 
ครูบาอาจารย แลวตอไปจากนัน้ก็มีผูกระทําการอันเปนอิทธิฤทธิ์ ผูรักษาโรค ผูอุปการะ ผู
ครอบครอง และผูรูภาษาแปลกๆ" 

1 โครินธ 12:28 
"ของประทานของพระองคกคื็อ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคน

เปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศษิยาภิบาลและอาจารย" 
เอเฟซัส 4:11 

อัครทูต คือ บุคคลซึ่งมีความสามารถเปนพิเศษในการพฒันาและจัดตั้งคริสตจักรใหมๆ ใน
หลายๆสถานที่ซึ่งมีความแตกตางกนัออกไปทั้งในดานทําเลและวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนมี
หนาที่ดูแล ตรวจตรา บริหาร เปนนายงานของคริสตจักรจํานวนมากในฐานะผูอํานวยการ 
คําวาอัครทูตหมายถงึ"บุคคลผูมีอํานาจทาํงานแทนหรือบุคคลผูมีหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายใหทํา
การสิ่งใดแนดวยอํานาจเต็มและดวยสิทธอํิานาจในอนัที่จะกระทาํสิ่งหนึง่เพื่ออีกผูหนึง่หรืออีก ฝาย
หนึง่ได"อัครทตูจึงมีสิทธิอํานาจพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษในการแผขยายเรือ่งราวของขาว
ประเสริฐออกไปจนทัว่ทกุหนทกุแหงในโลกโดยการบริหารพระกายอนัประกอบดวยผูเชื่อ ใหมกีาร
พัฒนาที่ดีข้ึนเปนลําดับ ศัพทสมัยใหมซึง่ใชกันอยูในคริสตจักรปจจุบัสําหรับเรียกบุคคลซึ่งทาํหนา 
ที่ของอัครทูตก็คือ มิชชัน่นารีและผูกอต้ังคริสตจักร 



พระคัมภีรกลาวถงึขั้นตอนสําคัญที่แตกตางกนัสามประการในการเปนอัครทูตและเรียก
พระเยซูคริสตวา ทรงเปนอัครทูตดวย 
 "เหตุฉะนัน้ดกูอนทานพีน่องธรรมิกชนผูตอบสนองดวยกันกับเรา ในการทีพ่ระเจาทรงเรียก จงนกึ
ถึงอัครทูตและมหาปโุรหิตผูซึง่เราเชื่อและรบันั้นคือ พระเยซู 

พระองคทรงซือ่สัตยตอพระเจาผูไดทรงแตงตั้งพระองคไวเหมือนอยางโมเสสซื่อสัตยตอ
ชุมนุมชนอันเปนครอบครัวของพระเจา" 

ฮีบรู 3:1-2 
สาวกทั้งสบิสองคนของพระเยซูก็ไดรับการเรียกวา อัครทูตดวย 
"อัครทูตสิบสองคนนั้นมชีื่อดังนี.้...”      มัทธวิ 10:2 

สาวกสิบสองคนนัน้ลวนแตมีตําแหนงหนาทีพ่ิเศษเปนรายบุคคล อัครสาวกทั้งหมดนั้นเปน
สวนของการวางรากฐานของคริสตจักร ขณะที่อัครสาวกเหลานัน้มีตําแหนงหนาทีพ่ิเศษของตนเอง
ซึ่งยงัไมมีผูเชือ่คนใดเคยมี แตก็มีของประทานทัว่ไปซึ่งเรียกวา ของประทานการเปนอัครทูตจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาแลว"ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บาง
คนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย" 

เอเฟซํส 4:11 
ตามเหตุผลและความเปนจริงในบทเรียนนีพ้ระเจาคือ พระผูทรงเลือกสรรและจัดตั้งอัคร

สาวกของพระองค อัครสาวกเปาโลมีคําสนับสนนุยนืยนัอีกดังนี ้
"พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวญิญาณใหคนหนึง่มีถอยคําประกอบดวยสติปญญาและ
ใหอีกคนมถีอยคําประกอบดวยความรู แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน" 

1 โครินธ 12:8 
พระคัมภีรกลาวถงึหมายสําคัญพิเศษซึ่งยนืยนัวาบุคคลใดมีของประทานในการเปนอัครทูตไวดังนี ้
"แทจริงลกัษณะของอัครทูตก็ไดสําแดงใหประจักษในหมูพวกทานแลวดวยความเพียรโดยหมาย
สําคัญ โดยการอัศจรรย และโดยการอิทธฤิทธิ"์ 

2 โครินธ 12:12 
"มีหมายสาํคญัและการอัศจรรยหลายอยางซึง่อัครทูตไดทําดวยมือของตนในหมูประชาชน" 
                                                      กิจการ 5:12 
คุณลักษณะพเิศษแหงการเปนผูนาํของอคัรทูตที่มีตอบรรดาคริสตจักรตางๆ มีกลาวบรรยาย 
ไวแลวในหนงัสือกิจการ 

"มีบางคนลงมาจากแควนยเูดียไดส่ังสอนพวกพีน่องวา ถาไมเขาสหุนตัตามจารีตของ
โมเสสจะรอดไมไดเมื่อมีการโตแยงและไลเรียงกนัระหวางเปาโลและบารนาบัสกับคนเหลานัน้



มากมายแลว เขาทัง้หลายไดต้ังเปาโลและบารนาบัสกบัคนอ่ืนๆ ในพวกนัน้ใหข้ึนไปหารือกับอัคร
ทูตและผูปกครองในกรุงเยรซูาเล็ม ในเรื่องที่เถียงกนันัน้" 

 กิจการ 15:1-2 
"เมื่อทานเหลานั้นไดเทีย่วไปตามเมืองตางๆ ก็ไดสงหนังสือขอตกลงของอัครทูตและผูปกครอง 
ในกรุงเยรูซาเล็ม มอบใหคนทัง้หลายทุกเมืองเพื่อใหประพฤติตามคริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งใน 
ความเชื่อและคริสตสมาชิกไดทวีข้ึนทุกๆ วนั" 

กิจการ 16:4-5 
อัครทูตทั้งหลายชวยกนัแผขยายเรื่องราวขาวประเสริฐโดยการจัดตั้งคริสตจักรขึ้น แลว

มอบหมายความเปนผูนาํทางวิญญาณแกคริสตจักรเหลานัน้ พรอมทัง้ฝกใหมหีมายสําคัญพิเศษ
ฝายวิญญาณในการปรนนิบัติรับใชพระเจาภายในคริสตจักรนั้นๆ ดวยการทรงเรียกกดี็ ความ
ปรารถนาที่จะไดรับเลือกใหเปนอัครสาวกก็ดี ส่ิงเหลานีต้องเปนมาจากพระเจา 
"เปาโลผูเปนอคัรทูต(มิใชมนษุยแตงตั้งหรือมนุษยเปนตวัแทนแตงตั้งแตพระเยซูคริสตและพระบิดา
เจาผูทรงโปรดใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตายไดทรงแตงตั้ง)" 

กาลาเทีย 1:1 
ของประทานอนัพิเศษและเฉพาะเจาะจงเชนนี ้ปกติแลวเปนที่รูจกักันดใีนคริสตจักรทองถิ่นซึ่งม ี
หนาที่ในการสงผูทาํหนาที่ของอัครสาวกใปยังแดนไกลในสถานที่อ่ืนๆ 
"ในคราวนัน้ในคริสตจักรทีอ่ยูในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เปนผูพยากรณและอาจารย มีบาร 
นาบัสสิเมโอนที่เรียกวานิเกอรกับลูสิอัสชาวเมืองไซรีน มานาเอนผูไดรับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นกันกบั 
เฮโรดเจาเมืองและเซาโลเมื่อคนเหลานัน้กาํลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญ 
ญาณบริสุทธิ์ไดตรัสส่ังวา "จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับการซึง่เราเรียกใหเขาทาํนั้น" 
เมื่อถืออดอาหารอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแลว เขาก็ใชทานไป" 

กิจการ 13:1-3 
อัครสาวกมีความปรารถนาทีจ่ะรับใชในสถานที่ซึ่งยังไมมใีครเคยเขาไปทํางานดานขาวประเสริฐ 
"อันที่จริงขาพเจาไดต้ังเปาไวอยางนี้วา จะประกาศขาวประเสริฐในที่ซึง่ไมเคยมีใครออก 
พระนามพระคริสตมากอน เพื่อขาพเจาจะไดไมกอข้ึนบนรากฐานที่คนอื่นไดวางไวกอนแลว 
ตามคําทีม่ีคําเขียนไวในพระคัมภีรวา คนทีไ่มเคยไดรับคําบอกเลาเรื่องพระองคก็จะไดเห็น และคน
ที่ไมเคยไดฟงจะไดเขาใจ" 

โรม 15:20-21 
"เพื่อเราจะไดประกาศขาวประเสริฐในเขตที่อยูนอกทองถิ่นของพวกทานโดยไมไดโออวดเรื่อง 
การงานที่คนอืน่ไดทําไวแลวนั้น" 

2 โครินธ 10:16 



อัครสาวกควรเปนบุคคลซึ่งพรอมเสมอทีจ่ะถอมใจลงในการปรับตัวเองใหเขากันไดกับ
ผูอ่ืน ไมวาจะเปนดานวัฒนธรรมประเพณีรูปแบบของการดํารงชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะชนะใจของเขา
เหลานั้นเพื่อพระคริสต 
"เพราะถงึแมวาขาพเจามิไดอยูในบังคับของผูใด ขาพเจาก็ยงัยอมตวัเปนทาสรับใชคนทัง้ปวง เพือ่
จะไดชนะใจคนมากยิง่ขึ้นตอพวกยิวขาพเจาก็เปนยวิ เพือ่จะไดพวกยิว ตอพวกที่อยูใตธรรม
บัญญัติ ขาพเจาก็เปนเหมือนคนอยูใตธรรมบัญญัติ(แตตัวขาพเจามิไดอยูใตธรรมบัญญัติ)เพื่อจะ
ไดคนที่อยูใตธรรมบัญญัตินั้นตอคนที่อยูนอกธรรมบัญญัติ ขาพเจากเ็ปนคนนอกธรรมบัญญัติเพื่อ
จะไดคนที่อยูนอกธรรมบัญญัตินั้น แตขาพเจามิไดอยูนอกพระบัญญติัของพระเจา แตอยูใตพระ
บัญญัติแหงพระคริสตตอคนออนแอขาพเจาก็เปนคนออนแอ เพื่อจะไดคนออนแอ ขาพเจายอม
เปนคนทุกชนดิตอคนทั้งปวง เพื่อจะชวยเขาใหรอดไดบางโดยทุกวิถทีางขาพเจาทาํอยางนี้เพราะ
เห็นแกขาวประเสริฐ เพื่อขาพเจาจะไดมีสวนในขาวประเสริฐนั้น" 

1 โครินธ 9:19-23 
อัครสาวกควรพัฒนาคริสตจักรดวยการฝกใหเขามีความเปนผูนาํในทิศทางซึ่งเขาสามารถ บริหาร
คริสตจักรของเขาเองสืบตอไปได แมปราศจากอัครสาวกซึ่งเปนผูกอต้ังแลวก็ตาม 
"ทานทั้งสองไดประกาศขาวประเสริฐในเมอืงนัน้และไดคนมาเปนสาวกมากจงึกลับไปยังเมือง 
สิลตราเมืองอโิคนียูมและเมอืงอันทิโอกกระทําใหใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึน้ เตือนเขาใหดํารง
อยูในพระศาสนาและสอนใหเขาเขาใจวา เราทัง้หลายจาํตองทนความยากลาํบากจึงจะไดเขาใน
แผนดินของพระเจาทานทัง้สองไดเลือกตั้งผูปกครองสาวกไวในทุกครสิตจักร ไดอธิษฐานและถือ
อดอาหารฝากสาวกไวกับองคพระผูเปนเจาที่เขาเชื่อถือนั่น" 

กิจการ 14:21-23 
ขอพระคัมภีรเหลานี้ไดเปดเผยใหเรารูวาการติดตามผลของการรับใชและการเลี้ยงดูผูมีคุณสม 
บัติในการเปนผูนําสาํหรับคริสตจักรใหมๆ นั้นเปนความรบัผิดชอบสําคัญของอัครสาวกการ
ประทับตราหรอืหลักฐานของประทานพิเศษของอัครทูตนั้นก็คือ ผลของประทานฝายวิญญาณซึ่ง
เกิดผลปรากฏชัดในชีวิตของผูเชื่อคนอ่ืนๆแทนตราซึง่เปนรอยประทับจริงๆ อัครสาวกเปาโลไดเคย
เขียนไปหาคริสตจักรที่เมืองโครินธซึ่งทานไดเคยบริหารงานอยูทีน่ั่น 
"ถาขาพเจามิไดเปนอัครทูตในสายตาของคนอื่น ขาพเจาก็ตองเปนอัครทูตในสายตาของทาน 
เพราะพวกทานคือตราตําแหนงอัครทูตของขาพเจาในองคพระผูเปนเจา" 

1 โครินธ 9:2 
ความสามารถในการเลีย้งดชูุมชนของผูเชือ่ และสามารถบริหารพวกเขาจัดตั้งขึ้นเปน

คริสตจักรอันเปนพระกายไดนั่นแหละคือ ตราประทับของประทานในการเปนอัครทูตพระคัมภีรยัง
กลาวเตือนไวถึงพวกอัครทตูเทียมซึง่เต็มไปดวยความหลอกลวง แตเราสามารถรูจกัเขาไดก็โดย



การพิจารณาการงานที่เขากระทาํ "เพราะคนอยางนั้นเปนอัครทูตเทยีมเปนคนงานทีห่ลอกลวง 
ปลอมตัวเปนอัครทูตของพระคริสต"การกระทําเชนนัน่ไมแปลกประหลาด ถงึซาตานก็ยังปลอมตวั
เปนทูตแหงความสวางได เหตุฉะนั้นจงึไมเปนการแปลกอะไรที่คนรับใชของซาตานจะปลอมตัว
เปนคนรับใชของความชอบธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทําของเขา" 

 2 โครินธ 11:13-15 

เพื่อศึกษาตอ 
พระคัมภีรใหมใหตัวอยางมากมายเกีย่วกบับุคคลซึ่งมีของประทานในการเปนอัครทตู จง 
ใชขออางอิงเหลานี้คนควาเพือ่ศึกษาตอ 

- เปาโล - กาลาเทยี 1:1 
- แอนโดรนิคัสและจูเนีย - โรม 16:7 
- อปอลโล - 1 โครินธ 4:6, 9 
- ยากอบ - กาลาเทยี 1:9 
- อัครสาวกทั้งหมดของพระเยซู - หนงัสือพระกิตติคุณ, หนังสือกจิการ 

ผูเผยพระวจนะ 
"และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักร คือหนึ่งอัครทูต สองผูเผยพระวจนะ สามครูบา
อาจารย และตอจากนัน้กม็ผูีกระทําการอนัเปนอทิธฤิทธิ์ ผูรักษาโรค ผูอุปการะ ผูครอบครอง และ
ผูรูภาษาแปลกๆ"  

1 โครินธ 12:28 
"ของประทานของพระองคกคื็อใหบางคนเปนอัครทูตบางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปน 
ผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย" 

เอเฟซัส 4:11 
มีของประทานการเผยพระวจนะอยูสองแบบแบบแรกคือ ของประทานพิเศษในการเปนผูเผย 
พระวจนะอีกแบบหนึง่คือการกลาวคําอนัเปนของประทานแหงการเผยพระวจนะ 
โดยทัว่ไป การเผยพระวจนะอางถงึ การพดูหรือการกลาวคําภายใตการไดรับการดลใจพิเศษ 
อยางเฉพาะเจาะจงจากพระเจา ส่ิงนี้คือ ความสามารถอันเฉพาะเจาะจงเปนพิเศษในการรับและ
ส่ือความหมายขาวสารของพระเจาซึง่สงมาอยางทันททีันใดแกประชากรของพระองคโดยผานการ
เจิมชําระจากอํานาจเบื้องบนเปนการเปลงเสียงแหงถอยคําอันเปนขอความนั้นออกมาผานกลอง
เสียงและหลอดลมของมนุษยเมื่อศึกษาจนถงึจุดนี้ จําเปนตองมกีารใหคําจาํกัดความแกส่ิงที่
เรียกวาของประทานพิเศษในการเปนผูนาํในฐานะผูเผยพระวจนะ เชนเดียวกับของประทานในการ
กลาวถอยคําแหงการเผยพระวจนะ แตบุคคลหนึง่จะไมเปนผูเผยพระวจนะเพียงเพราะวาเขากลาว



ถอยคําอันเปนการเปดเผยพระวจนะออกมา อัครสาวกเปาโลไดส่ังใหทั้งคริสตจักรปรารถนาของ
ประทานแหงการเผยพระวจนะ 
"จงมุงหาความรักและขวนขวายของประทานฝายพระวญิญาณดวยความจรงิใจ เฉพาะอยางยิง่ 
การเผยพระวจนะ" 

1 โครินธ 14:1 
"เพราะวาทานเผยพระวจนะไดทีละคน เพือ่ใหทุกคนไดความรู และไดความหนนุใจ" 

1 โครินธ 12:29 
ความแตกตางระหวางผูเผยพระวจนะและการเผยพระวจนะ มีปรากฏอยูในขอพระคมัภีรตอไปนี้ 
"คร้ันรุงขึ้นอกีวันหนึง่เราก็ลาไปและมาถงึเมืองซิซาริยาเราก็เขาไปบานของฟลิป ผูประกาศขาว 
ประเสริฐซึ่งเปนคนหนึง่ในจาํพวกเจ็ดคนนัน้ เราก็อาศัยอยูกับทานฟลิปมีบุตรหญิงพรหมจารีส่ีคน
ซึ่งเปนผูทาํนายครั้นเราอยูทีน่ั่นหลายวนัแลว มีชายผูทํานายคนหนึง่ลงมาจากแควนยูเดียชื่อ อากา
บัสคร้ันมาถงึเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผกูมือและเทาของตนกลาววา "พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ตรัสดังนี้วา พวกยิวในกรุงเยรูซาเลม็จะผูกมัดคนที่เปนเจาของเครื่องคาดเอวนี้อยางนี้มอบ
ไวในมือของคนตางชาติ" 

กิจการ 21:8-11 
ลูกสาวของฟลิปมีของประทานการกลาวถอยคําแหงการพยากรณ อากาบัสคือ ผูเผยพระวจนะ ซึง่
มิใชแตเพียงเขามีความสามารถในการเผยพระวจนะเทานั้นแตเขายงัมีตําแหนงเปนผูนาํใน
คริสตจักรดวยพระเจาทรงใชเขาใหมีบทบาทในการเปนผูนําในดานการรับใชของเปาโล อากาบัส
เปนผูใหคําแนะนําฝายวิญญาณเกี่ยวกับเร่ืองซึ่งจะตองเกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม (กจิการ 21:11) 
บุคคลเหลานัน้ซึ่งมีของประทานพิเศษในการเปนผูเผยพระวจนะนั้นมิใชวาเขาจะมีความสามา 
รถแตเพียงเผยพระวจนะภายใตการดลใจของพระเจาเทานัน้ แตเขายงัมีสิทธิอํานาจในตําแหนง 
ในคริสตจักรดวยความจริงขอนี้มีขอสนับสนุนและยืนยันอยูในกิจการ13:1-4ซึ่งกลาววา ผูเผยพระ 
วจนะก็ดีอาจารยก็ดีมีความสามารถในดานความเปนผูนําอยางเหน็ไดชัดในการจูงใจบารนาบัส
และเซาโล ในการรับใชพิเศษซึ่งพระเจาไดทรงเรียกใหทั้งสองทาํเชนนั้น 

ในพระคัมภีรเดิมประชาชนพากนัไปหาผูเผยพระวจนะก็เพื่อขอคําแนะนําในสมัยนัน้ของ
ประทานจากการเติมเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิย์ังไมไดถูกประทานลงมายังมนุษย การทรง
สถิตของพระเจาอยูในหองทีบ่ริสุทธิ์ที่สุดเทานัน้ เพราะเนือ่งมาจากความตายและการฟนคนืพระ
ชนมขององคพระเยซูคริสตบัดนี้เราจงึไดรับพระกรุณาคณุใหสามารถเขาเฝาจําเพาะพระพกัตรพระ
เจาได ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดประทานแกเรามานานแลวดังเชนที่คุณไดเรียนรูใน
บทเรียนกอนหนานี ้หนึง่ในวัตถุประสงคของพระองคก็คือ เพื่อเปนเครือ่งนาํทาง 
"เพราะวาพระวิญญาณของพระเจาทรงนาํผูใด ผูนัน้ก็เปนบุตรของพระเจา" 



โรม 8:14 
ไมมีความจาํเปนใดๆ อีกแลวที่เราจะตองไปหาผูเผยพระวจนะเพื่อจะขอรับคําปรึกษาแนะนํา 
ฝายวิญญาณเพราะนี่คือหนึง่ในหลายๆหนาที่ของพระวญิญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อฉะนัน้ผู
เชื่อแตละคนควรเรียนรูวธิีที่จะไดรับการทรงนาํโดยพระวญิญาณของพระเจา 
พระคัมภีรใหมไมมีบันทึกเกี่ยวกับการทีผู่เชื่อไปแสวงหาคําปรึกษาแนะนาํจากผูเผยพระวจนะ 
หลังจากที่พระเจาไดทรงประทานของประทานแหงพระวญิญาณบริสุทธิ์แกเราแลวแตพระเจายังคง
ใชของประทานนี ้เพื่อที่จะยนืยนัคําแนะนาํซึ่งพระองคไดทรงประทานแกผูเชื่อผานทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์แลว นี่คือส่ิงที่เกิดขึ้นในกรณีของอากาบัสกับเปาโล 
เปาโลทราบเรยีบรอยแลววาตัวทานตองไปยังกรงุเยรูซาเล็มการเผยพระวจนะของอากาบัสได 
 เปดเผยสิ่งซึง่จะตองเกิดขึ้นกับทานที่นัน้ไมใชการเผยพระวจนะซึ่งเปนการนําทางวาเปาโลจะตอง
ไปสูกรุงเยรูซาเล็มหรือไมตองไปถอยคําซึง่กลาวโดยผูเผยพระวจนะภายใตการดลใจของอํานาจ
จากเบื้องบนเรียกวาคาํเผยพระวจนะการเผยพระวจนะหมายถงึการประกาศถอยคาํที่มาจากพระ
เจานัน้เปดเผยซึ่งเปนการหนุนใจ การทําใหเกิดความจาํเริญขึ้นและเปนการปลอบใจ 
"ฝายผูที่เผยพระวจนะนัน้ พดูกับมนุษยทาํใหเขาเจริญขึน้เปนทีห่นนุจติชูใจ" 

1 โครินธ 14:3 
การรับใชดานการเผยพระวจนะมิใชจะเปนประโยชนแกผูเชื่อโดยการทําใหผูเชื่อจําเริญขึ้นเทา 
นั้นแตยงัสามารถเกิดประโยชนแกผูทีย่ังไมไดรับความรอดดวย การเผยพระวจนะสามารถทาํใหผู
เชื่อสํานกึบาปไดและเปนสาเหตุใหพวกเขากลับใจมาหาพระเจา 
"แตถาทกุคนเผยพระวจนะ คนที่ไมเชื่อหรือคนที่รูไมถงึเขามา ทุกคนกจ็ะทาํใหเขารูสึกสํานกึ และ
ทําใหเขาพิจารณาจิตใจของตนเองความลบัที่ซอนอยูในใจของเขาจะเดนชัดขึ้นเขากจ็ะกราบลง
นมัสการพระเจากลาววา พระเจาทรงสถติอยูทามกลางพวกทานอยางแนนอน" 

1 โครินธ 14:24-25 
เปาหมายหนึ่งในวัตถุประสงคหลายประการของผูเผยพระวจนะก็คือเพื่อที่จะนาํผูคนให

เกิดการกลับใจ 
"แตพระองคยงัทรงใชผูเผยพระวจนะมาทามกลางเขานําเขาใหกลับมายงัพระเจาคนเหลานี้เปน
พยานปรักปรําเขา แตเขาไมยอมฟง" 

2 พงศาวดาร 24:19 
พระคัมภีรเอยถึงการเผยพระวจนะในฐานะเปนของประทานอันยิ่งใหญและสมควรเปนทีน่า
ปรารถนามากยิ่งกวา ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ 
"จงมุงหาความรักและขวนขวายของประทานฝายพระวญิญาณดวยจริงใจเฉพาะอยางยิ่งการ 



เผยพระวจนะเพราะวาผุหนึง่ผูใดที่พูดภาษาแปลกๆไดไมไดพูดกับมนษุย แตทูลตอพระเจา
เพราะวาไมมมีนุษยคนใดเขาใจไดแตเขาพูดเปนความล้ําลึกฝายวิญญาณฝายผูที่เผยพระวจนะ
นั้น พูดกับมนษุยทาํใหเขาเจริญขึ้น เปนทีห่นนุจิตชูใจ" 

1 โครินธ 14:1-3 
การเผยพระวจนะจะไมมีวนัมาแทนทีพ่ระวจนะของพระเจาที่บันทึกไวในพระคัมภีรไดพระคัมภีร
กลาววา การเผยพระวจนะมีวันหยุดและสูญสิ้น แตพระพระวจนะของพระเจาจะคงทนอยูตลอดไป 
"ความรกัไมมวีันศนูยส้ินแมการเผยพระวจนะกจ็ะเสื่อมศูนยไปแมการพูดภาษาแปลกๆนั้นก็จะมี
เวลาเลกิกนั แมวิชาความรูกจ็ะเสื่อมศูนยไป" 

1 โครินธ 13:8 
"แตพระวจนะของพระเจายั่งยนือยูเปนนิตยพระวจนะนั้นคือขาวประเสริฐที่ไดประกาศให
ทานทั้งหลายทราบแลว" 

1 เปโตร 1:25 
พระคัมภีรกลาวเตือนเร่ืองผูเผยพระวจนะเทียมเท็จ มทัธิว 24:11, 24, มาระโก 13:22 บุคคลที่มีชือ่
วา "ผูเผยพระวจนะเท็จ" จะปรากฏชัดเจนในเหตุการณตางๆ อันเปนอวสานของโลก (วิวรณ 
13:11-17,  16:13,  19:20,  20:10) 
เพราะวามีผูเผยพระวจนะเทจ็ พระวจนะของพระเจาจึงมีวิธีการตางๆ นานาที่จัดเตรียมไว เพื่อทีจ่ะ
ชันสูตรการเผยพระวจนะทีแ่ทจริง ทานสามารถรูจกัสิ่งเหลานั้นไดโดย 
1. ความผิดพลาดในหลักขอเชื่อ 
"และเราทกุคนมีของประทานที่ตางกนัตามพระคุณที่ไดประทานใหแกเราคือถาเปนการเผยพระ
วจนะก็จงเผยตามกําลงัของความเชื่อ" 

โรม 12:6 
วลีทีว่า"ตามกาํลังความเชื่อ" หมายความวา ตามความผกูพนัทีถู่กตองเหมาะสมกับความ

เชื่อ วิธทีี่จะรูวาเปนการเผยพระวจนะที่แทจริงก็คือดูวามันเปนไปตามหลักคาํสอนเบื้องตนอนัเปน
พื้นฐานของความเชื่อแบบคริสเตียนซึ่งมีเปดเผยไวในพระคัมภีรหรือไม 

ยกตัวอยางเชน ผูเผยพระวจนะเท็จไมยอมรับความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต 
"แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึน้ในชนชาตนิั้นเชนเดียวกับที่จะมผูีสอนผิด
เกิดขึ้นในพวกทานทัง้หลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะใหถงึความพินาศเขาเสี้ยมสอนจนถึงกบั
ปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไวซึ่งจะทําใหเขาพนิาศโดยเร็วพลนัจะมีคนหลายคน
ประพฤติชั่วตามอยางเขาและเพราะคนเหลานั้นเปนเหตุ ทางของสัจจะจะถกูกลาวรายและดวยใจ
โลภเขาจะกลาวตลบตะแลงคากําไรจากทานทั้งหลายการลงโทษคนเหลานั้นที่ไดถกูพิพากษานาน
มาแลวจะไมเนิ่นชา และความวิบัติจะเกิดกับเขากห็าสลายไปไม" 

2 เปโตร 2:1-3 



ผูเผยพระวจนะเท็จสอนเรื่องความถกูตองทางเพศอยางอลุมอลวยและมีการยกโทษความผิดบาป
ได 
"และดวยใจโลภเขาจะกลาวตลบตะแลงคากําไรจากทานทัง้หลาย..." 

2 เปโตร 2:3 
ผูเผยพระวจนะเท็จพยายามทุกวถิีทางที่จะจูงใจผูคนใหหนัหนีออกจากการเชื่อฟงพระวจนะของ
พระเจา(เฉลยธรรมบัญญัติ13:1-5)การเผยพระวจนะในรูปแบบผิดๆนี้ มิใชเรียกวาตามกาํลังของ
ความเชื่อแบบคริสเตียน 
2. หมายสาํคัญซ่ึงเปนการลอลวง 
ผูเผยพระวจนะเท็จลอลวงผูคนดวยหมายสําคัญการอัศจรรยแบบปฏิหารย 
"ผูเผยพระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีข้ึน และลอลวงคนเปนอนัมากใหหลงไป 
ดวยวาจะมพีระคริสตเทียมเท็จและผูทาํนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น ทําหมายสาํคัญอันใหญ
และการมหัศจรรยลอลวง แมผูที่พระเจาทรงเลือกสรรใหหลง ถาเปนไปได" 

มัทธวิ 24:11,  24 
3. ผลที่ชัว่ราย 
เหตุการณอันเปนผลปรากฏออกมาในฝายวิญญาณคือหลักฐานชัดเจนของการรับใชอันเปนขอ 
ทดสอบไดอยางแทจริง 
"ทานทั้งหลายจงระวงัผูเผยพระวจนะเท็จที่มาหาทานนุงหมดุจแกะ แตภายในเขารายกาจ 
ดุจหมาปาทานจะรูจักเขาไดดวยผลของเขาผลองุนนัน้เก็บไดจากตนไมมีหนามหรือ หรือวาผล
มะเดื่อนัน้เก็บไดจากพืชหนาม" 

มัทธวิ 7:15-16 
ในบทที่ 11 ทานไดศึกษาเรื่อง ผลของพระวิญญาณบรสุิทธิ์ ส่ิงเหลานี้คือคุณสมบัติฝายวิญญาณ 
ซึ่งผูเผยพระวจนะที่แทจริงจะตองม ี
 
4. ขอแอบอางผิดๆ 
ผูเผยพระวจนะคนใดอางตนเองวาเปนของเบื้องบน หรือมีสภาพเดียวกันกับพระครสิตเขาก็คือ ผู
เผยพระวจนะเท็จ 
"ในเวลานั้นถาผูใดจะบอกพวกทานวา "แนะ พระคริสตอยูทีน่ี่" หรือ "อยูที่โนน" อยาไดเชื่อเลย 
ดวยวาจะมพีระคริสตเทียมเท็จและผูทาํนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น ทําหมายสาํคัญอันใหญ 
และการอัศจรรยลอลวงแมผูที่พระเจาทรงเลือกสรรใหหลง ถาเปนได" 

มัทธวิ 24:23-24 
5. คําเผยพระวจนะนัน้ไมสําเรจ็เปนความจริง 



ขอทดสอบสุดทายซึ่งจะสามารถชันสูตรวาเปนผูเผยพระวจนะที่แทจริงหรือไมก็คือรอให
คําเผยพระวจนะของเขาผานระยะเวลาทีร่ะบุไวแลวไมเปนจริงตามนัน้ 
"แตผูเผยพระวจนะคนใดบังอาจกลาวคําในนามของเราซึ่งเรามิไดบัญชาใหกลาวหรอืผูนั้นกลาว 
ในนามของพระอื่น ผูเผยพระวจนะนัน้ตองมีโทษถงึตายและถาทานนกึในใจวา "ทาํอยางไรเราจงึ
จะรูพระวจนะที่พระเจายงัมไิดตรัสนั้นได"เมื่อผูเผยพระวจนะกลาวคาํในพระนามของพระเจา ถา
มิไดเปนไปจริงตามถอยคําของผูกลาวถอยคํานัน้มิไดเปนพระวจนะทีพ่ระเจาตรัส ผูเผยพระวจนะ
นั้นบงัอาจกลาวเอง ทานทัง้หลายอยาเกรงกลัวเขาเลย" 

เฉลยธรรมบญัญัติ 18:20-22 
เพื่อศึกษาตอ 
ผูเผยพระวจนะอาจมาจากแหลงกําเนิดที่แตกตางกนัสามประการ 
- วิญญาณของมนษุย - เยเรมีย 23:16, เอเสเคียล 13:2,3 
- วิญญาณชัว่และวิญญาณมุสา - อิสยาห 8:19-20, 1 พงศกษัตริย 22:22,   
   มัทธวิ 8:29, กิจการ 16:17 
- พระวิญญาณบริสุทธิ์ - 2 ซามูเอล 23:2,  เยเรมีย 1:9,  กิจการ 19,  21:11 
 

นี่คือเหตุผลวาทําไมเราจึงตองวนิิจฉัยคําเผยพระวจนะ ทัง้นีก้็เพื่อที่จะทราบใหไดและบงชี้
วา คําเผยพระวจนะเหลานัน้มาจากพระวญิญาณบริสุทธิ์ ใชหรือไม พระคัมภีรไดใหตัวอยางไว
มากมายในเรือ่งผูเผยพระวจนะในพระคมัภีรเดิม ซึ่งมีไวเพื่อจะศึกษาใหเพิ่มพนูความรูและความ
เขาใจของคุณในเรื่องของผูเผยพระวจนะและในเรื่องของประทาน การเผยพระวจนะขณะที่คุณ
ศึกษาขอพระคัมภีรอางอิงเหลานี้ จงพยายามหาขอแตกตางระหวางบุคคลผูมีของประทานฝาย
วิญญาณในการเปนผูเผยพระวจนะ(มีความเปนผูนาํ)กบับุคคลซึ่งมีของ 
ประทานการเผยพระวจนะ 
 
 
ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเดิม 
อับราฮัม  - ปฐมกาล 20:7  เอฟราอิม - โฮเชยา 9:8 
โมเสส - เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9  โยเอล - กิจการ 2:16 
ฮาบากุก - ฮาบากุก 1:1   เยเรมีย - เยเรมีย 1:5 
อิสยาห - 2 พงศกษัตริย 19:2  กาด - 1 ซามเูอล 22:15 
มีคาห - มทัธิว 2:5-6   เศคาริยาห - เศคาริยาห 1:1 
โฮเชยา - มัทธวิ 21:15   อาหิยาห - 1 พงศกษัตริย 11:29 



ซามูเอล - 1 ซามูเอล 3:20  อาโมส - กิจการ 7:42-43 
เยฮู - 1 พงศกษัตริย 16:7  เชไมอาห - 2 พงศาวดาร 12:5 
นาธนั - 2 ซามูเอล 7:2   เอลีชา - 1 พงษกษัตริย 19:16 
มีคายาห - 12 พงษกษัตริย 22:7-8 เอเลียาห - 1 พงษกษัตริย 18:22 
โยนาห - 2 พงษกษัตริย 14:25  ฮักกัย - ฮักกัย 1:1 
อิดโด - 2 พงศาวดาร 13:22  ดาวิด - กิจการ 2:29-30 
อัซเซอร - เยเรมีย 28:1   อาโรน - อพยพ 7:1 
เอเสเคียล - เอเสเคียล 2:1-5  อาซาริยาห - 2 พงศาวดาร 15:8 
ฮานานยิาห - เยเรมีย 28:17  โอเบด - 2 พงศาวดาร 15:8 
ดาเนียล -  มัทธิว 24:15   อาสาฟ - สดุดี 78:2 
บาลาอัม - 2 เปโตร 2:15-16 
ผูเผยพระวจนะสตรีในพระคมัภีรเดิม 
มีเรียม - อพยพ 15:0 
เดโบราห - ผูวนิิจฉัย 4:4 
ฮุลดา - 2 พงษกษัตริย 22:14 
โนอาดิยาห - เนหะมีย 6:14 
ภรรยาของอิสยาห - อิสยาห 8:3 
ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรใหม 
พระเยซ ู- มทัธิว 21:11 
ยอหนผูใหบัพติศมา - มัทธวิ 11:7-11 
อากาบัส - กิจการ 11:27-28, 21:10 
ยูดาส - กิจการ 15:32 
สิลาส - กิจการ 15:32 
ผูนําหลายคนที่เมืองอนัทิโอก - กิจการ 13:1 
ผูเผยพระวจนะสตรีในพระคมัภีรใหม  
อันนา - ลูกา 2:36                       ลูกสาวของฟลิป - กิจการ 21:8-9 
จงศึกษาหวัขอสําคัญสําหรบัการใชของประทานในการเผยพระวจนะ..ขณะที่คริสตจักรมีการ 
ประชุมรวมกนั 1 โครินธ 14:29-31 
ผูประกาศ 
ผูประกาศคือ ผูที่มีความสามารถพเิศษพรอมที่จะแบงปนเรื่องราวของขาวประเสริฐแกผูที่ยงั 



ไมเชื่อดวยวธิซีึ่งตองมกีารตอบขอซักถามแกชายและหญิง จนเขากลายมาเปนสมาชิกรวม
รับผิดชอบอยูในพระกายเดยีวกนัของพระคริสต ความหมายของคาํวา "ผูประกาศ" คือ "บุคคลผูนาํ
ขาวดีมาให" คําวาผูประกาศปรากฏอยูสามครั้งในพระคมัภีรใหมในเอเฟซัส คําวา ผูประกาศ
ปรากฏอยูเปนหนึง่ในรายชี่อของบุคคลซึ่งมีของประทานพิเศษ 
 "ของประทานของพระองคกคื็อใหบางคนเปนอัครทูตบางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคน
เปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศษิยาภิบาลและอาจารย"  

เอเฟซัส 4:11 
ทิโมธถีูกกาํชบัใหทาํงานในการเปนผูประกาศ 
"แตทานจงหนกัแนนมั่นคงจงอดทนตอความทกุขยากลาํบาก จงทาํหนาที่ของผูประกาศ 
ขาวประเสริฐ และจงกระทําพันธกิจบริการของทานใหสําเร็จ" 

2 ทิโมธี 4:5 
ถึงแมวาผูเชื่อทุกคนจําเปนตอง"ทาํหนาทีข่องการเปนผูประกาศ"ดวยและจําเปนตองแบงปนขาว 
ประเสริฐกับผูอ่ืนที่ตนเองรูจกัเกี่ยวของพระเจายงัทรงใหของประทานพิเศษมาอีกคอืของประทาน
ในการเปนผูประกาศ    ฟลิป คือ สาวกผูหนึง่ซึ่งมีของประทานฝายวญิญาณในดานการเปนผู
ประกาศ 
"ฝายบิดาของปูบลิอัสนั้นนอนปวยอยูเปนไขและเปนบิดเปาโลจึงเขาไปหาทาน อธษิฐานแลว 
วางมือบนทานรักษาใหหาย"       กิจการ 28:8 

โดยความเปนจริง ฟลิปคือสาวกคนเดียวเทานั้นในพระคัมภีรใหมที่ถกูเรียกใหเปนผู
ประกาศ แนวโนมของเขาทีม่ีตอของประทานดานนีน้ั้น เราสามารถมองเหน็ไดชัดตั้งแตเร่ิมแรกที่
เขามีประสบการณกับพระคริสต กลาวคือ ภายหลงัจากที่เขาพบพระเยซูแลว ส่ิงแรกที่เขากระทาํ
นั้นคือ การไปแบงปนขาวดนีี้กับนาธานาเอล 
"พวกคนตางชาตินัน้จึงหาฟลิปซึ่งมาจากหมูบานเบธไซดาในแควนกาลิลี แลวพูดกบัเขาวา "ทาน
เจาขา พวกขาพเจาจะใครเหน็พระเยซู" 
ฟลิปจึงไปบอกอันดรูวแลวอนัดรูวกับฟลิปจึงไปทูลพระเยซูฟลิปก็ไดรับเลือกใหเปนอัครสาวกคน
หนึง่ดวย (มทัธิว 10:3)และไดรวมประชุมที่หองชั้นบนเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเสด็จ 
ลงมาดวยฟลิปถูกแตงตั้งไวในฐานะมัคนายก(กิจการ6:1-6) แตทวาเขาไดรับการแตงตั้งจากพระ
เจาใหอยูในฐานะผูประกาศขาวประเสริฐของพระองค (เอเฟซัส 4:11-12) 
 
 
 
 



เพื่อศึกษาตอ 
การศึกษาตอดานการรับใชของฟลิปจะชวยขยายความรูของทานในเรือ่งของประทานพิเศษของ
การเปนผูประกาศ 

- เร่ืองราวเกี่ยวกับการประกาศขาวประเสริฐของทาน - กิจการ 8:35 
- การปลดปลอยคนจากผีมาร การอัศจรรยและหมายสาํคัญตางๆ การหายโรค -  

    กิจการ 8:38 
- การใหบัพตศิมาแกผูเชื่อ - กิจการ 8:12, 36-38 
- การเทศนา (เร่ืองราชอาณาจักรของพระเจา) กิจการ 8:12 
- บานซึ่งถกูจดัไวเปนระเบียบในการตอนรับธรรมิกชน - กิจการ 21:8-9 
- การเดินทางเพื่อไปเผยแพรขาวประเสริฐ - กิจการ 8:4-5, 26, 40 
- ความสามารถในการจูงใจคนหมูมาก - กิจการ 8:6 
- ขาวประเสรฐิที่ทรงอานุภาพกอใหเกิดความปลื้มปติอยางใหญหลวงทั่วทั้งเมืองและ
แควนนอยใหญใกลเคียง - กิจการ 8:8 
- ประกาศขาวประเสริฐพาคนรับเชื่อเปนรายบุคคล - กิจการ 8:27-38 
- ไดรับการทรงนาํโดยพระเจา - กิจการ 8:26, 39 
- เต็มไปดวยความรูเร่ืองพระวจนะของพระเจา - กิจการ 8:30-35 
- มีชื่อเสียงโดยการรับใชทีม่ปีระสิทธิภาพและไดรับการตอบสนองจากประชาชน -  

   กิจการ 8:5-6, 8, 12,  35-39 
ศิษยาภิบาล 
"ของประทานของพระองค ก็คือใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคน
เปนศิษยาภิบาลและอาจารย" 

เอเฟซัส 4:11 
ศิษยาภิบาล คือ ผูนําซึง่ทําหนาที่ประจํา เปนผูมีความรบัผิดชอบเปนระยะเวลานานกวาใคร ตอง
อุทิศเวลาสวนตัวใหมากที่สุด เพื่อสงครามฝายวิญญาณของผูเชื่อหมูมากที่อยูในความรับผิดชอบ
ทั้งหมดนีเ่ปนเพียงคาํจํากัดความสวนเดียวทีพ่ระคัมภีรใหมฉบับคิงเจมส หมายถึงเมื่อมีการนําคาํ
วา "ศิษยาภิบาล" มาใช สวนคําเดียวกนันีใ้นภาษากรีกตามความเปนจริงแลว "ศิษยาภิบาล" 
แปลวา ผูเลีย้ง ผูดูแล ผูอภิบาล ผูใหความอารักขาแกฝูงแกะ (แรกเริ่มเดิมที มกีารเขยีนขอพระ
คัมภีรใหมดวยภาษากรีก)เพราะวาคําๆ นั้น หมายถึง ผูเลี้ยงแกะ ศิษยาภิบาลจึงจําเปนตองมี
หนาทีเ่ชนเดยีวกัน และตองปฏิบัติตามตัวอยางซึง่ตั้งไวโดยพระเยซูคริสต ซึ่งพระองคเองก็ทรงอยู
ในฐานะ "ศิษยาภิบาล" หรือ "ผูเลี้ยงแกะ" ของประชาชนดวย 
"ขอพระเจาแหงสันติสุขผูทรงบันดาลใหพระเยซูเจาของเราเปนขึ้นมาจากความตาย คือผูทรง 



เปนผูเลี้ยงแกะที่ดีเลิศ"        ฮีบรู 13:20 
"เพราะวาทานทั้งหลายเปนเหมือนแกะทีพ่ลัดฝูงไปแตบัดนี้ไดกลับมาหาพระผูเลี้ยงและผูพิทกัษ
วิญญาณจิตของทานทั้งหลายแลว" 

1 เปโตร 2:25 
พระเยซกู็ทรงเอยถึงพระองคเองวาทรงอยูในฐานะผูเลีย้งแกะที่ดีดวยและทรงระบุรายการซึง่เปน
หนาที่รับผิดชอบของผูเลี้ยงแกะไวใน ยอหน 10:1-8พระคัมภีรอางถงึคุณลักษณะอันสมควรแก
ตําแหนงของผูปกครองดูแลคริสตจักรไวอยางไมมีที่ติ (1 ทิโมธี 3) หลายคนเชื่อวา นีคื่อคุณสมบัติ
เดียวกนักับทีศิ่ษยาภิบาลควรจะมีดวยเพราะเนื่องดวยเหตุผลในขอพระคัมภีรตอไปนี้กลาวไวโดย
พระเยซูคริสต 
"เพราะวาทานทั้งหลายเปนเหมือนแกะทีพ่ลัดฝูงไปแตบัดนี้ไดกลับมาหาพระผูเลี้ยงและผูพ-ิทักษ
วิญญาณจิตของทานทั้งหลายแลว"  

1 เปโตร 2:25 
คุณสมบัติฝายวิญญาณที่จาํเปนตองมีของผูปกครองดูแลคริสตจักรผูใหญหรือผูอาวโุสและ
มัคนายกซึง่ลวนแตเปนตาํแหนงซึ่งทาํหนาที่เปนผูนําในคริสตจักรยุคแรกนั้น และซึ่งเปนคุณสมบัติ
ในฐานะศิษยาภิบาลของคริสตจักร โปรดศึกษาสิง่เหลานี้อีกใน 1 ทิโมธี 3:1-13ความรับผิดชอบ
นานาประการของศิษยาภิบาลคนหนึง่นัน้เปนไปในดานการเลี้ยงดูฝายจิตวิญญาณดวยพระวจนะ
ของพระเจาและจะตองกระทําใหสําเร็จดวยแรงจงูใจในทางทีถู่กตองเหมาะสมมิใชเพียงเพราะเหน็
วางานที่ไดรับผลประโยชนทางการเงนิเทานั้น 
"ทานทั้งหลายจงระวงัตัวใหดีและจงรักษาฝูงแกะที่พระวญิญาณบริสุทธิ์ไดทรงตั้งทานไว ใหเปน
ผูดูแลและเพื่อจะไดปกครองคริสตจักรขององคพระผูเปนเจา ที่พระองคทรงไดมาดวยพระ 
โลหิตของพระองคเอง"  

กิจการ 20:28 
"จงเลีย้งฝงูแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน ไมใชดวยความฝนใจแตดวยความเต็มใจ 
ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยส่ิงของที่ไดมาโดยทุจริตแตดวยใจเลื่อมใสและไมใชเหมอืนเปนเจานาย
ที่ขมข่ีผูที่อยูใตอํานาจ แตเปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผูเลี้ยงยิง่ใหญจะเสด็จมา
ปรากฏ ทานทัง้หลายจะรับศักดิ์ศรีเปนมงกฏุที่รวงโรยไมไดเลย" 

1 เปโตร 5:2-4 
คําวา "ศิษยาภิบาล" ถกูใชในพระคัมภีรเดมิ เฉพาะเพียงในหนังสือเยเรมียเทานัน้ ในนั้นพระเจา
ทรงตักเตือนเปนพิเศษโดยเจาะจงที่ตัวศษิยาภิบาลวา 
"ปุโรหิตทัง้หลายมิไดกลาววา "พระเจาประทับที่ไหน" คนเหลานัน้ที่แถลงธรรมไมรูจักเรา บรรดา
ผูปกครองทรยศก็ทรยศตอเรา" 



เยเรมีย 2:8 
"ผูเลี้ยงแกะเปนอันมากไดทาํลายสวนองุนของเราเสีย เขาทัง้หลายไดเหยียบย่ําสวนของเราลง เขา
ทั้งหลายไดกระทําสวนอันพงึใจของเรา กลายเปนถิน่ทุรกันดารที่รางเปลา" 

เยเรมีย 12:10 
"พระเจาตรัสวา "วิบัติจงมีแกผูเลี้ยงแกะผูทําลายและกระจายแกะของลานหญาของเรา" 
เพราะฉะนัน้ พระเยโฮวาหพระเจาแหงอสิราเอลตรัสกับผูเลี้ยงแกะ ผูดูแลประชากรของเราดังนีว้า 
"เจาทั้งหลายไดกระจายฝงูแกะของเราและไดขับไลมันไปเสีย และเจามไิดเอาใจใสมัน" พระเจา
ตรัสวา "ดูเถิด เราจะเอาใจใสเจาเพราะการกระทําที่ชั่วของเจา""  

เยเรมีย 23:1-2 
เพื่อศึกษาตอ 
จงศึกษาคุณลักษณะและคณุสมบัติที่จําเปนสําหรับการเปนผูปกครองดูแลคริสตจักรหรือมัคนา 
ยกในคริสตจักร ใน 1 ทิโมธี 3:1-13 ส่ิงเหลานี้บันทกึไวเพือ่ใชเปนแนวทางสาํหรับบุคคลซึ่งมีหนาที ่
รับใชในฐานะศิษยาภิบาลจงศึกษาบุคลิกลักษณะนานาประการของพระเยซูคริสตในฐานะที่
พระองคทรงเปนพระผูเลีย้งที่ดี ซึง่มีรายละเอียดใหไวใน ยอหน 10:1-8 อาจารย 
"ของประทานของพระองค ก็คือใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคน
เปนศิษยาภิบาลและอาจารย" 

เอเฟซัส 4:11 
อาจารยคือผูเชื่อซึ่งมีความสามารถพิเศษในการสื่อความหมายพระวจนะคําของพระเจาไดอยางมี 
ประสิทธิภาพดวยวิธทีี่ผูอ่ืนเรียนรูและนาํเอาสิ่งที่ไดรับการสอนนัน้ไปประยุกตใชไดในชีวิตจริงการ
สอนยอมเกี่ยวเนื่องกับการฝกฝน มิใชเพยีงแตถายทอดรายละเอยีดอันเปนเนื้อหาสาระเทานัน้พระ
คัมภีรบันทึกวา 
"และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักร คือหนึ่งอัครทูต สองผูเผยพระวจนะ สามครูบา
อาจารย"  

1 โครินธ 12:28 
"ถาเปนการปรนนิบัติกจ็งปรนนิบัติ ถาเปนการสั่งสอนก็จงสั่งสอน"  

โรม 12:7 
มิใชผูเชื่อทุกคนจะไดรับของประทานพเิศษในการสอน เปาโลถามวา 
"......ทุกคนเปนอาจารยหรือ"      1 โครินธ 12:9 
 
 
 



คําตอบของทานซึง่เฉลยตอคําถามนี้ก็คือ"ไมใช" เพราะพระเจาใหของประทานพิเศษในการ 
สอนแกคนบางคนเทานั้น 
"ทุกคนเปนอัครทูตหรือ ทกุคนเปนผูเผยพระวจนะหรือ ทกุคนเปนครูบาอาจารยหรือ ทุกคนกระทาํ
การอันเปนอทิธิฤทธิ์หรือ"  

1 โครินธ 12:29 
ของประทานพิเศษในการเปนอาจารยนัน้แตกตางจากของประทานในการพูดสั่งสอน 

เชนเดียวกับทีก่ารเปนผูเผยพระวจนะแตกตางจากของประทานในการกลาวถอยคําแหงการเผย
พระวจนะคุณคงจะระลึกไดวามีอยูแลวในกิจการ 13:1-14 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ..อาจารย... เปน
ตําแหนงทีม่ีหนาที่ในระดับผูนํา(เชนเดียวกับผูเผยพระวจนะ)เชนในการจูงใจและแนะนําเรื่องการ
รับใชของเปาโลกับบารนาบสั ผูเชื่อทกุคนไมมีของประทานพิเศษในการสอนหรือของประทานใน
การสั่งสอน แตผูเชี่อทุกคนก็มีความจําเปนตองเขาไปเกีย่วของกับการสอนเรื่องราวอนัเปนพืน้ฐาน
ของขาวประเสริฐดวย 
"ถึงแมวาขณะนี้ทานทั้งหลายควรจะเปนครูไดแลวแตทานก็ตองใหคนอื่นสอนทานอกีในเรื่อง 
หลักธรรมเบื้องตนแหงพระวจนะของพระเจา ทานยงัตองกนิน้าํนมไมใชอาหารแข็ง" 

ฮีบรู 5:12 
ผูเชื่อที่เจริญเติบโตจนเปนผูใหญฝายวิญญาณแลว ทุกคนจําเปนตองมีสวนเกี่ยวของในการ 
พูดถึงขาวประเสริฐคือตองสอนเรื่องขาวประเสริฐแกผูทีย่ังไมรูจักพระเจาเสมอ ไมวาคุณเองจะมี
ของประทานพิเศษในการสอนหรือวาไมมกี็ตาม      (เพราะดวยเหตุผลนี้สถาบันฮารเวสไทม จงึ
เสนอใหม ีหลกัสูตรแยกไวตางหากในชื่อ"กลยุทธในการสอน" ทัง้นีก้็เพือ่ที่จะเพิ่มพูนการเรียนการ
สอนในแขนงวชิานี้ใหมากยิง่ขึ้น)พระคัมภีรก็มีการเตือนถงึเรื่องของครูเทียมเท็จดวยมีบุคคลไม
นอยซึง่อางตัวเองวาตนเปนผูมีของประทานในการสอน แตเขาเหลานัน้กลับมิไดสอนตามพระ
วจนะของพระเจาอยางถกูตองแทจริง 
"แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึน้ในชนชาตนิั้นเชนเดียวกับที่จะมผูีสอนผิด 
เกิดขึ้นในพวกทานทัง้หลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะใหถงึความพินาศเขามาเสี้ยมสอนจนถงึ 
ปฎิเสธองคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไว ซึ่งจะทาํใหเขาพนิาศโดยเร็วพลนั" 

2 เปโตร 2:1 
"เพราะจะถงึเวลาที่คนจะทนตอคําสอนทีม่ีหลักไมไดแตเขารวบรวมครไูวใหสอนในส่ิงที่เขา 
ชอบฟง เพื่อบรรเทาความอยากเขาจะเลกิฟงความจรงิ และจะหนัไปฟงเรื่องนิยายตางๆ"  

2 ทิโมธี 4:3-4 
"บิดาของเจาเดิมทําบาป และทนายของเจาไดทรยศตอเรา" 

อิสยาห 43:27 



 
 
2 เปโตร บทที่ 2 และหนังสือยูดา บอกถึงบคุลิกลักษณะประจําตัวซึง่ชวยใหเราสามารถ 
รูจักครูเทียมเท็จเปนเชนใดเปนไปไดทีเดียวที่อาจจะมีแรงจูงใจที่ไมถูกตองขณะที่กาํลังทาํงานสอน
อยู คุณไมควรสอนหากคุณสอนดวยแรงจงูใจผิดๆ เพียงเพราะวานี่เปนงานที่ไดเงนิหรือ
ผลประโยชนเปนคาตอบแทน 
"จําเปนตองใหเขาสงบปากเสียดวยเขาพลกิบานคว่ําทั้งครัวเรือนใหเสยีไปโดยสอนสิง่ที่ไมควร 
จะสอนเลยเพราะมักได" 

ทิตัส 1:11 
บุคคลใดก็ตามซึ่งเปนผูรับมอบหมายใหทาํหนาที่สอนพระวจนะของพระเจาเขาเหลานัน้ตอง 
สอนอยางสัตยซื่อที่สุด ทั่งนีเ้พื่อใหผูเชื่อที่ไดรับการสอนอยางถูกตองนัน้จะไดเปนผูทีส่ามารถนําไป 
สอนตอได 
"สวนผูที่รับคําสอน จงแบงสิง่ที่ดีทุกอยางใหแกผูที่สอนตนเถิด" 

กาลาเทีย 6:6 
"จงมอบคาํสอนเหลานัน้ซึง่ทานไดยนิจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่ซือ่สัตยที่
สามารถสอนคนอื่นไดดวย" 

2 ทิโมธี 2:2 
ที่กลาวมานี้คือ แบบอยางอันดีงามของการสอนอยางตอเนื่อง หากทําติดตอกันไปไมหยุด การ
ประกาศขาวประเสริฐของพระเจาจะแผขยายออกไปอยางรวดเร็วจนตลอดปลายแผนดินโลก 
บุคคลที่มีของประทานฝายวญิญาณในการสอนคือการสอนของเขานั้นมิใชเปนมาโดยสติปญญา 
ของมนุษย 
"เรากลาวเรื่องสิ่งเหลานี้ดวยถอยคําซึง่มิใชปญญาของมนุษยสอนไว แตดวยถอยคําซึ่งพระวิญ 
ญาณไดทรงสัง่สอนคือ เราไดอธิบายความหมายของเรือ่งฝายวิญญาณใหคนทีม่ีพระวิญญาณฟง" 

1 โครินธ 2:13 
บุคคลที่เปนอาจารยจาํเปนตองมีความเขาใจที่มาจากพระเจา และตองสอนดวยสตปิญญา 
ของพระเจาอยางแทจริง เปาโลเนนเตือนเรื่องนี้มาก และพยายามตอตานคนเหลานั้นผูซึง่ 
"และแมวาเขาไมเขาใจคําที่เขากลาวทัง้สิ่งที่เขายนืยนั เขาก็ยงัปรารถนาเปนครูสอน 
ธรรมบัญญัติ"                                                                                 1 โครินธ 2:13 
ทานกลาวย้าํหนกัหนาถึงความสาํคัญในการสอนดวยสติปญญาที่มาจากพระเจา 
"พระเจาทรงชอบพระทยัที่จะแสดงใหธรรมิกชนเหลานัน้รูวา ในหมูคนตางชาตินัน้อะไรเปน 
ความมัง่คั่งแหงขอลํ้าลึกนี้ คือที่พระคริสตทรงสถิตในทานอันเปนที่หวงัแหงศกัดิ์ศรี 



 
 
พระองคนัน้แหละที่เราประกาศอยูโดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนใหมีสติปญญาทุกอยาง 
 เพื่อจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต" 

โคโลสี 1:27-28 
อาจารยจาํเปนตองมีชวีิตทีดํ่าเนนิตามทกุสิ่งที่ตนเองเปนผูสอน 
"ฉะนัน้ทานซึ่งเปนผูสอนคนอื่นจะไมสอนตัวเองหรือ เมือ่ทานเทศนาวาไมควรลักทรพัย ตัวทานเอง
ลักหรือเปลาทานผูที่สอนวาไมควรลวงประเวณีตัวทานเองลวงประเวณหีรือเปลาทานผูรังเกียจ 
รูปเคารพ ตัวทานเองปลนวหิารหรือเปลา" 

โรม 2:27-28 
อาจารยกจ็ะตองถูกพิพากษาตามพื้นฐานของสิ่งซึ่งอาจารยเปนผูสอนไว 
"ดูกอนที่นองของขาพเจาอยาใหเปนอาจารยกันมากหลายคนเลยเพราะทานก็รูวาเราทัง้หลายที ่
เปนผูสอนนัน้จะไดรับการพพิากษาที่เขมงวดกวาผูอ่ืน" 

ยากอบ 3:1 
เพื่อศึกษาตอ 
จงศึกษาตัวอยางตอไปนีซ้ึ่งเปนเรื่องราวของอาจารยในพระคัมภีรใหมใครที่คุณคิดวานาจะเปนผูมี
ของประทานพิเศษในการเปนอาจารย (มีตําแหนงหนึง่ของผูนาํเปนทางการในคริสตจักรดวย) ใคร
ที่คุณรูสึกวาเขามีแตเพียงของประทานในการสั่งสอนเทานั้น 

- อปอลโล - กิจการ 18:24-25 
- อควิลลาและปริสสิลลา - กิจการ 18:26 
- เปาโล - กิจการ 20:20-21, 21:28 
- ผูที่ไมไดถูกเอยชื่อ - กิจการ 13:1 
- เปโตร - กิจการ 5:28-29 

 
เพื่อศึกษาตอใหไดรับความรูความเขาใจมากยิง่ขึ้น คุณควรไดรับการศึกษาในหลักสูตรของสถา 
บันฮารเวสไทม ทีม่ีชื่อวา "กลยุทธในการสอน" หลักสูตรนี้มีเนื้อหาสาระที่เลง็เฉพาะดานกลยุทธ
ตางๆ ซึง่สามารถนาํมาใชไดเกิดผล เพราะเปนกลยุทธที่พระอาจารยผูยิ่งใหญที่สุดของเราเคยใช
มากอนแลว ผูนั้นก็คือ พระเยซูคริสตเจา 
 
 
 



การทาํงานรวมกันในระดบัผูนํา 
ของประทานพิเศษหาประการในการทาํงานรวมกนัในระดับผูนําในคริสตจักร อัครทูตทาํหนาที่
เผยแพรและขยายพระกิตตคุิณไปในเขตแดนตางๆมากมายและพิจารณาจัดตั้ง พระกายของผูเชื่อ
คือคริสตจักรขึ้น พรอมทัง้ชวยดูแลและบริหารคริสตจักรอันเปนพระกายซึ่งประกอบดวยผูเชื่อ พระ
เจา  ทรงประทานหมายสาํคัญและการอัศจรรยก็เพื่อทีจ่ะสนับสนุนและยืนยันความชวยเหลือใน
การประกาศพระกิตติคุณของพระคริสตอัครทูตยังมหีนาที่จัดเตรียมและเตรียมการดานผูนําพิเศษ
แกคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นนัน้ๆ ดวย 
ผูเผยพระวจนะ 
เตรียมการดานความเปนผูนําในคริสตจักรหนึง่ในหนาทีเ่หลานั้นก็คือใหขาวสารพิเศษจากพระ 
เจาผานการดลใจของพระวญิญาณบริสุทธิ์ 
ผูประกาศ 
สงขาวเรื่องราวของขาวประเสริฐออกไปในลักษณะซึง่ใหมีผูตอบรับและกลับกลายมาเปนผูเชื่อ ผู
ประกาศจะทําการประกาศเปนรายบุคคลหรือตอชนกลุมใหญก็ได แตความมุงหมายใหญในการ
รับใชก็เพื่อทาํใหผูเชื่อเกิดขึน้ใหมผูเชื่อใหมเหลานี้กจ็ะอยูภายใตการดแูลและเลี้ยงดขูองอัครทูต  ผู
เผยพระวจนะ ศิษยาภิบาลและอาจารยของคริสตจักรซึ่งจะชวยแนะนําและพัฒนาควาเจริญเติบโต
ฝายวิญญาณให ตัวอยางเชน   ฟลิป ในหนังสือกจิการ บทที8่ ก็ไดอธบิายไวเชนนี้ ฟลิปประกาศ
นําชาวสะมาเรียมารับเชื่อในพระคริสต   แลวทานกม็อบเขาเหลานัน้ใหอัครทูตเพื่อการสอนตอไป 
ศิษยาภิบาล 
บริหารคริสตจักรในฐานะผูนาํเปนระยะเวลายาวนานและตองรับผิดชอบดูแลคนซึ่งรับเชื่อผาน 
ทางการประกาศขาวประเสริฐของผูประกาศศิษยาภิบาลยังตองจัดหาผูเลี้ยงดูใหกับคนที่เชื่อผาน
ทางการทํางานของอัครทูต การทาํงานของศิษยาภิบาลคือ ภาพแหงความรักและหวงใยดั่งผูเลีย้ง
แกะ ดูแลฝูงแกะของตน 
อาจารย 
จัดเตรียมคําสอนซึ่งนอกเหนอืไปจากการเสนอขาวประเสริฐของผูประกาศอาจารยพยายามสอน 
ผูเชื่อใหมใหเขาเจริญเติบโตจนเปนผูใหญฝายวิญญาณและมีหนาที่ใหการอบรมคนที่สัตยซื่อใหมี
ความสามารถในการสอนคนอื่นๆ ดวยความรับผิดชอบอันยิง่ใหญของผูนําซึง่มีของประทานพเิศษ
ในการเปนผูนาํเหลานีก้็คือ จะตองฝกอบรมผูเชื่อคนอ่ืนๆใหสามารถคนพบของประทานฝาย
วิญญาณของเขาเอง และใหเขาสามารถใชของประทานฝายวิญญาณนัน้อยางเหมาะสมถูกตอง 
(เอเฟซัส 4:11-16) 
 
 



แผนภูมิตอไปนี้อธิบายถงึหนาที่รวมกันของการใชของประทานพเิศษภายในคริสตจักร 
 
พระเจา  
 
ประทาน 
 
 
                                 อัครทตู          ผูเผยพระวจนะ               ผูประกาศ                  ศิษยาภิบาล                 
อาจารย 
 
เพื่อ 
 
การทาํใหสมบูรณ / การเตรียมธรรมิกชน 
 
 
ผูซึ่งจะสามารถ 
 
                                       รับใช                                 ทาํใหเจริญขึ้น 
อันเปนผลใหเกิด 
 
ความเปนหนึง่เดียว     ความรู      ความไพบูลย 
 
ข้ึนในพระกายของพระคริสตเพื่อจะได 
 
 
ไมเปนเด็กฝายวิญญาณ    เติบโตในองคพระเยซ ู
(คําสอนเทจ็)     (รูความจริง) 
 
ผลลัพธสุดทาย 
ทุกสวนในพระกายสามารถทํางานเชื่อมตอกัน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพคือ ดวยความรัก 



ชื่อ ___________________________     

บททดสอบตนเอง บทที่ 6 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคญัของบทนีจ้ากความทรงจาํ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________  
2. จงบอกถงึของประทานพเิศษ 5 ประการทีไ่ดอธิบายในบทนี ้
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________  
3. เหตุใดจึงเรียกวา "ของประทานพิเศษ" 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________  
4. จงอานขอความแตละขอ ถาขอความนัน้ถกูตอง จงเขียนตัว ถ  ไวหนา ถาขอความนัน้ผิด 
จงเขียนตัว ผ  ไวหนาขอ 
 ก._____ ทุกคนที่เผยพระวจนะไมจําเปนตองมีของประทานในการเปนผูเผยพระวจนะ 
 ข._____  ทุกคนที่สอนไมจําเปนตองมขีองประทานในการเปนอาจารย 
 ค._____  ผูเชื่อทกุคนควรสอนขาวประเสริฐแกผูอ่ืน แตไมไดหมายความวาผูเชื่อทุกคนมี
ของประทานการสอน 
5.  จงดูที่ของประทานพิเศษในรายการทีห่นึง่ แลวอานคาํจํากัดความในรายการที่สอง จง
เขียนหมายเลขของคําจํากัดความซึง่อธิบายเรื่องของประทานฝายวิญญาณลงบนชองวางที่จัด 
ไว ขอแรกคือตัวอยางที่สําเสร็จสําหรับใหคุณเขาใจและทําตาม 
  รายการที่หนึง่     รายการที่สอง 
 _____  ผูเผยพระวจนะ   1. ถูกจัดสงไปดวยสิทธิอํานาจเพื่อที่จะปฏิบัติ 
          หนาที่สําหรับอีกผูหนึ่งในการพัฒนาคริสต      
          จักรใหมๆ ดูแลคริสตจักรเหลานัน้ 
   _____ อัครทูต                          2. กลาวภายใตการดลใจพิเศษเพื่อส่ือขาวสาร 
          ทันทีจากพระเจาที่มมีายังประชากรของ 
          พระองคและเปนตําแหนงหนึ่งของผูนําดวย 



_____ ศิษยาภิบาล   3. แบงปนความรูเร่ืองขาวประเสริฐแกคนที่ยงั 
ไมเชื่อ ในวิธีทีม่ีการตอบรับและกลายมาเปน 

          สมาชิกผูมีความรับผิดชอบในพระกายของ 
          พระคริสตคือ "คนซึ่งนําขาวดมีาให" 
 
  _____ ผูประกาศ   4. รับภาระงานดานผูนาํทัง้หมดเปนระยะเวลา 
              ยาวนานเพื่อสงครามฝายวญิญาณของผูเชื่อ 
          คําแปลของชื่อคือ ผูดูแลฝูงแกะ 

_____    อาจารย  5. ส่ือความหมายของพระวจนะของพระเจาใน 
วิธีซึ่งผูอ่ืนสามารถเรียนรูไดและรูจักนาํสิ่งที ่
เรียนแลวไปใชไดจริงๆ เปนตาํแหนงหนึง่ของ 
ผูนําดวย 

6. ของประทานฝายวิญญาณซึง่แบงไวเปนประเภทใหญๆ4 อยางซึ่งใชเปนเปาหมายในการ 
ศึกษาในบทเรยีนนี้และในบทตอๆ ไปนั้นมอีะไรบาง 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําตอบบททดสอบ บทที่ 6 
 
1. "ของประทานของพระองคกคื็อ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคน
เปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศษิยาภิบาลและอาจารย" เอเฟซัส 4:11 
 
2.    
 - อัครทูต 
 - ผูเผยพระวจนะ 
 - ผูประกาศ 
 - ศิษยาภิบาล 
 - ครู 
 
3.  เพราะวาแตละอยางเปนตาํแหนงของผูนาํพิเศษในคริสตจักร   
 
4. ก. ถูก    
 ข.  ถูก    
 ค. ถูก   
 
5. 2    
 1    
 4   
 3   
 5   
 
6.      
 - ของประทานพิเศษ 
 - ของประทานในการพูด 
 - ของประทานในการปรนนิบัติ 
 - ของประทานแหงหมายสําคัญ 
 
 



เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป 
 

คําแนะนําเพื่อศึกษาตอไดใหไวแลวเมื่อมีการอภิปรายในบทเรียนถึงเรื่องของประทาน
พิเศษแตละชนิด ที่ใหไวลวงหนาก็เพื่อเปดโอกาสใหคุณไดศึกษาเพิ่มเตมิจนเขาใจในเรื่องของ
ประทานแตละอยาง กอนทีจ่ะศึกษาของประทานชนิดตอไปผูเชื่อซึ่งมีของประทานพิเศษคือ ผูนํา
ซึ่งพระเจาทรงจัดตั้งไวในคริสตจักร แตมิใชตําแหนงผูนาํคริสตจักรตามที่พระคมัภีรระบุไวตําแหนง
ทางการของมคันายกและผูปกครองมีระบไุวในพระคัมภีรใหม ตําแหนงผูพทิักษเลี้ยงดูจิตวิญญาณ
ก็มีระบุไวเชนกัน คริสตจักรบางแหงเห็นวา ผูพทิักษเลี้ยงดูจิตวิญญาณก็คือ ศิษยาภิบาล แตอีก
หลายคริสตจกัรก็แยกกนัไวเปนทางการตาํแหนงผูนําเหลานี้ไมเหมือนกับของประทานพิเศษในการ 
เปนผูนาํซึง่เราเพิ่งเรยีนจบ นัน่เปนตาํแหนงพิเศษทีม่ีการจัดตั้งไวในคริสตจักรยุคแรกโดยการทรง
นําของพระเจ าบันทึกของคริสตจักรยุคแรกนัน้ พระเจาทรงสงวนไวใหเปนตวัอยางสําหรับเราใน
การกระทําตามระบบโครงสรางของคริสตจักร ตําแหนงอันเปนทางการเหลานี้ ควรมหีนาทีท่ํางาน
ในคริสตจักรปจจุบันนี้ไดดวยเชนกัน เปาหมายของหนาที่อันเปนทางการเหลานีม้ีไวเพื่อชวยเหลอื
คนซี่งมีของประทานพิเศษในการเปนผูนาํตามทีไดอภิปรายไวในบทนี้แลวซึ่งไดแก อัครทูต ผูเผย
พระวจนะ ผูประกาศ ศิษยาภิบาลและอาจารย 
จงใชหวัขอสําคัญตอไปนี้ในการศึกษาถึงตาํแหนงตางๆ ของผูนํา 
ตําแหนงทางการของคริสตจักร 
ตําแหนง  ขออางอิง   หนาที ่
บิชอบ 
ผูพิทกัษเลี้ยงดูจิตวิญญาณ) 1 ทิโมธี 3:1-7 , 
ฟลิปป 1:1 
ทิตัส 1:5-9 
1 เปโตร 5:2-3 หลายคนพจิารณาแลวเหน็วา บิชอบ ก็มหีนาที่เชนเดียวกับ ศิษยาภิบาล ขอพระ
คัมภีรเหลานีบ้งชี้วา บิชอบ ก็มีความรับผิดชอบเปนระยะเวลายาวนานตอกลุมของผูเชื่อดวย 
มัคนายกชาย 1 ทิโมธี 3:8-13 
ฟลิปป 1:1 
กิจการ 6:1-7 ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชีว้า มัคนายกชายมีหนาที่ในการปรนนิบัติพระเจาและให
ความชวยเหลอืมนุษย 
มัคนายกหญิง 1 ทิโมธี 3:11 มัคนายกหญิงมิไดมีบงชี้ไวเปนพิเศษในพระคัมภีร บาง
คริสตจักรก็ยินยอมใหภรรยาของมัคนายกมีตําแหนงนี้ หรือผูหญิงที่มหีนาที่ปรนนิบัติพระเจาใน
การรับใชและชวยเหลือออยูในคริสตจักรเชนเดียวกับชาย 



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 ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชีว้าคณะผูปกครองมีหนาที่เปนผูนําในดานการตัดสินใจ
คริสตจักร และรับใชในดานความจาํเปนของผูเชื่อและชวยเหลือในการพัฒนาและดแูลผูเชื่อ
ภายในทองถิน่ซึ่งเปนพระกายของพระคริสต 
 
หมายเหต ุ
คําวา "คณะผูปกครอง" ปรากฏมีที่ใชคร้ังแรกในพระคัมภีรคือ มีอยูใน อพยพ 3:16 ในการอางอิงถงึ
ผูนําของอิสราเอลมีขออางองิมากมายเกีย่วกับคณะ ผูปกครองของอิสราเอลตลอดพระคัมภีรคณะ
ผูปกครองเหลานี ้แตกตางจากตําแหนงผูนําที่เราทราบกันในฐานะที่เปนคณะผูปกครองใน 
คริสตจักรยุคแรกขอพระคัมภีรอางอิงทัง้หมดที่เราใหไวณที่นีห้มายถงึ ผูปกครองทีเ่ปนผูใหญใน
คริสตจักรมากกวาผูปกครองที่เปนผูใหญของอิสราเอลอโปรดสังเกตวาหนาที่ของผูปกครองใน
ฐานะผูนาํคือ ผูที่มีของประทานพิเศษในการเปนผูนาํซึง่พระเจาทรงจดัตั้งไวในคริสตจักรดวย 
ผูปกครองไมสามารถบรหิารคริสตจักรอยางเอกเทศเปนอสิระออกไปจากบรรดาผูนําพิเศษของพระ
เจาเชนผูเผยพระวจนะอัครทตูผูประกาศศิษยาภิบาลอาจารย พระเจาเปนผูจัดตั้งผูนําพิเศษใน
คริสตจักร แตมนุษยเปนผูเลอืกผูปกครองคุณสมบัติเฉพาะ พระคัมภีรไดใหคุณสมบัติเฉพาะซึง่
ตองมีครบถวนโดยผูนําเหลานัน้ซึ่งจะทาํหนาทีเ่ปนทางการในคริสตจกัร 
บิชอบ (ผูพทิักษจิตวิญญาณหรือศิษยภิบาล) และผูปกครองเหนือคําตาํหนิใดๆ(ตองเปนคนที่มี
ชื่อเสียงดี และไมปรากฏมีความผิดรายแรงอันขัดตอพระวจนะของพระเจา)  1 ทโิมธี 3:2, ทิตัส 
1:6, 7 เปนสามีของหญงิคนเดียว (ถาแตงงานแลว ตองมีคูสมรสเพียงคนเดียวเทานัน้) 1 ทิโมธ ี
3:2, ทิตัส 1:6 เปนคนรูจักประมาณตน (รูจักประมาณตนในทุกสิง่ทุกอยาง ถือความพอควร รูจัก
ผอนหนักผอนเบา รูจักละเวนในสิง่อันไมสมควร)  ทิตัส 1:8, 1 ทิโมธี 3:2 
มีสติสัมปชัญญะ (สามารถมีการบังคับควบคุมตนเองไดในทุกๆ อาณาบริเวณของชีวิตอยางเหน็ได
ชัด และตองมคีวามเปนผูนาํในความมีสติสัมปชัญญะอยางเหน็ไดชัดดวย) ทิตัส 1:8 
มีอัธยาศยัรับแขกดี (มีใจกวาง ยินดีใชบานเปนที่รับรองแกชนทกุระดบั) 1 ทิโมธี 3:2, ทิตัส 1:8 
มีความสามารถสอนคนอืน่ได (มีความสามารถใชพระวจนะของพระเจาในการติดตอส่ือสารกับ
ผูอ่ืนได) 1 ทิโมธี 3:2, ทิตัส 1:9 ไมด่ืมสุรามึนเมา   1 ทิโมธี 3:3, ทิตัส 1:7 มีความอดทนสงู (ไมเปน
คนเลือดรอน ไมโมโหงาย)  1 ทิโมธี 3:3 ไมเปนคนตามใจตนเอง (ไมเปนคนถือเอาแตใจตัวเองเปน



ใหญ และไมเปนคนชอบทําตามอําเภอใจของตนเองตลอดเวลา) ไมใชผูที่เพิง่กลับใจใหม(ตองเปน
ผูที่มีความเปนผูใหญฝายวญิาณ และตองมีประสบการณในฐานะผูเชือ่อยางแทจริง) 1 ทิโมธี 3:6 
รักที่จะประพฤติในการดทีุกสิ่งสนับสนุน ทุกสิง่เพื่อพระเจาและวัตถปุระสงคของพระองค)  ทิตัส 
1:8 เปนคนชอบธรรม (มีความยุติธรรมในการเกี่ยวของกบัประชาชน) ทิตัส 1:8  
มั่นคงในพระวจนะของพระเจา ทิตัส 1:9 เปนผูบริสุทธิ์(ชอบธรรมไดรับการชําระจากพระเจาให
บริสุทธิ์แลว) ทิตัส 1:8 ไมเห็นแกเงนิและผลประโยชนฝายตน(ไมมีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักวาเปนคน
โลภเห็นแกเงนิ และผลประโยชนฝายตนเปนใหญ ไมมทีี่ติเร่ืองการรักเงินทองและทรัพยสมบัติทาง
โลก) ทิตัส 1:7, 1 ทิโมธ ี3:3 เปนผูมีความสามารถในการครอบครองบานเรือนของตนไดดี (ตอง
แสดงความเปนผูนาํในครอบครัว ปกครองภรรยาและบตุรธิดาใหประพฤติในทางของพระเจา) 1 ทิ
โมธี 3:4-5 มีบุตรธิดาซึ่งมีความเชื่อ (ตองมบุีตรธิดาที่ตอบสนองเจตนารมณของพระเจาไมขบถ
หรือออกนอกลูนอกทาง) ทตัิส1:6 ตองมชีื่อเสียงดีจนเปนทีน่ับถือของคนภายนอก(ตองมีชีวิตเปน
คําพยานจากชีวิตจริงแกคนที่ยงัไมรูจักพระเจา)  1 ทิโมธี 3:7 
 
มัคนายก 
ตองเปนคนมีเกียรติสงาผาเผย(ตองเปนคนนาเคารพและตองเปนคนมีจิตใจหนกัแนน อยางเห็นได
ชัดและมีบุคลิกภาพเปนคนเอางานอยางแทจริง) 1 ทิโมธ ี3:7ไมเปนคนสองลิ้น สับปรับ (ไมเสนอ
หรือรายงานในเรื่องเดียวกนัแตขัดแยงกัน ตองรอบคอบในคําพูด ไมเสยีวาจาสัตย ไมพูดกลับไป
กลับมาชนิดลมืคําพูดของตนเอง) 1 ทโิมธ ี3:8ไมติดสุรามึนเมา 1 ทิโมธี 3:8 ไมโลภ ไมเห็นแกเงนิ
หรือผลประโยชน (ไมละโมบในเรื่องการเงนิทองและทรพัยสินฝายโลก)  1 ทิโมธี 3:8 ต้ังมั่นในพนัธ
สัญญาของพระเจาและยึดมัน่ในความเชื่อ   1 ทิโมธี 3:9 เปนผูทีท่นทานสามารถผานการทดลอง
หนกัๆ มาไดดวยดี (เปนบุคคลที่ผานการทดลองฝายวญิญาณมาได แตยังสามารถรักษาความเชือ่
ไวได)   1 ทิโมธี 3:10 นอกเหนือขอตําหนใิดๆ (ไมมีขอผิดพลาดในความประพฤติ)  1 ทิโมธี 3:10 
เปนสามีของหญิงคนเดียว (ถาแตงงานแลวควรอยูกนิกบัภรรยาคนเดียวนัน้)   1 ทิโมธี 3:12 
เปนผูสามารถปกครองบานเรือนและบุตรธิดาไดตองแสดงความเปนผูนาํในการปกครองดูแลทุก
ชีวิตในครอบครัวของตนเองได)   1 ทิโมธี 3:12 ผานการพสูิจนแลว (มิใชผูที่เพิม่กลับใจใหมๆ แต
ผานการพิสูจนในฐานะผูเชือ่)    1 ทโิมธ ี3:10 
 
มัคนายกสตรี 
คุณลักษณะของมัคนายกที่เปนสตรี   1 ทโิมธี 3:11 
มีลักษณะสงาผาเผยและมีเกียรติ(เปนที่นาเคารพและมใีจและบุคลิกลักษณะทีห่นกัแนนมั่นคง)  1 
ทิโมธ ี3:11 



ไมนินทาหรือพูดใสรายผูอ่ืน (ไมพูดถึงผูอ่ืนในทางใหราย ไมหมิน่ประมาทผูอ่ืนดวยวาจา)  1 ทโิมธี 
3:11 เปนคนรูจักประมาณตน (ถือความพอควรในทุกสิง่)   1 ทิโมธี 3:11 
เปนคนสัตยซือ่ในประการทัง้ปวง (เปนคนที่เชื่อถือไดและเปนคนที่ไววางใจไดในทุกแงมุม)  1 ทิ
โมธี 3:11 เปนคนชอบชวยเหลือผูอ่ืน  รับใช  และตอบสนองความตองการของเขา โรม 16:2 
 
โครงสรางครสิตจักร 
โครงสรางของคริสตจักรจากพระคัมภีรสามารถแสดงใหเห็นดวยแผนภูมิตอไปนี้ 
 
คริสตจักร 
 
ผูนําซึง่มีของประทานพเิศษ 
อัครทูต 
ผูเผยพระวจนะ 
ผูประกาศ 
ศิษยาภิบาล 
อาจารย 
(เอเฟซัส 2:20-22) 
(ชวยเหลือและสนับสนุนโดย ผูมหีนาทีพ่ิเศษ เชน บิชอบ (ผูพิทกัษจิตวิญญาณ) 
มัคนายก ผูปกครอง และสมาชิกแตละคนซึ่งเปนดวยพระกายเดยีวกนัโดยการใช 
ของประทานฝายวิญญาณในคริสตจักรตามหนาที่และตําแหนงซึง่พระเจาทรงจัดวางไวให) 
รากฐานซึ่งจัดวาง 
โดย  
อัครทูตและผูเผยพระวจนะ 
เอเฟซัส 2:20 
ต้ังอยูบน 
พระเยซูคริสตซึ่งเปนพระศิลา 
มัทธวิ 16:18 
1 โครินธ 3:11 
เอเฟซัส 2:20 
 


