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บทที่ 19
การระดมกํ าลังตามพื้นฐานของประทาน

วตัถุประสงค
                   เม่ือจบหลักสูตรนี้แลวคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

 -   เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                    -   อธิบายวา “การระดมกํ าลังตามพื้นฐานของของประทาน” หมายถึงอะไร
                    - ระดมกํ าลังคริสตจักรของคุณ บนพ้ืนฐานของของประทานฝายวิญญาณ

 -   อธบิายการประเมินผลแสดงใหเห็นไดอยางไรวาบุคคลนั้นถูกวางไวในงานรับใชอยางเหมาะ
      สม

                     - บอกถึงกุญแจของการใชของประทานฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

                    ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาอยากใหทานเขาใจเรื่องของประทานฝายพระวิญญาณ
น้ัน”
                                                                                                                         1โครินธ 12.1

คํ านํ า
                    หลักสูตรนี้เนนที่ปจจัยฝายวิญญาณ ซ่ึงจํ าเปนตอการระดมกํ าลังประชากรเพื่องานรับใช จง
หันกลับไปดูที่ “สารบรรณ” ของคูมือน้ี และทบทวนหัวขอของบทเรียนที่หน่ึงถึงสิบเจ็ด  แตละบทเรียนเปน
สวนของกระบวนการระดมกํ าลังคน ถาคุณเขาใจและนํ าเอาหลักการของการระดมกํ าลังไปใช คุณจะสามารถ
ระดมกํ าลังตัวคุณเองและผูอ่ืนรอบๆ ตัวคุณ
                    บทเรียนสุดทายนี้ของ “ระบบวิธีระดมกํ าลัง” เกี่ยวของกับ “การระดมกํ าลังตามพื้นฐานของ
ของประทาน” ถาคุณเปนผูนํ าของผูอ่ืนแลว บทเรียนนี้ก็สํ าคัญมาก เปนการใหแนวทางที่นํ าไปปฏิบัติไดใน
การนํ าเอากลุมของคนที่รับการระดมกํ าลังฝายวิญญาณและระดมกํ าลังเขาใหปฏิบัติได เพ่ืองานรับใช

การระดมกํ าลังตามพื้นฐานของของประทาน
                    คริสตจักรถูกจัดองคกรไดในหลายวิธีตางๆ กัน อาจจัดตามความตองการของนิกายหรือผู
ปกครองในคริสตจักรทองถิ่น อาจจัดดวยวิธีที่ศิษยาภิบาลหรือผูนํ าฝายวิญญาณรูสึกวามีประสิทธิภาพมากที่
สดุ คริสตจักรบางแหงไมมีการจัดองคกรเลย และความสับสนก็เกิดขึ้น
                    การทีจ่ะเปนพลังที่มีประสิทธิภาพที่แทจริงเพ่ือพระเจา คริสตจักรควรจัดองคกรบนพื้นฐาน
ของของประทานฝายวิญญาณ ของประทานฝายวิญญาณเตรียมเราใหพรอมเพ่ืองานรับใช งานรับใชสวน
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รวมทุกอยางควรจัดองคกรและระดมกํ าลังคนบนพืน้ฐานของความสามารถพิเศษเหลานี้ ซ่ึงพระเจาประทาน
ใหเพ่ืองานรับใช
                    “การระดมกํ าลังตามพื้นบานของของประทาน” เปนวิธีของการจัดกลุมของคนเพื่องานรับใช
บนพ้ืนฐานของของประทานฝายวิญญาณ ระบบที่วางโครงรางไวที่น่ี เปนการขอใหคนทํ าสิ่งที่พระเจาทรง
เรียกและเตรียมเขาใหทํ า
                     เปาหมายไมใชเพียงเพ่ือเติมตํ าแหนงงานรับใชที่วางใหเต็มหรือ “ใหคนมีสวนรวม” แตเปน
การนํ าผูเชื่อเขามาสูอาณาบริเวณของงานปรนนิบัติโดยการอธิษฐานอยางเต็มที่ ใหเขาไดใชของประทาน
ฝายวิญญาณและประสบการณที่เตรียมเขามาพรอมอยางดีที่สุด ผลก็คือ พระกายทั้งหมดจะทํ างานดวยกัน
ในวิธีที่พระเจาทรงออกแบบไว
                    มีขั้นตอนที่สํ าคัญ 3 ประการในการระดมกํ าลังตามพื้นฐานของของประทาน
                     1.  นํ าคนใหคนพบของประทานฝายวิญาณของเขา
                           2.  บอกถึงความตองการในงานรับใช
                     3.  จัดคนที่มีของประทานที่เหมาะสม

ข้ันตอนแรก  คนพบของประทานฝายวิญญาณ
                     ถาคุณตองนํ าคน ใหคนพบของประทานฝายวิญญาณแลว ทั้งคุณและสาวกของคุณตองมี
ความรูเกี่ยวกับของประทานฝายวิญญาณ
                     หลกัสูตรของเครือขายฮารเวสไทม เสนอหลักสูตรที่มีชื่อวา “งานรับใชของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”  ถาคุณกํ าลังเรียนหลักสูตรฮารเวสไทมตามลํ าดับมา คุณก็จบหลักสูตรนี้แลว
                     “งานรบัใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” อธิบายถึงของประทานฝายวิญญาณแตละแหงและ
วเิคราะห เพ่ือชวยในการคนหาของประทานฝายวิญญาณ เราเสนอใหคุณรับเอาหลักสูตรนี้ไปเรียนและสอน
ในคริสตจักรของคุณ กอนที่จะพยายามจัดองคกรบนพื้นฐานของการระดมกํ าลังตามของประทาน
                     (ในกรณีที่คุณไมมีหลักสูตรนี้ คํ าสรุปสั้นๆ เรื่องของประทานฝายวิญญาณไดใหไวใน “ภาค
ผนวก” ของหลักสูตรนี้)
                     การนํ าสมาชิกแตละคนของคริสตจักรโดยการอธิษฐาน โดยใชขั้นตอน 14 ประการของการ
คนหาของประทานฝายวิญญาณซึ่งอธิบายไวในภาคผนวกของคูมือน้ี ขั้นตอนเหลานี้ประกอบดวย

ขั้นตอนที่หน่ึง   บังเกิดใหม
ขั้นตอนที่สอง   รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ขั้นตอนที่สาม   หาความรูของของประทานฝายวิญญาณ
ขั้นตอนที่สี่   สงัเกตดูตนแบบของของประทาน ซ่ึงมีวุฒิภาวะเปนผูใหญ
ขั้นตอนที่หา   แสวงหาของประทานฝายวิญญาณโดยการถืออดและการอธิษฐาน
ขั้นตอนที่หก   วางมือของคุณบนพวกเขาและขอใหพระเจาทรงเปดเผยของประทานแกเขา
ขั้นตอนที่เจ็ด   วเิคราะหตนเองถึงความสนใจฝายวิญญาณ
ขั้นตอนที่แปด   คุณวิเคราะหพวกเขาในฐานะผูนํ าฝายวิญญาณ
ขึ้นตอนที่เกา   วิเคราะหตนเองถึงการปรนนิบัติรับใชที่ทํ ามาในอดีต
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ขั้นตอนที่สิบ   ตอบแบบสอบถามถึงของประทานฝายวิญญาณตามที่ใหไวในหลักสูตรฮารเวส
ไทม      
                                 “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ขัน้ตอนที่สิบเอ็ด   บอกถึงของประทานฝายวิญญาณที่พวกเขาอาจจะมี
ขัน้ตอนที่สิบสอง      ใหรายการของความตองการของการรับใชที่มีในคริสตจักรแกเขา
ขัน้ตอนที่สิบสาม       ชวยใหเขาจัดคูของประทานฝายวิญญาณของเขากับความตองการของ

การรับใช
ขัน้ตอนที่สิบสี่     ทํ าการประเมินติดตามผลงานรับใชของเขาในบริเวณนี้

                    เม่ือคุณไดวิเคราะหดวยการอธิษฐาน ถึงของประทานฝายวิญญาณของสมาชิกของคริสต
จักรแลว จงทํ าตารางแสดงชื่อของสมาชิกและของประทานฝายวิญญาณซึ่งพระเจาทรงเปดเผยแกแตละคน
จงใชแบบฟอรมที่ใหไวใน “เพ่ือการศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้

ข้ันตอนที่สอง     บอกถึงความตองการของงานรับใช
                   ทีน้ี่คุณตองแจกแจงความตองการของงานรับใชในคริสตจักรของคุณ คุณมีความตองการ
อะไรบางในปจจุบัน  มีตํ าแหนงใดในคริสตจักรซึ่งยังไมมีใครรับปฏิบัติ  มีงานรับใชใหมๆ อันใดที่คุณเชื่อวา
องคพระผูเปนเจาจะใหคุณเริ่มตนซ่ึงคุณตองการคนงานอีกบาง?
                    ตอไปน้ีเปนความตองการของงานรับใชที่อาจเปนไปได

การเยี่ยมเยียน  คนปวย คนมาใหมในคริสตจักร  สมาชิกของคริสตจักร โรงพยาบาล  หญิงมาย  เรือนจํ า
คนที่ญาติหรือเพ่ือนตายจากไป  บานคนชรา
การประกาศ    จากบานสูบาน  การนมัสการเพื่อการประกาศ การรณรงคประกาศใหญ  การประกาศกลาง
แจง
งานรับใชติดตามผล     แกคนเชื่อใหม
การสนับสนุนงานบริหาร/สํ านักงาน     พิมพดี วาดภาพ(ศิลปะ)  การจัดแฟม  การจัดระเบียน  ผลิตวัสดุ
อุปกรณ       
                                           การสงไปรษณีย  โทรศัพท  บันทึกตางๆ
ความมีน้ํ าใจเอ้ือเฟอ     หุงหาอาหารและใหที่พักและผูที่มีความตองการ  หรือสํ าหรับผูรับใชที่มาเยี่ยม
                                 

ผูประกาศหรือคริสเตียน

งานรับใชแกคนยากจน   ใหอาหาร เสื้อผา ที่อาศัย
บํ ารุงรักษาตัวอาคารคริสตจักร   วางภูมิทัศน  ทาสี  ปูพรม  ไฟฟา  ซอมประปา  ทํ าความสะอาด
ดนตรี     คณะนักรอง  เครื่องดนตรี  ผูนํ านักรอง  กลุมคณะนักรองพิเศษ  นักรองเด่ียว  แตงเพลง



239

การผลิตละครทางศาสนา
การเงิน    การระดมทุน  การบัญชี  การวางแผนการเงินเพ่ืองานรับใช
การเขียน      หนังสอืคริสเตียน   จดหมายขาว  ใบปลิว  ขาวปละบทความในนิตยสาร บทกวี
สื่อโสตทัศน    เทปฟงและวีดีโอ  วิทยุ  โทรทัศน  กระจายเสียงทางดาวเทียม
การใหคํ าปรึกษาแนะนํ า   ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าทั่วไปหรือกลุมเฉพาะ  ปรึกษาแนะนํ าทางโทรศัพท
งานรับใชกลุมพิเศษ    คนหหูนวก ตาบอด เจ็บปวยทางจิตใจ  คนติดยา คนติดเหลา  คนงานอพยพ  แกง
เด็ก   มารดาที่ไมไดสมรส  โฮโมเซกชวล  คนยิว(คนยิวเปนกลุมพิเศษของอเมริกา)
ชนกลุมนอย  สตรี บุรุษ  ครอบครัว  คูสมรส เด็กถูกทารุณ เด็กหนีจากบาน หนีโรงเรียน  คนไมรูหนังสือ
นักโทษ  ทหาร  เด็กๆ  วัยรุน  คนสูงอายุ
สํ านักงานคริสตจักร     ผูปกครอง มัคนายกชาย/หญิง  ครูรวี  ปฏิคม  กรรมการเชน การสรางอาคาร  การ
เงิน
การแปล     วรรณกรรมคริสเตียนและพระคัมภีร
คริสเตียนศึกษา     โรงเรียนวันอาทิตย  โรงเรียนพระคัมภีรภาคฤดูรอน  อนุบายคริสเตียน ประถมศึกษา      
มัธยมศึกษา  วิทยาลัย  การฝกอบรมเพื่อฆราวาส  โดยใชหลักสูตรของฮารเวสไทม นานาซาติ
                         

 การศึกษาพระคัมภีรตามบาน
มชิชั่นนารีและการปลูกคริสตจักร    ไปถงึคนที่ยังไมรับขาวประเสริฐในดินแดน/ประเทศของคุณ
วรรณกรรม     หองสมุดคริสเตียน  รานหนังสือ  การแจกจายวรรณกรรมคริสเตียนและพระคัมภีร
คายและจัดสัมนา   หลักจากไดแจกแจงความตองการของงานรับใชตางๆ แลว  จงเขียนคํ าอธิบายสั้นๆ ถึง
ความ
                          รับผิดชอบของงานรับใชแตละอยาง  ตอไปนี้เปนตัวอยาง
งานรับใชในการเยี่ยมเยียน   ทกุคืนวันอังคาร  เยี่ยมเยียนสมาชิกที่เจ็บปวย  อยูโรงพยาบาล  หรือผูที่
ตองการการ

หนุนใจและคํ าอธิษฐาน

                     ตอไปใหตัดสินใจวาของประทานฝายวิญญาณใดที่สํ าคัญในการที่จะทํ าใหงานรับใชประสบ
ความสํ าเร็จได ตัวอยางเชน ผูที่ทํ าการเยี่ยมเยียนอาจตองมีของประทานแหงการรักษาโรคหรือการหนุนใจ
(ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า)
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                     จงใชตารางใน “เพ่ือการศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้  เพ่ือชวยคุณในการแจกแจงความ
ตองการในงานรับใช เขียนคํ าอธิบายและแจกแจงของประทานฝายวิญญาณที่จํ าเปนในการทํ างานรับใชแต
ละอยางใหสํ าเร็จ

ข้ันตอนที่สาม  จับคูคน ของประทานและความตองการเขาดวยกัน ถาคุณไดทํ าตามขั้นตอนที่หน่ึงและ
สองสมบูรณแลว  คุณก็มี
                     1.  รายชือ่ของคนแตละคนในคริสตจักรของคุณและของประทานฝายวิญญาณ
                     2. รายการของตํ าแหนงงานรับใช ซ่ึงตองบรรจุคนเขาไปทํ า มีคํ าอธิบาย ถึงความรับผิด
ชอบของงานรับใชเหลานี้ และของประทานฝายวิญญาณที่จํ าเปนสํ าหรับงานรับใชแตละอยาง
                     ทีน้ีคุณก็พรอมที่จะจับคูคนเขากับของประทานที่เหมาะสมกับความตองการงานรับใชที่คุณ
แจกแจงแลว จงใชแบบฟอรมที่ใหไวใน “เพ่ือศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้
                      เปาหมายของคุณก็เพ่ือมอบหมายคนแตละคนใหทํ างานในตํ าแหนงงานรับใชซ่ึงของ
ประทานฝายวิญญาณของเขาจะทํ าใหเขาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
                     คนสวนมากจะตองการที่จะอธิษฐานกอนที่จะรับทํ างานที่มอบหมายให จงแนใจที่จะให
สํ าเนาของคํ าอธิบายรับใชแกเขา  เพ่ือที่จะรูถึงความรับผิดชอบของงานนั้นๆ ผูที่ปฏิเสธตํ าแหนงงานรับใช
ควรมาพบปะกันอีกเพื่อปรึกษาหารือถึงหนทางที่เปนไปได ที่พวกเขาจะปรนนิบัติรับใช
                     ถามีตํ าแหนงงานรับใชซ่ึงไมมีสมาซิกที่มีของประทาน คุณมีทางเลือก 2 ทางดังน้ี
                     1.    อธิษฐานเกี่ยวกับการไมทํ างานนั้นตอไป หรือเลือกงานนั้นไปจนกวาจะพบผูเชื่อที่มี
ของประทานที่เหมาะสม
                     2.    ถางานรับใชน้ันสํ าคัญ ใหบรรจุบุคคลผูมีของประทานในการบริหารลงในตํ าแหนงน้ัน
เปนการชั่วคราว  คนทีมี่ของประทานนี้จะแทนที่ไดชั่วคราว เพราะวาของประทานการบริหารชวยใหคน
สามารถรับทํ าหนาที่ของผูอ่ืนได

การประเมินผล
                     จงประเมินผลสมาชิกแตละคนและงานรับใชของเขาเปนครั้งคราว  คณุจะรูวาบุคคลนั้นถูก
วางไวอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของของประทาน เม่ือ…
                     -    เขาเกิดผลในขอบเขตงานที่เขากํ าลังรับใชอยู หมายถึงวาคุณจะเห็นผลดานบวกงานรับ
ใชของเขา
                     -  เม่ือเขาทํ างานสํ าเร็จลงไดและรูสึกสนับสนุนในงานนั้น ถาเขารูสึกหงุดหงิด หรือไมสม
หวัง  เขาอาจรับใชในดานที่เขาไมมีของประทาน
                     -  เม่ือคุณไดรับผลตอบรับกลับมาจากผูที่เขารับใชในดานบวก  ซ่ึงแสดงวาเขามีประสิทธิ
ภาพในตํ าแหนงที่เขาปรนนิบัติอยู
                       ถาบคุคลนั้นไมมีประสิทธิภาพในงานรับใชที่เขาปรนนิบัติอยู จงพบปะกับเขาอีกเพื่อ
ปรกึษาและอธิษฐานเกี่ยวกับของประทานฝายวิญญาณของเขา  จงพยายามตอไปจนกวาคุณจะประสบผล
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สํ าเร็จ  เปนการดีที่จะมีการจังองคกรใหมเล็กๆ นอยๆ เปนครั้งราว มากกวาที่จะปลอยใหคนนิ่งอยูเฉย ๆ  ที่
เกาอ้ีน่ังในคริสตจักรโดยไมไดทํ าอะไรเลย

กุญแจไปสูการใชของประทาน
                       อาจตองใชเวลาสักหนอยสํ าหรับคุณที่จะจัดองคกรคริสตจักรของคุณเสียใหม และระดม
กํ าลังคนบนพื้นฐานของของประทานฝายวิญญาณ อยาทอใจถาคุณพบวาคนไมเปดใจออกสูการเปลี่ยน
แปลงและชอบวิธีที่เขาทํ ามา “ตลอด 40 ปทีแ่ลว”
                       ในกรณีดังกลาว จํ าไววากุญแจไปสูการใชของประทานฝายวิญญาณทั้งมวลก็คือ ความรัก
เปาโลแนะนํ ากุญแจนี้ เม่ือเขากํ าลังกลาวถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขากลาววา
                      “และขาพเจาจะแสดงทางที่ดีที่สุดแกทานทั้งหลาย”  1 โครินธ 12.31

            จงอาน 1 โครินธ 13  ซ่ึงอธิบายถึง “วิธีที่ดีที่สุด” คุณอาจพยากรณ มีของประทานแหงการ
รักษาโรค  มีความเชื่อ มีการถวาย  ฯลฯ  ซ่ึงทั้งหมดนี้ปฏิบัติอยูในคริสตจักรของคุณ แตถา ปราศจากความ
รัก การพูดภาษาลิ้นจะกลายเปนเสียงกระทบที่หนวกหู  ของประทานทุกอยางจะไรคา “ไมมีประโยชนอันใด”
นอกจากจะใชดวยความรัก  การระดมกํ าลังของคริสตจักรซึ่งมีพ้ืนฐานของประทานฝายวิญญาณจะไมมี
ประโยชนเชนกันถาไมไดตั้งม่ันอยูบนความรัก

ชื่อ …………………………………                                   วิชา ระบบวิธีระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเอง

1.    จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2.  การระดมกํ าลัง “บนพ้ืนฐานของของประทานคืออะไร”
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3.  จงบอกขั้นตอน 3 ประการของการระดมกํ าลังคริสตจักรบนพื้นฐานของของประทานฝายวิญญาณ

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. คณุจะรูไดอยางไรวาบุคคลนั้นถูกวางไวอยางเหมาะสมในงานรับใช

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

5. อะไรคือกุญแจไปสูการใชของประทานฝายวิญญาณ

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

วิชา ระบบวิธีระดมกํ าลังคน

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 19
1.        ดูกอนพ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาอยากใหทานเขาใจเรื่องของประทานฝายพระวิญญาณนั้น”
              1 โครินธ 12.1

2. “การระดมกํ าลังบนพื้นฐานของของประทาน” คือวิธีการจัดองคกรกลุมคนเพื่องานรับใช โดยตั้งอยู
บนพ้ืนฐานของของประทานฝายวิญญาณของเขา ระบบที่วางโครงรางที่น้ีขอใหคนทํ าสิ่งที่พระเจา
ทรงเรียกและเตรียมใหเขาทํ า  หนา 236

3. คนดูของประทานฝายวิญญาณโดยการแจกแจงความตองการในงานรับใช จัดคนใหเขากับงานของ
ประทานและความตองการ  หนา 236

4. ประเมินผลสมาชิกแตละคนและงานรับใชของเขาเปนครั้งคราว คุณจะรูวาบุคคลนั้นถูกวางไวอยาง
เหมาะสม  บนพ้ืนฐานของของประทานเมื่อ  หนา 240

- เม่ือเขาเกิดผลในขอบเขตของงานที่เขากํ าลังรับใชอยู หมายถึงวา คุณจะเห็นผลดานบวกของ
งานรับใชของเขา
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- เม่ือเขาทํ างานสํ าเร็จไดและรูสึกสนุกสนานในงานนั้น ถาเขาหงุดหงิดหรือไมสมหวัง เขาอาจรับ
ใชในดานที่เขาไมมีของประทาน

- เม่ือคณุไดรับผลตอบรับกลับมาจากผูที่เขารับใชในดานบวก ซ่ึงแสดงวาเขามีประสิทธิภาพใน
ตํ าแหนงที่เขาปรนนิบัติอยู

5. ความรัก  หนา   240

การระดมกํ าลังคนบนพื้นฐานของของประทาน

สรุปของประทานของสมาชิก

1. บนัทึกชื่อของสมาชิกแตละคนในคอลัมนที่หน่ึง
2. ในคอลัมนที่สอง บอกถึงตํ าแหนงที่เขาดํ ารงอยูในขณะนี้ในคริสตจักร ถามี (คุณอาจพบวาบางคน

ในปจจุบันกํ าลังรับใชในตํ าแหนงที่ไมเหมาะสมกับตํ าแหนงเหลานี้)
3. บนพ้ืนฐานของแนวทางที่ใหไวในบทที่ 19  และภาคผนวกของหลักสูตรนี้ จงแจกแจงของ

ประทานฝายวิญญาณของเขาลงไวในคอลัมนที่สาม
(1)                         (2)         (3)
ชื่อ ตํ าแหนงปจจุบันในคริสตจักร ของประทานฝายวิญญาณ

การระดมกํ าลังบนพื้นฐานของของประทาน

ความตองการในงานรับใช
1. ในคอลัมนที่หน่ึง  แจกแจงความตองการในงานรับใช
2. ในคอลัมนที่สอง  อธิบายความรับผิดชอบของตํ าแหนงงานรับใชเฉพาะอยาง
3. ในคอลัมนที่สาม แจกแจงของประทานฝายวิญญาณที่จํ าเปนตอการทํ างานรับใชใหสํ าเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ
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(1)      (2)                  (3)
ความตองการในงานรับใช       ความรับผิดชอบ        ของประทานฝายวิญญาณที่จํ าเปน

การระดมกํ าลังคนบนพื้นฐานของของประทาน

จับคูคน  ความตองการ  และของประทาน

1. เขียนชื่อในคอลัมนที่หน่ึง
2. เขียนตํ าแหนงงานรับใชในปจจุบันของเขาในคอลัมนที่สอง
3. เขยีนของประทานฝายวิญญาณของเขาในคอลัมนที่สาม
4. เขียนตํ าแหนงงานรับใชใหมของเขาในคอลัมนที่สี่ (คุณจะพบวาบางคนมีตํ าแหนงในปจจุบัน

เหมาะกับงานรับใชของเขาและตํ าแหนงของเขาจะยังคงเดิม
(1)               (2)                   (3)                        (4)
ชื่อ   ตํ าแหนงปจจุบัน ของประทานฝายวิญญาณ             ตํ าแหนงใหม

ภาคผนวก
ตอไปน้ีเปนการสรุปยอๆ ถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ถาตองการการอธิบายหัวขอน้ี

และแบบฟอรมการวิเคราะหที่ชวยไดมากขึ้นใหศึกษาหลักสูตรของฮารเวสไทมชื่อ งานรับใชของพระ
วญิญาณบริสุทธิ์

ของประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
พระเยซูจากสาวกของพระองคไปโดยมอบหมายความรับผิดชอบ ใหเผยแพรขอความแหงขาว

ประเสริฐไปยังสุดปลายแผนดินโลก ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชวยเขาใหทํ างานนี้ไดสํ าเร็จ (กิจ
การ 1.8)

พระเยซูจากสาวกของพระองคไปโดยมอบหมายภาระอันยิ่งใหญ และทรงมอบหมายความสามารถ
ใหทํ างานสํ าเร็จ ของประทานฝายวิญญาณ คือ ความสามารถเหนือธรรมชาติที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน
ใหเพ่ือใหผูเชื่อที่มีกํ าลังที่จะเปนพยานถึงขาวประเสริฐไดอยางมีประสิทธิภาพ

มีความแตกตางระหวางของประทานฝายวิญญาณและความสามารถตามธรรมชาติ (ตะลันต) ตะ
ลันต คือ ความสามารถตามธรรมชาติที่ไดรับมาจากกํ าเนิดหรือโดยการฝกอบรม

ของประทานฝายวิญญาณเปนความสามารถเหนือธรรมชาติ ซ่ึงไมไดมาโดยบรรพบุรุษหรือการฝก
อบรมเปนความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให เพ่ือใชในจุดประสงคพิเศษฝายวิญญาณ

เปนไปไดที่ความสามารถตามธรรมชาติอาจรับการอนุมัติ (เห็นดวยและอวยพร) จากพระวิญญาณ
บรสิทุธิห์ลงัจากที่ผูน้ันกลายเปนผูเชื่อ เม่ือสิ่งน้ีเกิดขึ้น ตะลันตก็กลายเปนของประทานเชนเดียวกับที่เปนตะ
ลันต

ตวัอยางเชน บุคคลหนึ่งอาจมีตะลันตธรรมชาติในการบริหาร  เพราะไดรับการฝกอบรมมา หลังจาก
เขารบับพัตศิมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว  ตะลันตธรรมชาติน้ีอาจรับอนุมัติ (เห็นดวย) โดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และเขาอาจถูกใชตามของประทานฝายวิญญาณของการบริหาร
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ของประทานฝายวิญญาณใหความสามารถฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญกวาตะลันตธรรมชาติที่ดีที่สุด แม
วาเราควรใชตะลันตธรรมชาติทั้งหมดของเราเพื่องานของพระเจา เราก็ยังคงตองการของประทานตางๆ ฝาย
วิญญาณ

จดุประสงคของของประทาน
จุดประสงคของของประทานตาง ๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดใหไวใน เอเฟซัส 4.12-15  จงอาน

ขอความนี้ในพระคัมภีรของคุณ
ตามขอความนี้ จุดประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ

- เตรียมธรรมิกชนใหสมบูรณ
- สงเสริมกิจกรรมของงานรับใช

วตัถุประสงค หรือเปาหมายของของประทานตาง ๆ ฝายวิญญาณคือ เราจะ
- เปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
- พัฒนาความรูของเราในพระคริสต
- พัฒนาสูความไพบูลย โดยมีพระคริสตเปนตนแบบของเรา
- เตบิโตฝายวิญญาณในพระคริสต

การแจกจายของประทานตางๆ
ผูเชื่อแตละคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางหนึ่ง (1 เปโตร 4.10)  โดยเหตุน้ีเองเราจึงมีความรับ

ผดิชอบที่จะคนหาและใชของประทานของเรา  คุณจะถูกตัดสินโดยดูความสัตยซ่ือของคุณในการใชของ
ประทานฝายวิญญาณหรือของประทานตาง ๆ ที่คุณไดรับ คํ าอุปมาเรื่องตะลันตในมัทธิว 25.14-30 ยืนยัน
ความจริงน้ี

มีของประทานตาง ๆ ฝายวิญญาณหลายอยางแตไมมีผูเชื่อคนใดที่มีของประทานตาง ๆ ทั้งหมด
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดู 1 โครินธ 12.29-30

คนๆหนึ่ง อาจมีของประทานมากกวาหนึ่งอยาง แตไมมีใครมีของประทานทุกอยางของพระวิญญาณ
ถาเขามีเขาก็ไมตองการผูอ่ืนในพระกายของพระคริสต

ของประทานหลายอยางจากแหลงเดียว
พระคัมภีรชี้ใหเห็นวามีของประทานตางๆ หลายอยางซึ่งมาจากแหลงเดียว แหลงที่มาของของ

ประทานฝายวิญญาณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์         พระองคประทานและปฏิบัติการของประทานเหลานี้ใน
ชวีิตของผูเชื่อ
1 โครินธ 12.4-7 และโรม 12.6-8 มีแหลงเดียวของประทานตาง ๆ ฝายวิญญาณ แตมีของประทานหลาย
อยางตาง ๆ กัน ไมมีของประทานใดที่สํ าคัญกวาของประทานอื่น ๆ

ต ําแหนงของคุณในพระกายของพระคริสต เปรียบไดกับสวนตางๆ ของรางกายมนุษย เชนเดียวกับ
ในรางกายมนุษย สวนตาง ๆ ที่เล็กกวาเชน นัยตา มีหนาที่สํ าคัญ ของประทานที่ดูเหมือน “เล็ก” มักจะ
สํ าคัญในการทํ าหนาที่ของคริสตจักร ของประทานบางอยางประกอบดวยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญกวา แต
ไมมีของประทานใดสํ าคัญกวาอยางอ่ืน

บางสวนของรางกายมนุษยมีความรับผิดชอบมากกวาสวนอ่ืน เชนดวงตา ทํ าใหคุณมองเห็นสิ่ง
ตางๆ รอบตัวคุณ นํ าทางเวลาคุณเดิน ชวยใหคุณอานและเห็นและชื่นชมการทรงสรางของพระเจา
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ดวงตามีความรับผิดชอบมากกวา แตไมไดสํ าคัญกวาหัวแมเทาใหญ  ซ่ึงทํ าใหความสมดุลยในการ
เดิน  การนํ าทางของดวงตาในการเดินก็ไรประโยชนถาคุณไมมีเทาจะเดิน

หนาที่ของดวงตาในการอาน ก็จะไรประโยชนถาคุณไมมีสมองที่จะเขาใจสิ่งที่คุณอาน
บางครั้งความเขาใจผิดเกิดขึ้นในคริสตจักรเม่ือผูเชื่อไมสํ านึกถึงของประทานฝายวิญญาณของผูอ่ืน
ตวัอยางเชน คนหนึ่งอาจมีของประทานในการบริจาคและอาจไมเขาใจผูเชื่อคนอ่ืนซ่ึงไมไดใหอยาง

ใจกวางขวาง  หรือคนหนึ่งอาจมีของประทานในการบริหาร และไมอดทนกับคนที่ไมคอยเปนระเบียบ
ผูเชื่อแตละคน ควรใชของประทานฝายวิญญาณของเขาเพื่อทํ างานรวมกับผูเชื่ออ่ืนๆ ซ่ึงมีของ

ประทานที่แตกตางกันออกไป เม่ือสิ่งน้ีเกิดขึ้น คริสตจักรก็ทํ าหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพในฐานะพระกาย
ของพระคริสต

ผูอารักขาของประทาน
คุณเปนเพียงผูอารักขาของประทานฝายวิญญาณ ผูอารักขาคือผูที่ไมไดเปนเจาของสิ่งที่เขาทํ างาน

เขาใชบางสิ่งที่ผูอ่ืนใหแกเขา เขาใชมันในนามของผูที่ใหเขา (1 โครินธ 4.1, 1 เปโตร 4.10)
ในฐานะผูอารักขา คุณจะถูกตัดสินบนพื้นฐานของความสัตยซ่ือที่จะใชของประทานที่คุณไดรับ

1 ฺโครินธ 4.2

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ขอความสํ าคัญซ่ึงแจกแจงของประทานฝายวิญญาณ ลงไวในรายการขางลางนี้

- โรม 12.1-8
- 1 โครินธ 12.1-31
- เอเฟซัส 4.1-16
- 1 เปโตร 4.7-11

เพ่ือจุดประสงคของการศึกษา เราไดแบงของประทานเปนกลุม 4 กลุมใหญ ๆ
- ของประทานพิเศษ
- ของประทานในการพูด
- ของประทานในการปฏิบัติ
- ของประทานแหงหมายสํ าคัญ

พระคัมภีรไมไดทํ าการแบงของประทานตาง ๆ เราทํ าขึ้นมาเพื่อชวยใหคุณจํ าของประทานตาง ๆ
ไดงายขึ้น ตอไปน้ีเปนรายการของประทานตาง ๆ

ของประทานพิเศษ
กลุมแรกของของประทานฝายวิญญาณคือสิ่งที่เราเรียกวา “ของประทานพิเศษ” เราใชชื่อน้ี เพราะวา

ของประทานแตละอยางเปนตํ าแหนงผูนํ าที่พิเศษในคริสตจักร
ของประทานพิเศษในการเปนผูนํ าไดแก
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อัครทูต

อัครทตูคือ ผูที่มีความสามารถพิเศษในการพัฒนาคริสตจักรใหม ๆ ในสถานที่       และวัฒนธรรม
ตาง ๆ และเพื่อดูแล
ครสิตจักรตาง ๆ ในฐานะผูตรวจตรา

อัครทูต หมายถึง “ผูแทน ผูที่ถูกสงไปพรอมดวยอํ านาจและสิทธิอํ านาจเต็มเพ่ือปฏิบัติแทนผูอ่ืน”
              อัครทูตมีสิทธิหรือความสามารถพิเศษที่จะแพรขยายขาวประเสริฐไปทั่วโลกโดยการพัฒนาจัด
องคกรพระกายของผูเชื่อ

คํ าสมัยใหมซ่ึงคริสตจักรใชสํ าหรับอัครทูตคือ มิชชั่นนารีและผูปลูกคริสตจักร

ผูพยากรณ

มีของประทานแหงการพยากรณ 2 อยาง อยางหนึ่งคือของประทานพิเศษของการเปนผูพยากรณ
อีกอยางหนึ่งคือของประทานการพูดคํ าพยากรณ

โดยทั่วไป คํ าพยากรณอางถึงการพูดภายใตการดลใจพิเศษของพระเจา เปนความสามารถพิเศษ ที่
จะรับและสื่อสารขอความที่มาทันทีทันใดของพระเจาแกประชากรของพระองคโดยการเอยวาจาที่ไดรับการ
เจิมจากสวรรค

“ผูพยากรณ” คือผูนํ าในคริสตจักร เชนเดียวกับเขาที่มีของประทานการพูดคํ าพยากรณ

ผูประกาศ

ผูประกาศ มีความสามารถพิเศษที่จะแบงปนขาวประเสริฐกับผูไมเชื่อดวยวิธีที่ชายและหญิงตอบ
สนอง และกลายเปนสมาชิกที่รับผิดชอบของพระกายของพระคริสต ความของคํ าวา “ผูประกาศ” คือ “ผูที่นํ า
ขาวดีมา”

ศิษยาภิบาล

ศิษยาภิบาลคือ ผูนํ า   ซ่ึงรับผิดชอบสวนตัวเปนชวงเวลานาน        สํ าหรับการสงครามฝาย
วญิญาณของผูเชื่อ ศิษยา
ภิบาลดูแลเอาใจใสผูที่อยูภายใตสิทธิอํ านาจของเขา  สอนพระวจนะของพระเจาแกเขาและรับใชในความ
ตองการสวนตัวและฝายวิญญาณของเขา

ครู

คร ู เปนผูเชื่อซ่ึงมีความสามารถพิเศษในการสื่อสารพระวจนะของพระเจาอยางมีประสิทธิภาพดวย
วธิทีี่ผูอ่ืนเรียนรูและนํ าสิ่งที่สอนไปใช ของประทานพิเศษของการเปนครูแตกตางจากของประทานการพูด
แหงการสอน เชนเดียวกับการเปนผูพยากรณแตกตางจากของประทานการพูดคํ าพยากรณ

ผูเชื่อทั้งหมดไมไดมีของประทานพิเศษของการสอนหรือของประทานการพูดแหงการสอน แตผูเชื่อ
ทกุคนตองมีสวนในการสอนขอความพื้นฐานของขาวประเสริฐ (ฮีบรู 5.12)
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ของประทานในการพูด
ของประทาน 5 ประการทํ าใหตํ าแหนง “ของประทานในการพูด” เพราะเกี่ยวขอกับการพูดออกมาดัง

ๆ ของประทาน 5 ประการคือ

การพยากรณ

คนที่มีของประทานของการพยากรณ พูดโดยการดลใจพิเศษของพระเจา เพ่ือสื่อสารขอความแก
ประชากรของพระองคทันทีทันใด

เพียงแคของประทานของการพูดคํ าพยากรณเทานั้น ไมไดหมายความวา คุณมีของประทานพิเศษ
ในการเปนผูพยากรณ พระเจาทรงตั้งผูพยากรณ (ผูซ่ึงมีของประทานการพยากรณ) ในตํ าแหนงผูนํ าพิเศษ
ในคริสตจักร แมวาเขาพยากรณเหมือนผูรับใช คนที่มีของประทานการพยากรณไมไดมีตํ าแหนงผูนํ าพิศษ
ของการเปนผูพยากรณ เขาเพียงแคเสนอขอความพิเศษภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

การสอน

ตามที่ในตัวอยางของผูพยากรณและการพยากรณ ของประทานของการสอนไมไดหมายความวา ผู
น้ันมีของประทานพิเศษของการเปนครู พระเจาทรงตั้งครู (ผูซ่ึงมีของประทานของการสอนดวย) ในตํ าแหนง
ของผูนํ าพิเศษในคริสตจักร

ของประทานการพูดแหงการสอนประกอบดวยการสื่อสารพระวจนะของพระเจา แตไมรวมถึงการ
เปนผูนํ าในคริสตจักร เหมือนของประทานการเปนผูนํ าของการเปนครู

การหนุนใจ

ของประทานแหงการหนุนใจ คอืความสามารถที่จะเขาไปใกลคนแตละคนในเวลาที่เขาตองการ  ให
คํ าปรึกษาแกเขาอยางถูกตองดวยพระวจนะของพระเจา “การหนุนใจ” หมายถึงการเรียกคนมาใกล การแนะ
นํ า ใหความเห็น  ตักเตือน หนุนใจหรือปลอบใจ

การหนุนใจคือความสามารถในการใหคํ าปรึกษาที่ฉลาดในฝายวิญญาณ คนที่มีของประทานคือถอย
คํ าแหงการรับใช  การปลอบใจ และการหนุนใจดวยวิธีที่ผูอ่ืนไดรับความชวยเหลือ คํ าสมัยใหมของของ
ประทานนี้อาจเปน “ของประทานแหงการใหคํ าปรึกษาแนะนํ า”

ถอยคํ าแหงสติปญญา

ถอยคํ าแหงสติปญญาคือ ความสามารถที่จะรับความคิดภายในวาจะนํ าเอาความรูมาใชในความ
ตองการเฉพาะกิจไดอยางไร ใหขอมูลในสถานการณใดๆ ก็ได  คนที่มีของประทานี้รูวาจะนํ าเอาขอเท็จจริง
ไปใชเพ่ือใหไดขอสรุปที่ฉลาดไดอยางไร
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ถอยคํ าแหงสติปญญา คือความคิดภายในจากสวรรคเขามาสูคนและสถานการณตางๆ  ซ่ึงคน
ธรรมดาทั่วไปไมรูชัด  สติปญญาที่พระเจาประทานใหผสมผสานกับความเขาใจวาตองทํ าอะไรและทํ าอยาง
ไร

ของประทานี้ไมไดเรียกวา “ของประทานแหงสติปญญา”  เพราะวาพระเจาไมไดประทานใหผูน้ันรูถึง
ปญญาทั้งหมดของพระเจา แตเปนถอยคํ าแหงสติปญญา เปนเพียงแคสวนหนึ่งของพระปญญาอันไมมีขีด
จํ ากัดของพระเจา

ของประทานถอยคํ าแหงสติปญญา ไมไดมาโดยการศึกษา แหลงของสติปญญาเชนนั้นมาจาก
พระเจา

ถอยคํ าแหงความรู

ถอยคํ าแหงความรูคือ ความสามารถที่จะเขาใจสิ่งตางๆ ซ่ึงผูอ่ืนไมรู และไมสามารถเขาใจ และเพื่อ
แบงปนความรูน้ีกับพวกเขาภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เชนเดียวกับถอยคํ าแหงสติปญญา ของประทานนี้ไมถูกเรียกวา “ของประทานแหงความรู”  แตเปน
ของประทาน “ถอยคํ าแหงความรู”  ไมใชความรูทั้งหมดของพระเจา แตเปนเพียงสวนหนึ่งของความรูของ
พระองค แหลงที่มาของความรูฝายวิญญาณนี้คือพระเจา

ของประทานแหงถอยคํ าแหงความรูคือ ความรูที่เปดเผย  หมายถึงวาเปนความรูที่พระเจาทรงเปด
เผย  ไมใชความรูที่ไดจากการศึกษา

ของประทานแหงการปรนนิบัติ
มีของประทานฝายวิญญาณ 9 อยางซึ่งเราจะเรียกวา “ของประทานแหงการปรนนิบัติ” ของประทาน

น้ี “ปรนนิบัติ”  คริสตจักรโดยการใหโครงสราง จัดองคกร และสนับสนุนทั้งในดานฝายวิญญาณและดาน
ปฏิบัติการ

ของประทานในการปรนนิบัติ 9 อยางคือ

การจํ าแนกวิญญาณ

คอื ความสามารถในการประเมินผลบุคคล หลักการและสถานการณ เพ่ือดูวาการนี้มาจากพระเจา
หรือมาจากซาตาน

การจํ าแนกวิญญาณจะไมสับสนปะปนในการประเมินบุคคล หลักการและสถานการณ เพ่ือดูวาการนี้
มาจากพระเจา หรือมาจากซาตาน

การจํ าแนกวิญญาณจะไมสับสนปะปนกับวิญญาณวิพากษวิจารณ  ของประทานเปนของประทาน
ฝายวิญญาณ  ของฝายวิญญาณไมแยกแยะกับความคิดฝายธรรมชาติ

ของประทานนั้นจํ ากัดอยูที่การจํ าแนกวิญญาณตาง ๆ ไมใชการจํ าแนกโดยทั่วไป ของประทานี้
ปรนนิบัติคริสตจักรโดยการแยกแยะคนผูซ่ึงอาจทํ าใหสามัคคีธรรมแตกแยกดวยแรงจูงใจหลักการและทาทีที่
ผิด
การเปนผูนํ า
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ของประทานฝายวิญญาณของการเปนผูนํ า คือความสามารถที่จะวางเปาหมายใหสอดคลองกับจุด
ประสงคของพระเจาและสื่อสารเปาหมายเหลานี้แกผูอ่ืน คนที่มีของประทานนี้กระตุนใหทํ าเปาหมายเหลานี้
ใหสํ าเร็จเพ่ือพระเกียรติของพระเจา

การเปนผูนํ า ไดกลาวไวในโรม 12  และคุณสมบัติของของประทานี้คือ บุคคลหนึ่งนํ า(ปกครอง)
ดวยความขยันหม่ันเพียร ความขยันหมายถึง แสดงความเอาใจใส และความพยายามสมํ่ าเสมอ เพ่ือให
สํ าเร็จสิ่งที่รับกระทํ า หมายถึงความอุตสาหะ ตั้งอกตั้งใจและเพียรพยายาม

การบริหารงาน

ของประทานการบริหาร แทจริงคือสิ่งที่เรียกวา “การปกครอง” ในพระคัมภีร คนที่มีของประทานการ
บริหารงานมีความสามารถที่จะนํ าทาง จัดองคกรและตัดสินใจในนามของผูอ่ืน

ความหมายของคํ าวา การบริหารงาน ก็คลายคลึงกับคํ าที่ใชกับกัปตันบังคับเรือ คํ าคลายคลึงกันใช
สํ าหรับทั้งสองอยางในพระคัมภีร

คนที่มีของประทานนี้รับผิดชอบการนํ าทางและการตัดสินใจ เหมือนเชนกัปตันเรือ ซ่ึงเขาอาจไมได
เปนเจาของเรือ แตเขาถูกมอบความไววางใจดวยการรับผิดชอบในการนํ าเรือเดินทางไป

ของประทานในการเปนผูนํ าและการบริหารงานนี้ประกอบดวยทักษะในการจัดองคกรซึ่งมีผลใหเกิด
ความสํ าเร็จเปาหมายฝายวิญญาณ บอยครั้งที่ผูเชื่อจะมีทั้งของประทานของการเปนผูนํ าและการบริหารงาน

ถาคนมีของประทานการบริหารงานแตไมมีของประทานการเปนผูนํ า เขาตองการหาคนซึ่งมีของ
ประทานนี้เพ่ือทํ างานกับเขา

คนที่มีของประทานการบริหารมีความสามารถที่จะนํ าทาง จัดองคกรและทํ าการตัดสินใจ แตวาถา
ปราศจากของประทานการเปนผูนํ า เขาไมมีความสามารถที่จะจูงใจและทํ างานกับผูอ่ืนเพ่ือใหสํ าเร็จตามเปา
หมาย
ความเชื่อ

คนทีมี่ของประทานของความเชื่อ มีความสามารถพิเศษที่จะเชื่อดวยความมั่นใจที่เหมือนธรรมชาติ
และไววางใจพระเจาในสถานการณที่ลํ าบาก  เปนความเชื่อพิเศษที่จะตอบสนองความตองการพิเศษ

เขารูวาพระเจากํ าลังทํ าสิ่งที่เปนไปไมได  เขามีความเชื่อน้ีแมวาผูเชื่ออ่ืน ๆ รอบขางเขาไมเชื่อ
พระคัมภีรสอนวาแตละคนมีปริมาณความเชื่อจุดหนึ่งใหแกเขาเปนของประทานของพระเจา(โรม 

12.38) สอนเราวา เราจะไดรับความรอดโดยทางความเชื่อ (เอเฟซัส 2.8)
แตของประทานของความเชื่อเปนความสามารถที่ไมปกติ  ทีจ่ะเชื่อพระเจาในทุกแงมุมของชีวิต

ความเชื่อน้ีรูวาไมมีความเปนไมได ไมจํ ากัดในสิ่งที่พระเจาสามารถทํ าได
การถวาย

บุคคลที่มีของประทานในการถวายมีความสามารถพิเศษที่จะใหวัตถุและแหลงการเงินแกงานของ
พระเจา ของประทานการถวายรวมถึงการถวายเวลา กํ าลังและตะลันตแกงานขององคพระผูเปนเจา
ความชวยเหลือ

บคุคลที่มีของประทานการชวยเหลือ  มีความสามารถที่จะชวยผูอ่ืนในงานของพระเจา ทํ าใหเขา
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของของประทานฝายวิญญาณของเขาเองได

จากการเปนผูอารักขาจนถึงนักดนตรี อะไรก็ไดที่ชวยในการปฏิบัติงานของคริสตจักรหรืองานรับใช
อาจพิจารณาไดวาเปนของประทานการชวยเหลือ
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การปรนนิบัติ

คํ าวา “การรับใช” โรม 12.7 หมายถึง “การปรนนิบัติ”  การปรนนิบัติแตกตางจากการชวยเหลือ
ตรงที่ของประทานนี้ชวยใหคนเบาแรงจากหนาที่บางอยาง คนที่ปรนนิบัติจะรับทํ างานบางอยางเพ่ือใหผูอ่ืน
มีเวลาไปทํ าตามของประทานฝายวิญญาณของเขา
ความเมตตา

ความเมตตาหมายถึง ความรักใครเมตตา ผูที่มีของประทานของความเมตตา มีความรักใครเมตตา
เปนพิเศษแกผูที่ตกทุกขไดยาก  และมีความสามารถที่จะชวยเหลือเขา
การมีน้ํ าใจรับรองเลี้ยงดู

ของประทานของการมีน้ํ าใจรับรองเลี้ยงดู คือ ความสามารถพิเศษที่พระเจาประทานแกสมาชิกบาง
คนในพระกายของพระคริสต ที่จะใหอาหารและที่พักอาศัยแกผูที่ตองการ

ของประทานแหงหมายสํ าคัญ
มีของประทาน 4 ประการ ซ่ึงเราเรียกวา “ของประทานแหงหมายสํ าคัญ” เพราะวาเปนหมายสํ าคัญ

เหนือธรรมชาติของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาที่กระทํ ากิจผานผูเชื่อ เพ่ือยืนยันพระวจนะของพระองค ของ
ประทานหมายสํ าคัญคือ

การอัศจรรย

พระเจาทรงกระทํ ากิจการอันทรงอํ านาจผานบุคคลที่มีของประทานแหงการอัศจรรยซ่ึงอํ านาจนี้อยู
เหนือความเปนไปได ที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ กิจการเหลานี้เปนหมายสํ าคัญวา ฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
น้ันยิ่งใหญกวาของซาตาน และพระเจาทรงไดรับเกียรติ
การรักษาโรค

ผูเชื่อซ่ึงมีของประทานในการรักษาโรค มีความสามารถที่จะปลอยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาใหไหล
ผานเขาไปพื้นฟูสุขภาพของผูอ่ืน นอกเหนือจากการใชวิธีตามธรรมชาติ “การรักษาโรค” หมายถึง ทํ าใหดี

ภาษาแปลกๆ

ของประทานของภาษาแปลก ๆ คอืความสามารถ ที่จะรับและสื่อสารขอความของพระเจาใหประชา
กรของพระองค โดยทางภาษาที่ไมเคยเรียนรู

เหตุผลที่เราเรียกสิ่งน้ีวา ของประทานแหง “หมายสํ าคัญ” มากกวาของประทานในการพูด ก็เพราะ
วาพระคัมภีรชี้ใหเห็นชัดเจนวา ของประทานนี้ใหเพ่ือเปนหมายสํ าคัญ

เม่ือคนหนึ่งพูดภาษาแปลก ๆ อาจเปนภาษาที่รูจักและคนที่ฟงรูเรื่อง (กิจการ 2:6-8) หรืออาจเปน
ภาษาที่คนไมรูจักก็ได เรียกวาพูดดวยภาษาที่ไมรูจัก (1 โครินธ 14:2)

การพูดภาษาแปลก ๆ เปนหมายสํ าคัญฝายกายของการไดรับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต
ประสบการณของการพูดภาษาแปลก ๆ น้ี แตกตางจากของประทานภาษาแปลก ๆ
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ของประทานภาษาแปลก ๆ เปนความสามารถพิเศษ ที่จะถายทอดขอความจากพระเจาแกคริสต
จักรดวยภาษาที่ผูพูดไมรูจัก

การแปลภาษาแปลกๆ

ของประทานแหงการแปลเปนความสามารถพิเศษที่จะทํ าใหขอความ ซ่ึงคนพูดดวยภาษาแปลกๆ
เปนที่เขาใจได

พระวญิญาณบริสุทธิ์ประทานการแปลขอความจากภาษาแปลก ๆ แกผูที่มีของประทานฝาย
วญิญาณซ่ึง ไมใชการแปลโดยรูภาษาที่พูด แตแปลจากการเปดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

จงจํ าไววาของประทานเหลานี้ เปนความสามารถพิเศษจากพระเจา เพ่ือรับใชในวิธีตาง ๆ กัน ขณะ
ทีอ่าจมีหลักฐานบางประการของสิ่งเหลานี้ในชีวิตของเราก็ไมไดหมายความวาเรามีของประทานนั้น ๆ

ตวัอยางเชน ผูเชื่อทุกคนตองใหแกงานของพระเจาดวยการถวายสิบลดและถวายพิเศษ แตของ
ประทานของการให เปนความเมตตากรุณาที่พิเศษออกไป ซ่ึงรับการดลใจจากพระวิญญาณของพระเจา

ผูเชือ่ทุกคนมีความเชื่อขนาดหนึ่งตามพระวจนะของพระเจา แตของประทานแหงความเชื่อ เปน
ความสามารถพิเศษที่จะเชื่อนอกเหนือจากคริสเตียนปกติ

ความสํ าคัญของการคนพบ
เปนสิ่งจํ าเปนทีจะตองคนใหพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ เพ่ือใหสํ าเร็จวัตถุประสงค และ

เปาหมายซึ่งผูเชื่อถูกเรียก  (เอเฟซัส 4:12-15)
ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงมอบแกคริสตจักรเชนกัน โดยเปนอาวุธแหงสงครามฝาย

วิญญาณ เพ่ือตอสู พลังฝายวิญญาณของซาตาน ถาคุณตองถูกระดมกํ าลังในสงครามฝายวิญญาณ คุณตอง
ทํ างานบนพื้นฐานของของประทานฝายวิญญาณของคุณ

ถาคุณไมรูจักของประทานฝายวิญญาณ คุณอาจมีปญหาโดยการพยายามใชของประทานซึ่งไมได
มอบแกคุณ หรือไมไดใชของประทานของคุณอยางเหมาะสม คุณจะรับผิดชอบตอพระเจาในการที่ไมไดใช
ของประทานที่ทรงไวใจมอบไวแกคุณ

การคนพบของประทานของคุณจะชวยใหหลีกเลี่ยงความผิดหวัง ซ่ึงมาจากการพยายามทํ าหนาที่ใน
ดานที่คุณไมไดรับของประทาน การคนพบน้ีจะระดมกํ าลังคุณใหทํ าหนาที่ไดสมบูรณดวย

การคนพบของประทานฝายวิญญาณ
แนวทางตอไปน้ีจะชวยคุณใหคนพบของประทาน (ตาง ๆ ) ฝายวิญญาณของคุณ

ข้ันตอนที่หนึ่ง  บังเกิดใหม
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คณุตองบังเกิดใหม ของประทานฝายวิญญาณมาจากการบังเกิดใหม เชนเดียวกับความสามารถ
ธรรมชาติมาจากการเกิดทางรางกายตามธรรมชาติ (คือตองเกิดมาจากพอแมกอนที่จะมีความสามารถทํ าสิ่ง
ใดได)

ถาคุณไมเคยเกิดมาในโลกธรรมชาติ คุณจะไมมีความสามารถตามธรรมชาติ ถาคุณไมไดบังเกิด
ใหมในโลกวิญญาณ คุณจะไมไดรับของประทานฝายวิญญาณ

ข้ันตอนที่สอง  รับบพัติศมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
แนวทางวาจะรับบัพตศิมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดอยางไร ไดใหไวในบทที่ 4 ของคูมือน้ี

ข้ันตอนที่สาม  รูจักของประทานฝายวิญญาณ
ถาคุณไมรูวาของประทานฝายวิญญาณมีอยู คุณจะไมรูวาพระเจาประทานของประทานนั้นแกคุณ

แลว บทเรียนที่คุณศึกษาในหลักสูตรนี้ไดเตรียมคุณใหพรอมที่จะแยกแยะของประทานตาง ๆ  ที่มีไวแกผุ
เชื่อ

ข้ันตอนที่สี่  สงัเกตดูแบบตัวอยางของของประทาน
ถาคุณกํ าลังดูวาคุณอาจมีของประทานใด เปนการดีที่จะสังเกตดูแบบตัวอยางที่เติบโตแลวของของ

ประทานตางๆ  “แบบตัวอยางที่เติบโตแลว”ของของประทานฝายวิญญาณคือ ผูเชื่อซ่ึงไดใชของประทาน
อยางมีประสิทธิภาพมาเปนชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ตวัอยางเชน ใหคุณกับบางคนที่มีของประทานในการสอน ถามเขาวาเขารูไดอยางไรวาเขามีของ
ประทานนี้ เขาเริ่มตนใชของประทานอยางไร และวิธีที่เขาพัฒนาของประทานอยางตอเน่ือง

ทํ าอยางเดียวกันกับของประทานอื่น ๆ เรียนรูวาผูอ่ืนคนพบของประทานของเขาอยางไร และสังเกต
ดูแบบตัวอยางที่เติบโตแลวของของประทานซึ่งกระทํ าการอยู เพ่ือชวยใหคุณแยกแยะของประทานของคุณ
เอง

ข้ันตอนที่หา  แสวงหาของประทานฝายวิญญาณ
ปรารถนาของประทาน และถืออดและอธิษฐานเผื่อของประทาน พระคัมภีรบอกเราใหแสวงหาของ

ประทานฝายวิญญาณ (1 โครนิธ 12:31) เราตางมีของประทานอยางนอยหนึ่งอยาง แตขอพระคัมภีรน้ีใชกับ
ความหมายวา เราสามารถแสวงหาของประทานซึ่งเราไมมีขณะน้ีดวย

ข้ันตอนที่หก  การวางมือ
ใหผูนํ าฝายวิญญาณของคุณวางมือบนคุณและอธิษฐาน ใหพระเจาทรงเปดเผยของประทานฝาย

วิญญาณแกคุณ (1 ทิโมธี 4:14)
ขอสังเกต   จากขั้นตอนที่หน่ึงมาสูขั้นตอนที่หก พระเจาอาจทรงเปดเผยของประทานฝายวิญญาณ

แกคุณ ถาไมเกิดขึ้น จงทํ าขั้นตอไป

ข้ันตอนที่เจ็ด  วเิคราะหความสนใจฝายวิญญาณของคุณ
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ดานใดที่คุณพบวามีความชื่นชมยินดีมากในการปรนนิบัติพระเจา มักจะเปนสิ่งซ่ึงพระเจาประทาน
ของประทานแกคุณ เชนเดียวกับของประทานซึ่งคุณไดรับในโลกธรรมชาตินํ าความชื่นชมยินดีมา ของ
ประทานฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน

คุณตองมี “ความปรารถนาอันแรงกลา” หรือ “ภาระ” (ความสนใจหรือความปรารถนาอันยิ่งใหญ)
สํ าหรับงานรับใชบางอยาง เพ่ือที่จะปรนนิบัติพระเจาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวอยางเชน บุคคลที่มีของประทานการบริหารงานสามารถใชเพ่ือจัดองคกรและนํ าทางสิ่งใดก็ได เขา
สามารถบริหารคริสตจักร โรงเรียนคริสเตียน ศูนยบํ าบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด แตเขาตองมีภาระหรือความ
ปรารถนาอันแรงกลาเพื่องานรับใชซ่ึงเขาใชของประทาน ถาเขาไมมีความสนใจในโรงเรียนครสิเตียน เขาจะ
ทํ าไมไดนาน  แมวาเขามีของประทานการบริหาร

จงตอบคํ าถามตอไปน้ี เพ่ือชวยใหคุณตัดสินดูความสนใจหรือภาระฝายวิญญาณ

1. กลุมคนชนิดใดที่คุณรูสึกวาเปนที่ดึงดูดใจของคุณ?

 (ถาคณุถูกเรียกใหไปรับใชยังกลุมคนใดโดยเฉพาะ ของประทานฝายวิญญาณของคุณอาจสัมพันธ
กบัความตองการของเขา ตัวอยางเชน ถาคุณรูสึกถูกเรียกใหไปยังเด็กๆ และตองการเห็นพวกเขาเรียนรู
เกี่ยวกับพระเจา คุณอาจมีของประทานในการสอน)

2. ความตองการดานใดที่ทํ าใหเกิดการเราอารมณคุณอยางรุนแรง?
(เม่ือพระเจาทรงเรียกคุณ ใหตอบสนองความตองการเฉพาะอยาง คุณมักจะรูสึกวามีการเราอารมณ
ภายในอยางรุนแรง)

3. ถาคุณไมสามารถลมเหลวได คุณปรารถนาที่จะทํ าอะไรเพื่อพระเจา?
(พระเจาทรงใหเกียรติความปรารถนาสวนบุคคล)

4. จงทํ าประโยคนี้ใหสมบูรณ “ขาพเจามีความเชื่อม่ันคง ซ่ึงเกิดขึ้นอยางไมหยุดยั้งจากภายในวา
ขาพเจาควรเขาไปเกี่ยวของใน.....”

 (ความเชื่อม่ันคงเชนน้ีมักจะเปนพระเจาตรัสแกวิญญาณของคุณเกี่ยวกับดานนั้น ซ่ึงพระองค
ตองการใหคุณรับใช)
5. ขาพเจาแนใจวา พระเจาทรงเรียกขาพเจาแนนอน ใหทํ างานรับใชเฉพาะดานนี้ คือ.......

 (ถาคุณรูงานรับใชเฉพาะดาน ซ่ึงพระเจาทรงเรียกคุณใหทํ า จะงายขึ้นที่คุณจะตัดสินดูของประทาน
ฝายวิญญาณของคุณ พระเจาทรงประทานของประทานที่จํ าเปนเพ่ือชวยใหคุณทํ าตามการทรงเรียกให
สํ าเร็จ)
6. ของประทานใดที่นํ าความยินดีที่สุดมาใหคุณเม่ือคิดถึงหรือเม่ือใชของประทานนั้น

(ตวัอยางเชน คุณสนุกสนานในการสอนหรือไม? คุณสนุกในการเปนผูตอนรับแขกและการมีคนเขา
มาอยูในบานคุณหรือไม?  คุณมักรูสึกปรารถนาที่จะใหเงินจํ านวนมากแกงานของพระเจาหรือไม)
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ข้ันตอนที่แปด  วิเคราะหโดยผูนํ าคริสเตียน
ใหผูนํ าคริสเตียนวิเคราะหความสามารถฝายวิญญาณของคุณ จงถามคํ าถามตอไปน้ี และบันทึกคํ า

ตอบ
1. คณุสังเกตเห็นวาขาพเจา ปรนนิบัติแงมุมใดในงานคริสเตียนไดอยางมีประสิทธิภาพ?

2. เม่ือมองดูการมีประสิทธิภาพของขาพเจาแลว คุณคิดวาขาพเจาอาจมีของประทานฝาย
วิญญาณชนิดใด?

ข้ันตอนที่เกา  วเิคราะหงานรับใชคริสเตียนของคุณในอดีต
จงวิเคราะหงานรับใชในอดีตของคุณ แลวตอบคํ าถามเหลานี้
1. งานดานใดของคริสเตียนซึ่งคุณไดรับใชมาในอดีต?

2. งานชนิดใดในจํ านวนดังกลาวที่คุณทํ าไดอยางมีประสิทธิภาพ?

3. งานใดที่คุณพบวาคุณมีความยินดีมากในการรับใช?

4. งานใดที่ผูนํ าของคุณหรือผูอ่ืนสังเกตเห็นวาคุณทํ าอยางมีประสิทธิภาพ (เกิดผล)

ข้ันตอนที่สิบ  ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับของประทานฝายวิญญาณ
หลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทม นานาชาติ ชื่อวา “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” บรรจุแบบ

สอบถามของประทานฝายวิญญาณ 2 ชุด ถาเปนไปได ใหคุณลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ และทํ าบททดสอบ
เหลานี้ คํ าตอบคํ าถามของคุณจะชวยใหคุณแยกแยะของประทานฝายวิญญาณซึ่งพระเจาประทานแกคุณ
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ข้ันตอนที่สิบเอ็ด  แยกแยะของประทานที่คุณคิดวาคุณอาจจะมี
แยกแยะของประทานซึ่งคุณคิดวาคุณอาจจะมี ซ่ึงตั้งอยูบนสิ่งตอไปน้ี
1. ความรูเรื่องของประทานซึ่งคุณไดรับจากการศึกษา
2. พระเจาทรงเปดเผยอะไรแกคุณโดยการอธิษฐาน
3. คณุไดวิเคราะหอะไรในตัวคุณเอง
4. ผูนํ าคริสเตียนคนสํ าคัญไดสังเกตเห็นอะไรในชีวิตของคุณ
5. วเิคราะหความมีประสิทธิภาพของคุณในดานการรับใช ซ่ึงคุณไดเคยทํ า
6. ตอบแบบสอบถามของของประทานฝายวิญญาณ

ข้ันตอนที่สิบสอง  แยกแยะความตองการฝายวิญญาณ
โดยที่คุณไดวิเคราะหของประทานฝายวิญญาณนี้แลว โดยเปนสวนหนึ่งของการระดมกํ าลังคนตาม

ของประทานในครสิตจกัรของคุณ และศิษยาภิบาลไดแยกแยะความตองการฝายวิญญาณของงานรับใชใน
ทองถิ่นของคุณแลว จงขอใหเขาใหรายการของความตองการฝายวิญญาณเหลานี้

ข้ันตอนที่สิบสาม  เตมิความตองการฝายวิญญาณใหเต็ม
ศิษยาภิบาลของคุณจะชวยคุณใหเปรียบเทียบรายการของความตองการในการรับใชกับรายการของ

ประทานที่คุณเชื่อวาพระเจาประทานแกคุณ พระองคจะชวยใหคุณชี้ใหเห็นความตองการฝายวิญญาณ ซ่ึง
สอดคลองกับของประทานซึ่งคุณเชื่อวาคุณมี แลวอุทิศตนที่จะเติมความตองการนี้ใหเต็ม

ตวัอยางเชน ถามีความตองการ (ขาดแคลน) ครูในคริสตจักรของคุณ และคุณเชื่อวาคุณมีของ
ประทานในการสอน คุณอาจเขาไปตอบสนองความตองการนี้

ข้ันตอนที่สิบสี่  ประเมินผลงานรับใชของคุณ
แลวจากที่คุณไดรับใชมาชั่วระยะเวลาหนึ่งดวยของประทานของคุณ จงพบกับศษิยาภิบาลของคุณ

และประเมินผลงานรับใชของคุณ คุณไดคนพบและแสดงการเปนผูอารักขาที่ดีของของประทานฝายวิญญาณ
ของคุณ

*เม่ือคุณเกิดผลมากในดานที่คุณกํ าลังรับใชอยู หมายถึงวาคุณจะเห็นผลดานบวกของงานรับใชของ
คุณ

*เม่ือคุณรูสึกพึงพอใจ คุณกํ าลังสนุกสนานยินดีในงานรับใชของคุณ ถาคุณหงุดหงิดผิดหวัง คุณอาจ
ไมไดรับใชในดานที่คุณมีของประทาน

* เม่ือมีการตอบสนองกลับ  (คํ าวิจารณที่คุณไดรับจากผูนํ าฝายวิญญาณของคุณ) ชี้ใหเห็นวาคุณ
ประสิทธิภาพในตํ าแหนงที่คุณกํ าลังรับใช
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ถางานรับใชที่คุณกํ าลังทํ าไมเหมาะสมกับความสามารถฝายวิญญาณของคุณ และคุณไมมีประสิทธิ
ภาพ จงทบทวนรายการของคุณถึงของประทานที่เปนไปได และขอใหพระเจาทรงแสดงใหคุณรูถึงงานรับใช
ดานอ่ืน

รายการตรวจสอบสํ าหรับการคนพบของประทานฝายวิญญาณ
รายการตรวจสอบตอไปน้ี จะชวยคุณในการทํ าขั้นตอนตาง ๆ ของการคนพบของประทานฝาย

วิญญาณซึ่งใหไวในภาคผนวกนี้ไดสํ าเร็จ
ขั้นตอนที่หน่ึง - ขาพเจาบังเกิดใหมแลว
ขั้นตอนที่สอง - ขาพเจาไดรับบัพตศิมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว
ขั้นตอนที่สาม - ขาพเจาระบุของประทานฝายวิญญาณตางๆ ได
ขั้นตอนที่สี่ - ขาพเจาไดสังเกตแบบอยางที่เติบโตแลวของของประทาน
ขั้นตอนที่หา - ขาพเจาไดแสวงหาของประทานฝายวิญญาณโดยการ

อธิษฐานและถืออด
ขั้นตอนที่หก - ขาพเจาไดใหผูนํ าฝายวิญญาณวางมือบนขาพเจาและขอให

พระเจาทรงเปดเผยของประทานของขาพเจา
ขั้นตอนที่เจ็ด - ขาพเจาไดวิเคราะหความสนใจฝายวิญญาณของขาพเจา

แลว
ขั้นตอนที่แปด - ขาพเจาไดรับการวิเคราะหจากผูนํ าฝายวิญญาณของขาพเจา
ขั้นตอนที่เกา - ขาพเจาไดวิเคราะหงานรับใชครสิเตียนที่ผานมาของขาพเจา
ขั้นตอนที่สิบ - ขาพเจาไดตอบแบบสอบถามของของประทานฝายวิญญาณ

ในหลักสูตรชื่อ “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” แลว
ขัน้ตอนที่สิบเอ็ด - ขาพเจาไดแยกแยะ (ระบุ) ของประทานฝายวิญญาณที่

ขาพเจาเชื่อวามี
ขัน้ตอนที่สิบสอง - ขาพเจาไดทบทวนความตองการฝายวิญญาณในบาน ชุมชน

และคริสตจักรของขาพเจา
ขั้นตอนที่สิบสาม - ขาพเจาไดจับคูของประทานของขาพเจากับความตองการ

และ
เร่ิมตนเติมใหเต็ม (ไมขาดแคลน)

ขัน้ตอนที่สิบสี่ - ขาพเจาไดประเมินงานรับใชของขาพเจาในดานนี้ และพบวา
มีประสิทธิภาพดี
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