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บทที่ 10
การคนพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ
วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาจบบทนี้แลว ทานจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- อธิบายวาทําไมจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเชื่อที่จะตองคนพบของประทานฝายวิญญาณ
ของเขา
- อธิบายวิธีที่ผูเชื่อสามารถคนพบของประทานฝายวิญญาณของเขา
- คนพบของประทานฝายวิญญาณของคุณเอง

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“อันของประทานของพระเจาซึ่งมีอยูในทาน โดยที่ขาพเจาเอามือวางบนทานนั้น
ขอเตือนวาทานจงกระทําใหรุงเรืองขึ้น”
2 ทิโมธี 1:6

คํานํา
ในบทกอนๆ คุณไดเรียนรูวาผูเชื่อแตละคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยคนละ
หนึ่งอยาง ในบทนี้จะอธิบายวิธีที่จะคนพบและเริ่มตนจะใชของประทานฝายวิญญาณของคุณ

ความสําคัญของการคนพบ
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองคนใหพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ
กระทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายฝายวิญญาณ
คุณจะตองรําลึกถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของของประทานตางๆ ของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ซึ่งใหไวใน เอเฟซัส 4:12-15
เปาหมาย
- เพื่อเตรียมธรรมิกชนใหพรอม
- เพื่อสนับสนุนงานดานรับใช
- เพื่อทําใหพระกายของพระคริสตและคริสตจักรจําเริญขึ้น
วัตถุประสงค
- เราจะไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในความเชื่อ
- เราจะไดพัฒนาความรูของเราเกี่ยวกับพระคริสต
- เราจะไดพัฒนาใหถึงความไพบูลยในพระคริสตในฐานะที่พระองคเปนแมแบบของเรา
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- เราจะตองมั่นคงอยูได ไมถูกลอลวงดวยลัทธิคําสอนเทียมเท็จ
- เราจะเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณในพระคริสต
ถาเปาหมายและวัตถุประสงคเหลานี้จะตองประสบความสําเร็จในคริสตจักรแลวก็เปน
สิ่งจําเปนที่ผูเชื่อแตละคนจะตองคนใหพบและใชของประทานฝายวิญญาณของเขา
นําไปปฎิบัติการในสงครามฝายวิญญาณ
ของประทานตางๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกใหไวแกคริสตจักรในฐานะเปนอาวุธของ
สงครามฝายวิญญาณเพื่อที่จะตอสูกับการรบกวนฝายวิญญาณของซาตาน
“เพราะเราไมไดตอสูกับเนื้อและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ เทพผู
ครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ”
เอเฟซัส 6:12
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองคนใหพบและใชของประทานฝายวิญญาณของคุณเพื่อที่จะตอสูกับ
ศัตรูฝายวิญญาณของทานคือ ซาตานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลีกเลี่ยงการนําไปใชอยางผิดๆ
ในบทกอนๆ คุณไดเรียนรูวามี 3 วิธีดวยกันซึ่งของประทานฝายวิญญาณถูกนําไปใชผิด
1. ไมมีการใชของประทานเหลานั้นซึ่งมอบไวใหแกคุณแลว
2. การพยายามที่จะใชของประทานซึ่งไมไดมอบไวแกคุณ
3. ไมมีการใชของประทานอยางถูกตองเหมาะสม
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองคนใหพบของประทานฝายวิญญาณของคุณเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการ
นําไปใชอยางผิดๆ
หลีกเลี่ยงความคับของใจ
บอยครั้งที่มีผูเชื่อใหมหลายคนหุนหันพลันแลนกาวเขาไปสูการรับใชโดยที่ไมรูจักของ
ประทานฝายวิญญาณของเขา
ทําใหเขาพบกับความคับของใจและพายแพขณะที่พวกเขา
พยายามที่จะทํางานเพื่อพระเจา
คุณก็เชนกัน
อาจจะประสบกับความคับของใจถาคุณไมยอมคนควาหาใหพบของ
ประทานฝายวิญญาณของคุณ คุณจะไมมีประสิทธิภาพ ถาคุณพยายามที่จะรับใชในตําแหนงซึ่ง
พระเจามิไดใหของประทานแกคุณในการรับใช คุณอาจดูวายุงอยูในการรับใช แตคุณจะไมประสบ
ความสําเร็จสิ่งใดเลยเพื่ออาณาจักรของพระเจา
ตัวอยางเชน บุคคลผูหนึ่งพยามยามที่จะเลียนแบบของประทานของนักประกาศผุยิ่งใหญ
ที่มีนามวา บิลลี่ เกรแฮม เขาเทศนาไดเหมือนทาน แตมีมีใครสักคนตอบรับการประกาศของเขา
เขาจึงเกิดความคับของใจมากในการรับใช จนกระทั่งเขาไดคนพบวาของประทานฝายวิญญาณ
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ของเขามิใชเปนของประทานในการประกาศ ของประทานของเขาก็คือ การสอน เมื่อเขาเริ่มตนใช
ของประทานของตนเองในการสอน เขาไดพบความสําเร็จอันยิ่งใหญในการรับใชของเขา
การคนพบของประทานฝายวิญญาณจะไมเพียงแตปองกันตัวคุณจากการเปนคนที่มี
ความคับของใจในตนเอง แตยังจะชวยปองกันคุณจากการคับของใจในคริสเตียนคนอื่นๆ ดวย
ตัวอยางเชน คุณจะเขาใจถาศิษยาภิบาลของคุณเปนอาจารยที่ดี แตเปนนักปกครองที่ใช
ไมได คุณก็จะไดวาทานมีของประทานในการสอนแตไมมีของประทานในการปกครอง แทนการ
วิพากษวิจารณ ทานตองการความชวยเหลือจากใครสักคนผูมีของประทานนี้ เพื่อที่จะชวยให
คริสตจักรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ถือวาเปนความรับผิดชอบของคุณ
เปนความสําคัญที่จะตองคนใหพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ
เพราะวาคุณมี
ความรับผิดชอบที่จะตอง “กระตุน” และใชดวย อัครสาวกเปาโลเขียนถึงทิโมธีวา
“อยาละเลยความสามารถที่มีอยูในตัวทาน
ซึ่งไดทรงประทานแกทานตามคํา
พยากรณ เมื่อคณะผูปกครองไดเอามือวางบนทาน”
1 ทิโมธี 4:14
“อันของประทานของพระเจาซึ่งมีอยูในทาน โดยที่ขาพเจาไดเอามือวางบนทาน
นั้น ขอเตือนวาทานจงกระทําใหรุงเรืองขึ้น”
2 ทิโมธี 1:6
คุณตองคนใหพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ เพื่อที่จะทําใหความรับผิดชอบของ
คุณเต็มเปยมและพัฒนาขึ้นดวย คุณตองรูจักของประทานของคุณเพื่อที่จะจัดลําดับความสําคัญ
ซึ่งจะชวยใหคุณใชมันไดอยางเกิดผล

การคนพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ
แนวนโยบายตอไปนี้จะชวยคุณใหคนพบของประทานฝายวิญญาณของคุณสักอยางหรือ
หลายๆ อยาง
ขั้นที่หนึ่ง - ตองบังเกิดใหม
คุณตองบังเกิดใหมอีกครั้ง ของประทานฝายวิญญาณบังเกิดขึ้นโดยผานการบังเกิดใหม
เชนเดียวกับที่ตะลันตตามธรรมชาติบังเกิดขึ้นจากการถือกําเนิดทางรางกาย
ถาคุณมิไดเกิดมาในโลกธรรมชาติ คุณก็จะไมมีตะลันตธรรมชาติ ถาคุณไมบังเกิดใหมอีก
ครั้งในโลกฝายวิญญาณ คุณก็จะไมสามารถไดรับของประทานฝายวิญญาณ
“จงกลับใจใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน เพื่อพระ
เจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสีย
แลวทานจะไดรับพระราชทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”
กิจการ 2:38
ขั้นที่สอง - รับการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
แนวนโยบายสําหรับวิธีที่จะไดรับการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดใหไวแลวในบท
ที่ 4 ของคูมือนี้
ขั้นที่สาม - รูจักของประทานฝายวิญญาณ
ถาคุณไมรูวามีของประทานฝายวิญญาณอะไรอยูในตัว
คุณก็จะไมสามารถรูจักของ
ประทาน (อยางเดียวหรือหลายอยาง) ซึ่งพระเจาทรงประทานแกคุณ บทเรียนตางๆ ที่คุณไดศึกษา
ในหลักสูตรนี้ไดเตรียมคุณไวแลวใหสามารถจําแนกของประทานหลายๆ อยางซึ่งมีไวสําหรับผูเชื่อ
ขั้นที่สี่ - สังเกตแมแบบ (หรือแบบจําลอง) ของของประทาน
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ขณะที่คุณกําลังพิจารณาวาคุณนาจะมีของประทานอะไรบาง จะเปนประโยชนมากที่คุณ
จะสังเกตแมแบบที่เติบโตแลว สําหรับของประทานหลายๆ ชนิด “แมแบบที่เติบโตแลว” ของของ
ประทานฝายวิญญาณก็คือ
ผูเชื่อซึ่งมีประสิทธิภาพในการใชของประทานมาเปนระยะเวลา
ยาวนานพอสมควร
ตัวอยางเชน พูดคุยกับบุคคลซึ่งมีของประทานในการสอน ถามเขาวาเขาทราบไดอยางไร
วาง เขามีของประทานนั้น และเขาเริ่มตนนําออกมาใชไดอยางไร และวิธีที่เขาใชพัฒนาของ
ประทานนั้นอยางตอเนื่อง
ทําเชนเดียวกันนี้กับของประทานอื่นๆ การเรียนรูวิธีที่คนอื่นคนพบของประทานของเขา
และการสังเกตจากแมแบบที่เติบโตแลว ของประทานซึ่งนํามาปฏิบัติไดจริงๆ จะชวยคุณให
สามารถจําแนกของประทานของตัวคุณเองได
ขั้นที่หา - แสวงหาของประทานฝายวิญญาณ
ปรารถนาหาของประทาน อดอาหารและอธิษฐานเพื่อสิ่งนั้น พระคัมภีรบอกเราใหแสวงหา
ของประทานฝายวิญญาณ
“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอันใหญยิ่งกวานั้น”
1 โครินธ 12:31
เราแตละคนมีของประทานอยางนอยคนละอยาง แตขอพระคัมภีรนี้บอกเราวาเราสามารถ
แสวงหาของประทานซึ่งเรายังไมไดเปนเจาของดวย
ขั้นที่หก - ใหมีการวางมือให
ขอใหผูนําฝายวิญญาณของคุณวางมือใหคุณและอธิษฐานตอพระเจา เพื่อทรงเปดเผย
ของประทานฝายวิญญาณแกคุณ
“อยาละเลยความสามารถที่มีอยูในทานซึ่งไดทรงประทานแกทานตามคําพยากรณ
เมื่อคณะผูปกครองไดเอามือวางบนทาน”
1 ทิโมธี 4:14
หมายเหตุ
จากผลของขั้นที่หนึ่งจนถึงขั้นที่หก พระเจาอาจเปดเผยของประทานฝาย
วิญญาณใหคุณ ถาสิ่งนี้ยังไมเกิดขึ้น จงดําเนินตอไปตามขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นที่เจ็ด - วิเคราะหความสนใจฝายวิญญาณของคุณ
แงมุมซึ่งคุณพบวาเปนความชื่นชมยินดีอันใหญหลวงในการรับใชพระเจา มักจะเปนของ
ประทานซึ่งพระเจาไดใหแกคุณ เชนเดียวกับของขวัญซึ่งคุณไดรับในโลกธรรมชาติที่นําความชื่นชม
ยินดีมาสูคุณ ของประทานฝายวิญญาณก็เปนเชนนั้น
คุณตองมี “ความปรารถนาอันแรงกลา” หรือมี “ภาระใจ” (ความสนใจอันใหญหลวงหรือ
ความปรารถนา) เพื่อการรับใชในบางจุด เพื่อที่จะรับใชพระเจาอยางมีประสิทธิภาพ
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ตัวอยางเชน บุคคลซึ่งมีของประทานการปกครองสามารถใชของประทานของเขาในการ
บริหารและนําทางในบางสิ่ง เขาสามารถปกครองคริสตจักร โรงเรียนคริสเตียน ศูนยฟนฟูผูติด
ยาเสพยติด เปนตน แตเขาตองมีภาระใจหรือมีความปรารถนาอันแรงกลาในการรับใชในที่ซึ่งเขา
ใชของประทานนั้น ถาเขาไมมีความสนใจในโรงเรียนคริสเตียน เขาจะไมสามารถทํางานคงทนอยู
ไดนาน แมวาเขาคือผูที่มีของประทานในการปกครอง

1.

จงตอบคําถามตอไปนี้ เพื่อชวยชี้ชัดเกี่ยวกับความสนใจฝายวิญญาณหรือภาระใจของคุณ
บุคคลชนิดใดหรือกลุมไหนที่คุณ รูสึกวาเขาดึงดูดความสนใจของคุณไดมากที่สุด

2.

(ถาคุณถูกเรียกใหเขากลุมหนึ่งกลุมใดเปนพิเศษ ของประทานฝายวิญญาณของคุณจะ
เกี่ยวพันเขากันไดกับความองการของคนกลุมนั้นไหม ตัวอยางเชน ถาคุณรูสึกวามีการ
เรียกใหอยูกับเด็กและคุณตองการเห็นเขาเรียนรูเกี่ยวกับพระเจา คุณอาจมีของประทาน
การสอน)
ความจําเปนในดานใดที่ทําใหคุณมีความรูสึกอันแรงกลาและรบเราอยูภายใน

3.

4.

เมื่อพระเจาทรงเรียกคุณใหพบกับความจําเปนอันเฉพาะเจาะจง บอยครั้งทีเดียว
ที่คุณจะรูสึกถึงความปรารถนาอันแรงกลาเรงเราอยูภายใน)
ถาคุณไมอาจที่จะลมเหลว (คือทําใหสําเร็จได) คุณจะมีความปรารถนาอะไรที่จะกระทํา
เพื่อพระเจา

(พระเจาทรงใหเกียรติแดความปรารถนาสวนบุคคลเสมอ)
เติมประโยคนี้ใหไดความสมบูรณ “ฉันมีความเชื่อมั่นในการเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง
ภายในตัวฉัน จนกระทั่งฉันควรเขาไปมีสวนรวมใน....
163

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

5.

6.

(บอยครั้งที่ความเชื่อมั่นเชนนั้นคือการที่พระเจากําลังตรัสแกวิญญาณจิตของคุณเกี่ยวกับ
แงมุมใดซึ่งพระองคมีพระประสงคใหคุณกาวออกไปเพื่อที่จะรับใช)
ฉันแนใจวาพระเจาไดทรงเรียกฉันอยางชัดเจนใหรับใชในงานดานที่เฉพาะเจาะจงเปน
พิเศษนั่นคือ....

มีของประทานอะไรบางที่คุณคิดถึงหรือนํามาใชแลวนําความชื่นชมยินดีมากที่สุดมาให
คุณ

(ตัวอยางเชน คุณชอบการสอนไหม คุณชอบการตอนรับเลี้ยงดูผูอื่นและชอบการที่มีผูคน
มาหาคุณที่บานไหม คุณมีการถวายเงินพิเศษกอนใหญเพื่องานของพระเจาบอยไหม)
ขั้นที่แปด - วิเคราะหโดยผูนําที่เปนคริสเตียน
ใหผูนําสักคนที่เปนคริสเตียนวิเคราะหความสามารถฝายวิญญาณของคุณ ถามคําถาม
ตอไปนี้และบันทึกคําตอบไว
1.
การรับใชงานพระเจาในแงมุมใดบางที่ผูนําเห็นวาคุณทําไดดีมีประสิทธิภาพ

2.

บนพื้นฐานของการสังเกตการณนี้ ซึ่งเปนความมีประสิทธิภาพของคุณ ผูนําเห็นวาคุณ
นาจะมีของประทานฝายวิญญาณอะไรบาง
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ขั้นที่เกา - วิเคราะหงานรับใชพระเจาของคุณที่เคยทําไวในอดีต
วิเคราะหงานรับใชของคุณในอดีต ตอบคําถามเหลานี้
1.
ในอดีตคุณเคยรับใชในดานใดมากอน

2.

มีอะไรบางที่มีประสิทธิภาพ

3.

งานใดที่คุณรูสึกวามีความชื่นชมยินดีมากในการปรนนิบัติ งานเหลานี้มีงานใดที่ผูนําฝาย
วิญญาณของคุณและผูอื่นเห็นวาคุณทําไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขั้นที่สิบ - ทําแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับของประทานฝายวิญญาณใหครบ
ภาคสุดทายของบทเรียนนี้บรรจุแบบสอบถามขอมูลฝายวิญญาณสองชุด คําตอบของคุณ
ตอคําถามเหลานี้จะชวยคุณในการจําแนกของประทานฝายวิญญาณซึ่งคุณอาจมี
จงแยกหนาที่เปนแบบสอบถามทั้งหมดออกจากคูมือนี้ และทําแบบสอบถามใหครบทั้ง
สองชุด
ขั้นตอนที่สอบเอ็ด - จําแนกของประทานซึ่งคุณคิดวาคุณนาจะมี
จําแนกของประทานซึ่งคุณคิดวาคุณนาจะมี โดยตองตั้งอยูบนพื้นฐานดังนี้
1. ความรูเรื่องของประทานซึ่งคุณทราบผานทางการศึกษา
2. อะไรบางที่พระเจาทรงเปดเผยแกคุณผานทางการอธิษฐาน
3. อะไรบางที่คุณวิเคราะหพบในตัวคุณ
4. อะไรบางที่ผูนําคริสเตียนคนสําคัญเคยตั้งขอสังเกตในชีวิตของคุณ
5. ผลวิเคราะหตางๆ เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพในการรับใชของคุณในแงมุมที่คุณ
เคยทํามากอนหนานี้
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6. ทําแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับของประทานฝายวิญญาณใหครบ
รายการของประทานถูกจัดไวใน “ขั้นที่สิบสาม” ซึ่งอยูตอจากนี้ ใหใสกากบาท x ลงใน
ชองวางขางๆ ของประทาน (ตางๆ) ซึ่งคุณเชื่อวาคุณนาจะมี
ขั้นที่สิบสอง - จําแนกความตองการฝายวิญญาณ
จําแนกความตองการฝายวิญญาณของเพื่อนบานของคุณ
ชุมชนที่คุณอาศัยอยูและ
คริสตจักรของคุณ
ทบทวนความตองการตามรายการนี้
การเยี่ยมเยียน ผูปวย ผูมาใหมที่มาคริสตจักรครั้งแรกๆ สมาชิกของคริสตจักร
โรงพยาบาล หญิงมาย ทัณฑสถาน ผูสูญเสีย สถานเลี้ยงดูผูสูงอายุ
การประกาศ บานตอบาน (ไปเปนพยานทีละบาน -ผูแปล) การประกาศหลังประชุม
นมัสการ การจัดประกาศใหญที่มีการรณรงคโฆษณาเผยแพร การประกาศยอยแบบไปนมัสการ
กลางแจงตามที่ตางๆ
การติดตามผล ผูกลับใจใหม
ที่ทําการ/อุปกรณสงเสริมการบริหารงาน การพิมพ การวาด (ฝายศิลป) การเก็บ
เอกสารการจัดใหมีการประชุม การสรางอุปกรณสงเสริมการเกิดผล การไปรษณีย โทรศัพท การ
บันทึกและการเก็บขอมูล
การใหการตอนรับเลี้ยงดู การเตรียมและการปรุงอาหาร การจัดที่พักใหแกคนที่จําเปน
หรือสําหรับผูรับใชซึ่งกําลังออกปฏิบัติหนาที่เยี่ยมเยียน คณะผูประกาศ พี่นองคริสเตียน
การรับใชแกผูขัดสน การจัดหาอาหารให เสื้อผา ที่พักพิง
การดูแลรักษาอาคารสถานที่ของคริสตจักร ฝายการปรับปรุงทิวทัศน ฝายการทาสี
ฝายชางไม ฝายการไฟฟา ฝายการวางทอและผัง ฝายทําความสะอาด
ดนตรี นักรอง เครื่องดนตรี ผูนําเพลง กลุมผูเชี่ยวชาญการดนตรีพิเศษ นักดนตรีบรรเลง
เดี่ยว นักแตงเพลงและนักประพันธทํานอง การผลิตละครที่แสดงในแนวที่เกี่ยวกับศาสนา
การเงิน การกอตั้งมูลนิธิ การบัญชี การวางแผนการใชเงินเพื่องานรับใช
การเขียน หนังสือคริสเตียน จดหมายขาว ใบปลิว บทความที่เปนขาวและบทความตาม
นิตยสาร บทกวี
สื่อกลางตางๆ ชนิด เทปสําหรับฟงและวีดีโอ วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม
การใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษาทั่วไป หรือใหคําปรึกษาแกกลุมเปนพิเศษ การให
คําปรึกษาทางโทรศัพท
การรับใชแกกลุมพิเศษ คนหูหนวก คนตาบอด ผูปวยทางจิต ผูติดยานอนหลับหรือยา
กลอมประสาท ผูติดสุรา คนที่อพยพพเนจรมีมีที่อยูแนนอน แกง (คนที่จับกลุมรวมกันเปนพวก
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เปนแกง) ผูที่ใหกําเนิดบุตรโดยไมไดแตงงาน พวกรักรวมเพศ พวกยิว กลุมชนสวนนอย กลุมสตรี
กลุมบุรุษ คูสมรส เด็กที่เปนภาระแกสังคม เด็กที่หนีออกจากบาน เด็กที่หนีโรงเรียน กลุมคนที่อาน
ไมออกเขียนไมได นักโทษ ทหาร เด็ก เยาวชน คนสูงอายุ
เจาหนาที่ของคริสตจักร ผูปกครอง มัคนายก/มัคนายิกา ครูสอน รวีวารศึกษา ปฏิคม
คณะกรรมการ เชน อาคารสถานที่ การเงิน เปนตน
การแปล พระคัมภีรและวรรณกรรมของคริสเตียน
คริสเตียนศึกษา การเรียนรวีวารศึกษา การศึกษาพระคัมภีรในชวงที่นักเรียนปดเทอม
เด็กคริสเตียนที่มีอายุกอนวัยเรียน ชั้นประถมศึกษา ชั้นอุดมศึกษา วิทยาลัย การใหการฝกอบรม
แกฆราวาส (ผูที่มิใชนักบวช หรือผูรับใชทีไดรับการเจิมตั้ง - ผูแปล) ในการใชหลักสูตรจากสถาบัน
ฮารเวสไทม การศึกษาพระคัมภีรที่บาน
มิชชันนารี/การวางแผนสําหรับตั้งคริสตจักร สงออกไปยังประชาชนที่ยังไมมีใครไป
ประกาศพระกิตติคุณในเขตที่คุณอาศัยอยู/หรือประเทศที่คุณเปนพลเมืองอยู
วรรณกรรม หองสมุดที่มีหนังสือคริสเตียน รานขายหนังสือ การแจกพระคัมภีรและ
เอกสารที่เปนวรรณกรรมของคริสเตียน
การเขาคายและการสํารวจตนเองในที่สันโดษ (รีทรีท)
ทําทันที ตอบคําถามเหลานี้
1.
มีความตองการดานใดที่ยังไมไดรับการตอบสนองในละแวกบานของคุณ

2.

มีความตองการดานใดที่ยังไมไดรับการตอบสนองในชุมชนที่คุณอยู

3.

มีความตองการดานใดที่ยังไมไดรับการตอบสนองในคริสตจักรของคุณ

ขั้นตอนที่สิบสาม - ตอบสนองตอความตองการฝายวิญญาณ
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บทวิเคราะหซึ่งคุณทําเสร็จจะไมมีประโยชนอะไรเลย
เวนไวเสียแตวาคุณจะนําเอาไป
ประยุกตใชจริงๆ กับชีวิตและการรับใชของคุณ การ”นําเอาไปใช” หมายถึง ใชอยางมีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติก็ตองนําสิ่งนั้นไปใชจริงๆ
เปรียบเทียบรายการความตองการฝายจิตวิญญาณที่คุณทําไวใน ขั้นที่สิบสอง” กับ
รายการของประทาน ซึ่งคุณเชื่อวาพระเจาไดประทานใหคุณ จําแนกความตองการฝายวิญญาณ
ซึ่งไปกันไดกับของประทาน ซึ่งคุณเชื่อวามี
ตัวอยางเชน ถามีความตองการในการเปนอาจารยในคริสตจักรของคุณและคุณเชื่อวาคุณ
มีของประทานในการสอน จงอาสาสมัครเพื่อที่จะทําใหความตองการนี้สําเร็จลงได
จงใชแบบฟอรมสําหรับกรอกซึ่งจัดไวใหแลวในหนาตอไป

การจับคูของประทานฝายวิญญาณที่ตรงกับความตองการ
ฉันเชื่อวาฉันมีของ
ความตองการของประทานนี้ ซึ่งสามารถกระทําใหสําเร็จได
ประทานฝายวิญญาณ
ในกลุมชนเหลานี้ของฉัน
ซึ่งทําเครื่องหมายไว
ขางลางนี้
เพื่อนบาน
ชุมชน
คริสตจักร
_____ อัครสาวก
_______________________________
_____ ผูเผยพระวจนะ
_______________________________
_____ ผูประกาศ
_______________________________
_____ ศิษยาภิบาล
_______________________________
_____ อาจารย
_______________________________
_____ การเผยพระวจนะ
_______________________________
_____ การสอน
_______________________________
_____ การเตือนสติ
_______________________________
_____ ถอยคําแหงปญญา
_______________________________
_____ ถอยคําแหงความรู
_______________________________
_____ การรับใช
_______________________________
เพื่อนบาน
ชุมชน
คริสตจักร
_____ การชวยเหลือ
_______________________________
_____ การเปนผูนํา
_______________________________
_____ การปกครอง
_______________________________
_____ การถวาย
_______________________________
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_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

การแสดงความเมตตา
การสังเกตวิญญาณ
ความเชื่อ
การตอนรับเลี้ยงดู
ภาษาแปลกๆ
การแปล
อัศจรรย
การรักษาโรค

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

ขั้นที่สิบสี่ - ประเมินการรับใชของคุณ
หลังจากที่คุณรับใชดวยของประทานในแงมุมที่คุณถนัดไปสักระยะหนึ่ง จงประเมินผลการ
รับใชของคุณ
คุณไดคนพบและกําลังแสดงความเปนผูอารักขาที่สัตยซื่อตอของประทานฝาย
วิญญาณของคุณ
- เมื่อคุณ เกิดผล ในงานที่คุณกําลังรับใช นี่หมายความวาคุณจะเห็นผลลัพธในทางบวก
ของการรับใชของคุณ
- เมื่อคุณ รูสึกสมหวัง แลว...คุณกําลังชื่นชมยินดีในการรับใชของคุณ แตถาคุณเกิดความ
คับของใจ แสดงวาคุณอาจจะไมไดกําลังรับใชในแงมุมที่คุณมีของประทาน
- เมื่อมี ผลตอบรับกลับมา (ขอสังเกตซึ่งคุณไดรับมาจากผูนําฝายวิญญาณของคุณ) ซึ่ง
บงชี้วาคุณมีประสิทธิภาพในตําแหนงซึ่งคุณกําลังรับใชอยู
ถาการรับใชที่คุณกําลังทําไมเหมาะสมกับความสามารถฝายวิญญาณของคุณ และคุณไม
มีประสิทธิภาพจงทบทวนรายการของประทานที่เปนไปไดของคุณใหม และทูลถามพระเจาใหทรง
แสดงใหคุณรูถึงอีกแงมุมหนึ่งซึ่งคุณจะรับใชได
อยาเพิ่งทอใจ โปรดจําเรื่องชายผูที่เคยคิดวาตนเองเปนนักประกาศ แตตอมาพบวาเขาคือ
อาจารย
เปนสิ่งสําคัญพอๆ กันที่จะตองทราบใหไดวา ของประทานอะไรที่คุณไมมีเชนเดียวกับที่
ตองคนใหพบของประทานที่คุณมี สิ่งนี้จะชวยปองกันคุณจากการเสียเวลาแหงชีวิตของคุณในการ
รับใชที่ซึ่งคุณจะไมเกิดผล
โดยการกระทําควบคูไปกับการอธิษฐานและดําเนินตามขั้นตอนการฝกเหลานี้ ในไมชา
คุณจะพบโอกาสพิเศษในการรับใชซึ่งพระเจาทรงจัดเตรียมไวสําหรับคุณ
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 10
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

เขียนรายการเหตุผลหาประการวาทําไมจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองคนใหพบของประทาน
ฝายวิญญาณของคุณ

3.

จงเขียนรายการขั้นตอนทั้ง 14 ซึ่งจะชวยคุณใหคนพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 10
1.

“อันของประทานของพระเจาซึ่งมีอยูในทาน โดยที่ขาพเจาเอามือวางบนทานนั้น ขอเตือน
วาทานจงกระทําใหรุงเรืองขึ้น” 2 ทิโมธี 1:6

2.

- เพื่อกระทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายฝายวิญญาณ
- เพื่อนําไปใชในสงครามฝายวิญญาณ
- หลีกเลี่ยงการนําไปใชอยางผิดๆ
- หลีกเลี่ยงความคับของใจ
- ถือวาเปนความรับผิดชอบของคุณ

3.

ขั้นที่หนึ่ง บังเกิดใหม
ขั้นที่สอง รับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ขั้นที่สาม รูจักของประทานฝายวิญญาณ
ขั้นที่สี่ สังเกตแมแบบของของประทาน
ขั้นที่หา แสวงหาของประทานฝายวิญญาณ
ขั้นที่หก ใหมีการวางมือ
ขั้นที่เจ็ด จําแนกความสนใจฝายวิญญาณของคุณ
ขั้นที่แปด วิเคราะหโดยผูนําที่เปนคริสเตียน
ขั้นที่เกา วิเคราะหงานรับใชพระเจาของคุณที่เคยทําไวในอดีต
ขั้นที่สิบ ทําแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับของประทานฝายวิญญาณใหครบ
ขั้นที่สิบเอ็ด จําแนกของประทานซึ่งคุณคิดวานาจะมี
ขั้นที่สิบสอง จําแนกความตองการฝายวิญญาณ
ขั้นที่สิบสาม นําสิ่งที่ตองการฝายวิญญาณไปใช
ขั้นที่สิบสี่ ประเมินการรับใชของคุณ

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
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1.
พระเจาจัดหาของประทานที่จําเปนใหเสมอเพื่อชวยใหคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จ
ในการทรงเรียกฝายวิญญาณ ถาคุณไดรับการทรงเรียก คุณจะทราบไดอยางไร จงศึกษารูปแบบตอไปนี้ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการทรงเรียกของโมเสส

พระเจาทรงจัดเตรียมการนําทาง
อานอพยพ 3:1-4 หลักสําคัญประการแรกในการรูจักการทรงเรียกจากพระเจาก็คือ ตองเขาใจวาพระ
เจาเปนผูริเริ่มนํามาใหเรากอน พระองคมีความรับผิดชอบตอการติดตอกับคุณในสิ่งซึ่งพระองคตองการใหคุณทํา
คุณไมตองวิ่งไปมาดวยความวุนวายใจ พยายามที่จะหาใหพบวาพระเจาตองการใหคุณทําอะไร คุณไม
จําเปนตองซาวเสียงถามความคิดเห็นจากบรรดาเพื่อนๆ วาพวกเขาคิดวาคุณควรทําอะไร นั่นแปนความ
รับผิดชอบของพระเจาเองที่จะตองสื่อสารการทรงเรียกของพระองคมาถึงคุณอยางชัดแจง ความรับผิดชอบของ
คุณก็คือกระทําสิ่งที่พระองคทรงเรียกนั้นใหสําเร็จ
การทรงเรียกที่แทจริงจากพระเจามิใชสิ่งซึ่งคุณตัดสินใจที่จะทําดวยตัวคุณเอง หรือที่คนอื่นคิดวาคุณ
ควรทํา

ตัวคุณเองจะตองมีภาระใจ
เปนเวลาหลายปทีเดียวที่โมเสสมีภาระอยูในหัวใจสําหรับประชากรอิสราเอลของเขา เขามีความรูสึก
อยางแรงกลาเกี่ยวกับสิ่งนี้ จนกระทั่งเขาไดฆาชาวอียิปตคนหนึ่ง และนั่นคือสาเหตุวาทําไมจึงตองอยูในถิ่น
ทุรกันดาร (อพยพ 2:11-15)
เมื่อคุณถูกเรียกโดยพระเจาใหรับใชในงานพิเศษ คุณจะรูสึกวามีภาระลึกๆ มีความสนใจความหวงใย
และความปรารถนาอันแรงกลาในแงมุมนั้น

คุณจะตองยอมรับแผนการที่พระเจาประทานให
ภาระ ความสนใจ ความหวงใย และความปรารถนาอันแรงกลาเทานั้นยังไมเพียงพอที่จะกระทําใหการ
ทรงเรียกของพระเจาประสบผลสําเร็จ ยิ่งไปกวานั้นในการจัดหาการนําทางและภาระมาให พระเจาจะติดตอดวย
แผนการซึ่งชวยใหคุณประสบผลสําเร็จในการทรงเรียกของคุณ
ตรงนี้เปนจดที่หลายคนพลาด พวกเขาไดรับการทรงเรียกและไดรับภาระจากพระเจา แตเขารีบรอน
จนเกินไป จึงพยายามที่จะทําใหสําเร็จตามการทรงเรียกโดยปราศจากการรอคอยพระเจาใหสื่อความหมายเรื่อง
แผนการของพระองค
พระเจาใหแผนการแกโมเสส โมเสสและอาโรนจะตองไปปรากฏตัวตอพระพักตรของฟาโรหและใหรับ
การปลดปลอยประชาชนชาวอิสราเอล เขาทั้งสองตองนําพวกเขาผานถิ่นทุรกันดารไปยังดินแดนซึ่งพระเจาได
ทรงสัญญาแกพวกเขา
เมื่อพระเจาประทานการทรงเรียกแกคุณและใหคุณมีภาระใจ ก็จงรอคอยจนกระทั่งคุณไดรับแผนการ
ของพระองคเพื่อการรับใชของคุณจะทําไดสําเร็จ

คุณจะมีความรูสึกวามีความสามารถไมเพียงพอ
ในอพยพ 3:8 คุณสามารถเห็นไดทันทีวาโมเสสรูสึกวาตนเองมีความสามารถไมเพียงพอ ทานกลาววา
“ขาพเจาเปนผูใด ซึ่งขาพเจาควรไปปรากฏตัวตอหนาฟาโรห และตองเปนผูนําลูกหลานของอิสราเอลออกจาก
อียิปต”
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เมื่อคุณไดรับการทรงเรียกที่แทจริงจากพระเจา คุณจะรูสึกเสมอวาตนเองยังมีความสามารถไมเพียงพอ
(ถาคุณรูสึกวาตนเองมีความสามารถเพียงพอแลวสําหรับภาระกิจอันนั้นแลวละก็.. โปรดระวังใหดี สวนมากที่สุด
แลวนั่นมิใชการทรงเรียกที่แทจริงซึ่งมาจากพระเจา)
เมื่อพระเจาทรงเรียกทาน คุณจะรูสึกถึงความออนแอ มีความสามารถไมเพียงพอและไมพรอม คุณจะ
ไมรูสึกวาคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทําสิ่งที่พระเจาเรียกคุณใหกระทํา และคุณก็จะรูสึกตื่นเตนโดยการทาทาย
นั้น
คุณมีเพื่อนหลายคนทีเดียว บุรุษและสตรีผูยิ่งใหญของพระเจาในอดีตหลายๆ ศตวรรษก็มีความรูสึก
เชนเดียวกันนี้ เขาเหลานั้นผูซึ่งกระทําใหการทรงเรียกของเขาประสบผลสําเร็จ ไมทองใจในการที่ตนเองมี
ความสามารถไมเพียงพอ ก็เพราะวาเขาเหลานั้นเชื่อในความสามารถที่เพียงพอของพระเจา
พระเจาทรงตอบโมเสสในอพยพ 3:12 วา “...แนนอนที่สุด เราจะอยูกับเจา”
พระเจามิไดกําลังเสาะหาคนซึ่งรูสึกวาตัวเองมีความสามารถเพียงพอ ไมสําคัญเลยวาคุณเปนใคร แต
ความสําคัญอยูตรงที่... พระเจาคือใคร!
2.
จงศึกษาชีวิตของคนอื่นๆ ซึ่งมีบุคลิกลักษณะบอกไวในพระคัมภีร และคุณจะคนพบรูปแบบ
เดียวกันนี้ในการทรงเรียกของพระเจา ตัวอยางเชน จงอานเกี่ยวกับการทรงเรียกของกิเดโอนใน พงศาวดาร 6
และการทรงเรียกของเยเรมียใน เยเรมีย บทที่ 1
3.
รายการสําหรับสํารวจตอไปนี้ จะชวยคุณในการดําเนินตามขั้นตอนการฝกจนสําเร็จ เพื่อการ
คนพบของประทานฝายวิญญาณของคุณซึ่งไดจัดทําไวใหในบทนี้แลว
ขั้นที่หนึ่ง ฉันไดบังเกิดไหมแลว
ขั้นที่สอง ฉันไดรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว
ขั้นที่สามฉันสามารถจําแนกของประทานฝายวิญญาณหลายๆ อยางไดแลว
ขั้นที่สี่ ฉันไดสังเกตแมแบบที่เติบโตแลวของของประทานตางๆ แลว
ขั้นที่หา -ฉันไดแสวงจนพบของประทานฝายวิญญาณอยางหนึ่งแลวโดยการอดอาหารและ
การอธิษฐาน
ขั้นที่หก ฉันไดขอใหผูนําฝายวิญญาณวางมือใหฉันและทูลถามพระเจาใหเปดเผยของ
ประทานใหแลว
ขั้นที่เจ็ด ฉันไดวิเคราะหความสนใจฝายวิญญาณของฉันแลว
ขั้นที่แปด ฉันไดผานการวิเคราะหโดยผูนําฝายวิญญาณของฉันแลว
ขั้นที่เกา ฉันไดวิเคราะหการรับใชพระเจาในอดีตของฉันแลว
ขั้นที่สิบ ฉันไดทําแบบสอบถามขอมูลของประทานฝายวิญญาณครบถวนแลว
ขั้นที่สิบเอ็ด ฉันไดจําแนกของประทานที่ฉันเชื่อวาฉันนาจะมีไดแลว
ขั้นที่สิบสอง ฉันไดจําแนกความตองการฝายวิญญาณในบาน ในชุมชนและในคริสตจักรแลว
ขั้นที่สิบสาม ฉันไดจับคูของประทานที่ตรงกับความตองการและเริ่มตนกระทําใหสําเร็จแลว
ขั้นที่สิบสี่ ฉันไดประเมินการรับใชของฉันในแงมุมที่แนะนํานี้แลว และพบวามีประสิทธิภาพ
ใชการได
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แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับของประทานฝายวิญญาณ
มีแบบสอบถามที่แตกตางกันอยู 2 ชุด ชุดแรกคือชุดที่ทําไวสําหรับ ของประทานพิเศษตางๆ ของอัคร
ทูต ผูเผยพระวจนะ นักประกาศ ศิษยาภิบาลและอาจารย อีกชุดหนึ่งทําไวสําหรับ ของประทานฝายวิญญาณ ซึ่ง
ยังคงเหลืออยู ใหคุณตอบแบบสอบถามแตละชนิดดวยวิธีการเดียวกัน นี่คือขั้นตอนที่จะตองทําตาม

ขั้นที่หนึ่ง
1.
ตอบคําถามของแบบสอบถามใหครบ ทําเครื่องหมายกากบาทลงในชอง ใช หรือ ไมใช
สําหรับคําตอบของแตละคําถาม
ใฃ
ไมใฃ
1. คุณเชื่อไหมวาพระเจากําลังเรียกคุณใหรับใชในฐานะเปนผูนํา

ขั้นที่สอง
เมื่อคุณอาน ทําความเขาใจคําถามในแบบสอบถามจบ ใหคุณทําเครื่องหมายลงใน “กระดาษคําตอบ”
ซึ่งอยูบางทายของแบบสอบถาม สําหรับคําถามแตละขอซึ่งคุณกาเครื่องหมาย ใช จงทําเครื่องหมายลงในชอง
สี่เหลี่ยมโดยดูจากหมายเลขคําถามนั้น
อยาทําเครื่องหมายใดๆ สําหรับคําตอบวา ไมใช จงกาเครื่องหมายสําหรับคําถามซึ่งคุณตอบดวย
คําตอบวา ใช เทานั้น

ตอไปนี้เปนตัวอยาง
บุคคลนี้ตอบวา ใช ตอคําถามที่ 1, 6 และ 13 ดังนั้นเขาจึงกาเครื่องหมายในรูปสี่เหลี่ยมดวยจํานวนที่
อยูบนกระดาษคําตอบ

คุณสมบัติทั่วไป
ใชกับบุคคลที่มีของประทานทั้ง 4 คน

ผูเผยพระวจนะ
(ผูเทศนา)
6=1
=3
6=6
=8
= 11
6 = 13
เขาตอบคําถามที่ 11, 3 และ 8 วา ไมใช ดังนั้นเขาจึงไมไดทําเครื่องหมายที่จํานวนดังกลาวบนแผน
คําตอบ

ขั้นที่สาม
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สําหรับของประทานแตละชนิด ใหนับหมายเลขของชองสี่เหลี่ยมซึ่งคุณไดทําเครื่องหมายไวภายใตนั้น
(ชองสี่เหลี่ยมซึ่งทําเครื่องหมายแลวคือชองที่มีคําตอบวา ใช ของคําถามทั้งหมด) ใหขีดเสนบนกรอบของรูป
สี่เหลี่ยม ลงตรงหมายเลขที่ถูกตอง

อัครทูต (มิชชั่นนารี)
=
6=
6=
6=
=
=
=
=
=
=

2
7
12
17
22
27
32
37
42
47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ขั้นที่สี่
หลักจากที่คุณไดนับชองสี่เหลี่ยมซึ่งไดทําเครื่องหมายของประทานแตละชนิดตามหัวขอแลวและกา
เครื่องหมายลงในกรอบของรูปสี่เหลี่ยม จงระบายกรอบรูปสี่เหลี่ยมใหเสร็จตามลักษณะดังนี้
ตัวอยางเชน
ทั่วไป
อัครทูต
ผูเผยพระวจนะ
ผูประกาศ
ศิษยาภิบาล
และอาจารย
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แทงยาวๆ คือ คะแนนสูงสุด แทงสั้นๆ คือ คะแนนต่ําสุดของคุณ ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวา บุคคลนี้อาจ
มีของประทานพิเศษในการเปนศิษยาภิบาล เพราะวากรอบรูปสี่เหลี่ยมของเขาในแงมุมนี้สูงสุด

ของประทานพิเศษ
ขอมูลแบบสอบถาม
การทดสอบพิเศษนี้เกี่ยวกับเรื่อง “ของประทานพิเศษ” (อัครทูต ผูเผยพระวจนะ นักประกาศ ศิษยาภิ
บาลและอาจารย) ถูกออกแบบมาเพื่อชวยคุณในการประเมินความจริงวา ความปรารถนาและรูปแบบของคุณ
กําลังเปดเผยถึงคุณสมบัติตางๆ และบุคลิกลักษณะของบุคคลที่มีของประทานเหลานี้หรือไม
ขณะที่การทดสอบนี้อาจแลดูวาชวยไดมาก แตนั่นไมสามารถพิจารณาวาเปนการสรุป คุณตองประเมิน
คาการทรงเรียกของพระเจาจากภายในอยางระมัดระวังรอบคอบ ดวยการใชของประทานอยางมีประสิทธิภาพ
และอยางตอเนื่อง และการยืนยันของประทานนั้นโดยสมาชิกคนอื่น ซึ่งเปนพระกายเดียวกันของพระคริสต
ใช

ไมใช
1. คุณเชื่อไหมวา พระเจากําลังทรงเรียกคุณใหเขาสูตําแหนงผูนํา
2. คุณเคยมีความปรารถนาที่จะเปนมิชชันนารีไหม
3. คุณเชื่อวาพระเจาทรงใหความสามารถแกคุณในการเปนนักพูดในที่สาธารณะไหม
4. คุณมีความปรารถนาอังยิ่งใหญที่จะเปนพยานแกคนที่ยังไมเชื่อไหม
5. คุณสนุกกับการใชเวลาในการศึกษาพระคัมภีรไหม
6. คุณเคยมีความปรารถนาไมหยุดยั้งที่จะรับใชเต็มเวลาเกี่ยวกับเรื่องพระวจนะของพระเจา
ไหม
7. คุณชอบการเดินทางไปยังที่ตางๆ บอยๆ ไหม
8. คุณรูสึกวามีความสามารถในการพูดตอหนาผูฟงจํานวนมากๆ ไหม
9. คุณชอบการแบงปนพระกิตติคุณกับผูที่ยังไมเชื่อยิ่งกวาการสอนและการฝกอบรมใน
แนวทางคริสเตียนไหม
10. คุณปรารถนาที่จะทํางานในคริสตจักรทองถิ่นมากกวาการยายไปที่อื่นซึ่งมีโอกาสใหมๆ
ในการรับใชไหม
11. คุณเชื่อวาการแตงงานและสถานภาพทางครอบครัวของคุณเปนตัวอยางสําหรับคนอื่นที่
จะติดตามไหม
12. คุณรูสึกถึงของประทานในแงของการพัฒนาผูนําสําหรับคริสตจักรใชไหม
13. เมื่อคุณเห็นสภาพและสถานการณซึ่งไมถูกตอง คุณปรารถนาที่จะมีสวนเกี่ยวของในการ
แกไขบางไหม
14. การเปนพยานแกผูที่ยังไมเชื่อนั้นงายสําหรับคุณไหม
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15. คุณชอบการมีสัมพันธภาพกับคนอื่นซึ่งไมรูจักคุนเคยดีไหม
16. คนอื่นๆ ซึ่งรูจักคุณดีเขากลาวถึงคุณวาเปนคนมีความอดทนและมีใจกรุณาไหม
17. คุณเคยเริ่มตนงานรับใชเพื่อพระเจาและเฝาดูการเจริญเติบโตจนถึงจุดซึ่งคนอื่นถูกอบรม
ใหทําในสิ่งที่คุณกําลังทําอยูไหม
18. บอยครั้งไหมที่คุณมีความรูสึกถึงวิญญาณความกลาในการพยายามที่จะพูดพระวจนะ
ของพระเจากับประชาชนและสถานการณที่จําเปน
19. คุณเปนพยานเพราะวามีความปรารถนาที่จะทํามากกวาที่จะเปนความรับผิดชอบและ
หนาที่ใชไหม
20. คุณชอบทํางานกับคน การเกี่ยวของกับปญหาสวนตัว ภาระหนัก และคําถามของเขา ยิ่ง
กวาจะปลอยใหคนอื่นเปนผูรับผิดชอบไหม
21. คุณสามารถเรียกตัวเองวาเปนคนมีวินัยดีไหม
22. คุณพบวาการไปและอยูในประเทศและวัฒนธรรมอื่นเปนเรื่องงายไหม
23. เคยมีผูเชื่อคนอื่นๆ ใหความเห็นวาเมื่อคุณกลาวถอยคําแกประชาชนแลว พวกเขารูสึก
ยอมรับผิดในใจไหม
24. เคยมีใครแบงปนกับคุณวา เขารูสึกวาคุณมีของประทานในการประกาศไหม
25. คุณชอบการรับใชแบบการสอนประจําวันซึ่งเกี่ยวของกับผูเชื่อที่มีความเจริญเติบโตฝาย
วิญญาณทุกระดับไหม
ใช

ไมใช
26. คุณเรียกตัวเองวาเปนบุคคลซึ่งชอบการตอนรับเลี้ยงดูและสนุกกับการมีผูคนมาอยูที่
บานไหม
27. คุณพบวาเปนการงานไหมที่ตองผูกพันและอดทนกับความลําบากในทามกลาง
สถานการณที่ยุงยากและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
28. คุณพบวาตนเองคอยขางจะแข็งกราวในการแบงปนพรวะจนะของพระเจากับคนในยาม
ที่ตองการยิ่งไปกวาการรอคอยใหมีการถามคําถาม
29. คุณพบวาคุณมีความสนใจใหญหลวงและอยากเกี่ยวของในการนําคนที่ยังไมไดรับความ
รอดมาหาพระคริสตยิ่งกวาการสอนและการฝกอบรมผูเชื่อใชไหม
30. คุณรูสึกวามีภาระใจที่อยากจะฝกผูเชื่อใหรูวีที่จะใชของประทานฝายวิญญาณและการ
รับใชที่มีประสิทธิภําเพื่อพระเจาไหม
31. คุณคือบุคคลซึ่งสามารถดํารงชีวิตดวยภาวะกดดันทางการเงินและรายไดจํากัด โดย
ปราศจากการบีบคั้นทางอารมณและปรารถนาที่จะหารายไดเพิ่มมากขึ้นไหม
32. ขณะนี้คุณเปนอิสระจากครอบครัวและความรับผดชอบทางการเงินซึ่งผูกมัดคุณไมใหไป
ยังประเทศหรือวัฒนธรรมอื่น
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33. คุณมีใจเอนเอียงไปในทางการพูดในที่สาธารณะมากกวาการสนทนาสวนบุคคล
34. คุณพบวาตนเองมีความกระตือรือลนในการแสวงหาโอกาสที่จะเปนพยานเพื่อพระคริสต
ไหม
35. คุณมีความสบายใจไหมในการใชเวลายาวนานหลายๆ ชั่วโมงในการคนควาและศึกษา
เกี่ยวกับพระคัมภีร
36. คุณเปนคริสเตียนมาเกินกวาสามปแลวใชไหม
37. คุณเชื่อไหมวาคุณมีความสามารถมีชัยชนะในการนําคนมาหาพระคริสตและฝกอบรม
พวกเขาใหกลายเปนศิษยาภิบาลได
38. คุณมีประสบการณบางไหมในการเทฯพระวจนะของพระเจาแกคนเปนกลุมๆ ผูซึ่งมา
รวมตัวกันเพื่อฟงคุณพูด
39. คุณเริ่มตนแตละวันดวยการมีสวนรวมและปรารถนาที่จะแบงปนพระกิตติคุณกับผูที่ยัง
ไมเชื่อไหม
40. มีใครเคยบอกคุณวาคุณนาจะเปนศิษยาภิบาลที่ดีหรือเปนอาจารยที่ดีหรือไม
41. คุณเคยมีความรับผิดชอบในการจัดการครอบครัวหรือธุรกิจซึ่งคนอื่นกลาววาคุณประสบ
ความสําเร็จบางไหม
42. คุณพบวาเปนการงายที่จะพบกับคนแปลกหนาและทําความรูจักกับเขาไดอยางรวดเร็ว
ไหม
43. บอยครั้งไหมที่คุณตองเขาไปยุงเกี่ยวกับเรื่องทางจริยธรรมในหลายๆ สถานการณและ
ปรารถนาที่จะพูดออกมาเพื่อตอตานสิ่งซึ่งไมถูกตอง
44. บอยครั้งไหมที่คุณมีการสนทนากับผูที่ยังไมเชื่อเกี่ยวกับความเปนบุคคลและงานของ
พระเยซูคริสต
ใช

ไมใช
45. คุณเชื่อไหมวาพระเจาไดประทานความสามารถใหคุณทํางานกับประชาชนและชวย
แกปญหาของเขาในทางบวกและดวยทาทีแหงความรัก
46. คุณมั่นใจวาผูเชื่อคนอื่นๆ จะกลาววาคุณเปนผูนําที่มีของประทานเพื่อคริสตจักร
47. มันเปนการงายหรือเปลา ที่คุณจะมอบความรับผิดชอบแกผูที่มีความสามารถในการ
เปนผูนํา
48. คนอื่นมักจะพูดวาคุณเปนนักพูดที่ประทับใจผูฟงใชไหม
49. คุณกลาพูดไดไหมวา คุณมีภาระใจสําหรับผูที่ยังไมเชื่อเพื่อใหไดรับความรอด ถึงขนาดที่
ทําใหคุณตองควบคุมตัวเองทั้งในการพูดและการกระทําบอยๆ
50. คุณชอบไหมกับความรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใสความตองการฝายวิญญาณของ
กลุมคน
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กรอบโครงรางของของประทานพิเศษ
ใชกระดาษคําตอบตอไปนี้เพื่อกรอกลงในกรอบสี่เหลี่ยม ทําตามคําแนะนําในหนา 173-174

ทั่วไป
อัครสาวก
ผูเผยพระวจนะ
ผูประกาศ
ศิษยาภิบาล
และอาจารย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ของประทานพิเศษ
กระดาษคําตอบ
คุณสมบัติทั่วไป
(ใชกับบุคคลที่มีของประทานทั้ง 4)
=1
=6
= 11

ผูเผยพระวจนะ
(ผูเทศนา)
=3
=8
= 13

179

ศิษยาภิบาล
(ครูอาจารย)
=5
= 10
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=
=
=
=
=
=
=

16
21
26
31
36
41
46

=
=
=
=
=
=
=

18
23
28
33
38
43
48

=
=
=
=
=
=
=

20
25
30
35
40
45
50

ผูประกาศ
=4
=9
= 14
= 19
= 24
= 29
= 34
= 39
= 44
= 49

อัครทูต
=2
=7
= 12
= 17
= 22
= 27
= 32
= 37
= 42
= 47

ของประทานฝายวิญญาณ
ขอมูลแบบสอบถาม
ใช

ไมใช
1. คุณคิดวาตนเองเปนนักพูดในที่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพไหม
2. คุณพบวามันงายและสนุกไหมในการใชเวลาศึกษาอยางละเอียดและคนควาเกี่ยวกับพระ
คัมภีร
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3. คุณชอบการมีสวนแบงเบาปญหาสวนตัวและความรูสึกกับคนอื่นๆ ไหม
4. คุณพบวาตัวคุณเองมีความสนใจในวิธีการนําเอาพระวจนะพระเจาไปประยุกตใชยิ่งกวา
การพยายามที่จะเขาใจขอความเทานั้น
5. คุณรูสึกไหมวาพระเจาประทานความสามารถพิเศษใหคุณในการเรียนรูและไดรับความรู
เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา
6. คุณชอบไหมในการกระตุนใหผูอื่นปฏิบัติภาระกิจและการรับใชตางๆ
7. คนอื่นๆ เขาพูดถึงคุณวาเปนคนที่ตัดสินใจไดไมยากใชไหม
8. คุณดูเหมือนจะเปนคนที่เอาใจจดจอตอสิ่งที่ปฏิบัติไดและจําเปนตองทําใหสําเร็จยิ่งกวาจะ
เพงเล็งวาทําไมจึงตองทําเชนนั้น
9. เมื่อคุณจะทราบวามีคนตองการความชวยเหลือ คุณเสนอความชวยเหลือแกเขาทันทีไหม
10. คุณเปนคนที่คอนขางจะชอบใหเงินในการชวยเหลือยิ่งกวาใหความชวยเหลือดวยแรงงาน
ที่ลงมือทําใหเขาใชไหม
11. คุณชอบการเยี่ยมเยียนคนปวยหรือคนไรความสามารถไหม
12. บานของคุณเปนบานชนิดที่คนสวนมากรูสึกสะดวกสบายนาอยูจะมีคนแวะมาบอยๆ เปน
การเยี่ยมโดยไมมีการบอกลวงหนาไดใชไหม
13. คุณพบวาคุณมีความสามารถที่จะเชื่อสิ่งซึ่งผูเชื่อคนอื่นดูเหมือนไมสามารถจะยอมรับใช
ไหม
14. ผูเชื่อคนอื่นๆ เคยบอกคุณวา คุณเปนคนซึ่งดูเหมือนจะรูวาอะไรถูกอะไรผิดไดเสมอใช
ไหม
15. เมื่อมีสถานการณซึ่งไมถูกตองเกิดขึ้น คุณมีความรูสึกเปนภาระใจที่จะตองพูดเพื่อที่จะ
แกไขใหดีขึ้นไชไหม
16. คุณชอบที่จะพิสูจนขอสงสัยและคําถามตางๆ ใชไหม
17. คุณพบไหมวาคนชอบถามคุณบอยครั้งเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาสวนตัวของเขา
18. คุณพบบอยครั้งที่คุณรูอยางกระทันหันวาควรจะทําอะไรในสถานการณซึ่งคนอื่นๆ ไมรูวา
ควรจะทําอะไรดี
19. คุณพบวาบอยครั้งที่คนมาหาคุณพรอมกับปญหายากๆ และมีคําถามยากๆ จากพระ
คัมภีรเพื่อถามขอความเขาใจของคุณ
20. คุณพบวาตนเองตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคสําหรับตนเองและการรับใชไวในฐานะที่
เปนผูเชื่อใชไหม
21. คุณรูสึกวาตนเองมีความรับผิดชอบอันใหญหลวงในการตัดสินใจเพื่อประใยชนของคน
อื่นใชไหม
22. ปกติแลวคุณมีความชื่นชมยินดีกับการทําสิ่งตางๆ ที่ตองทําใหสําเร็จลุลวงไปไมวางาน
นั้นจะเล็กนอยเพียงใดใชไหม

ใช

ไมใช
23. คุณรูสึกวาคุณมีงานรับใชพิเศษในการชวยเหลือผูอื่นใหมีประสิทธิภาพในการงานของเขา
มากยิ่งขึ้นใชไหม
24. เมื่อคุณทราบวามีคนตองการความชวยเหลือ คุณคิดถึงการสงเงินไปชวยเขาบางทันทีใช
ไหม
25. เมื่อคุณทราบวามีคนปวยอยูที่โรงพยาบาล คุณรูสึกถึงการทาทายที่จะนําคําหนุนใจและ
การใหกําลังใจแกเขาบางไหม
26. คุณรูสึกไหมวา จริงๆ แลวเหมือนมีอะไรขาดหายไปในชีวิต เมื่อคุณไมสามารถรับรองแขก
ที่บานของคุณ
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27. เมื่อมีคนกลาววามีสิ่งที่ทําไมไดหรือเปนไปไมได คุณรูสึกวาคุณมีภาระที่จะตองเชื่อวา
พระเจาทรงทําใหเปนไปไดใชไหม
28. คุณรูสึกวาคุณมีความเขาใจบุคคลนั้น ซึ่งแมวาคุณไมรูจักเขาดีก็ตาม
29. คุณมีแนวโนมเอียงที่จะพูดถึงเรื่องนั้นกับคนทั้งกลุมยิ่งกวาที่จะนิ่งเงียบและฟงไวเทานั้น
30. เมื่อคุณไดยินคําถามหรือปญหา คุณมีความกระตือรือลนที่จะคิดและใหคําตอบใชไหม
31. คุณรูสึกวาคุณอยากจะพูดเปนสวนตัวกับคนซึ่งมีปญหามากกวาที่จะสงเขาไปใหคนอื่น
ชวยเหลือ
32. บอยครั้งไหมที่มีคนแสวงหาคําแนะนําจากคุณในสถานการณที่ยากๆ วา ถาเปนคุณจะ
ทําอยางไร
33. ในการศึกษาพระวจนะพระเจาคุณสังเกตบางไหมวาการรับรูภายในใหมๆ และการเขาใจ
เรื่องยากๆ ดูเหมือนจะกลายเปนสิ่งงายแกคุณ
34. เมื่อมีคนที่กําลังทํางานแตไมไดผลดี คุณรูสึกไหมวาคุณจําเปนตองเขาไปยุงเกี่ยวดวย
เพื่อที่จะชวยเขาใหมีประสิทธิภาพในงานที่เขากําลังทําอยู
35. คุณรูสึกวามีความรับผิดขอบทางดานจริยธรรมในขณะที่ชี้ทิศทางและใหการนําทางโดย
คิดเสมอวากรทําเชนนี้นั้นจะมีผลตอคนอื่นอยางไร
36. คุณมีความพอใจในการกระทําสิ่งซึ่งคุณรับผิดชอบมากกวาจะมัวไปคิดถึงสิ่งที่คุณไดทํา
ไปแลววาคนอื่นเขาคิดอยางไร
37. คุณเขาใจวาตนเองมีความสามารถในการอุปถัมภหนุนใจแกผูอื่นยิ่งกวาที่คุณเองจะอยู
ในตําแหนงผูนํา
38. คุณพบวาตนเองมองหาโอกาสที่จะถวายเงินออกไปโดยปราศจากการฟงคําขอรอง
39. คุณพบวามันงายที่จะแสดงความชื่นชมยินดีตอหนาคนซึ่งกําลังทุกขทรมานทางกาย
40. คุณรักที่จะสรางความสุขใหคนที่มาอยูในบานของคุณโดยไมคํานึงวาคุณรูจักเขาดีแค
ไหน
41. ปกติคุณรูสึกตอตานคนที่พูดวาสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําไมไดหรือทําไมสําเร็จ
42. คุณรับรูไหมวาผูคนรูสึกยอมรับผิดเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติไมถูกตองและจากคํา
สอนผิดๆ เมื่อคุณแบงปนกับเขาวาพระคัมภีรกลาววาอยางไร
43. คุณรับรูบอยไหมวาสิ่งที่เขาพูดๆ กันนั้นถูกกลาวโดยซาตานเปนตนเหตุมากกวาโดยพระ
เจา และขอพิสูจนของคุณก็ถูกตอง
44. คุณพูดบอยไหมวาคุณสามารถอธิบายปญหายากๆ ใหพวกเขาฟงได
45. คุณมีความชื่นชมยินดีจากการหนุนใจผูคนซึ่งกําลังเขาสูปญหาและการทดลองสวนตัวใช
ไหม
46. คุณพบวาปกติผูคนมักถามวาคุณคิดอะไรเกี่ยวกับสถานการณซึ่งตองการความเชื่อซึ่ง
คุณก็ทราบดีเสมอวาควรทําอะไร
ใช

ไมใช
47. คุณเคยสังเกตไหมวาคุณมีความสามารถที่จะเขาใจการสอนพระวจนะพระเจาที่ยากๆ ได
48. คุณคอนขางจะแสดงวิธีปฏิบัติภาระกิจใหผูอื่นมากกวาจะทําสิ่งนั้นดวยตนเอง
49. คุณชอบการชี้ทางใหคนอื่นและตัดสินใจใหพวกเขาไหม
50. เปนความจริงไหมวาเมื่อคุณถูกขอรองใหทําสิ่งซึ่งเปนภาระพิเศษปกติแลวคุณไมรูสึกวามี
ความกดดันหรือขอผูกมัดเลย
51. คุณรูสึกวามีภาระใจพิเศษที่จะชวยปลดปลอยคนอื่นใหพนหนาที่เพื่อที่จะใหเขาเปนอิสระ
ในการทํางานสําคัญๆ ไดมากขึ้น
52. คุณพบวาตนเองตอบรับทันทีตอความตองการทางการเงินคือ จายเงินของคุณเองโดยที่
ไมตองวางแผนมากมายกอนที่จะทําเชนนั้น
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53. เปนการงายสําหรับคุณไหมที่จะพูดคุยกับคนซึ่งทุกขทรมานทางกาย
54. คุณพิจารณาบานของคุณวาเปนสถานที่ซึ่งสามารถใหการรับใชแกคนอื่นๆ ไดอยาง
แทจริงไหม
55. คุณไดพิจารณาตนเองวาไมตองรอใหเหตุการณกระจางชัดและเห็นทิศทางที่ชัดเจนกอน
คุณก็สามารถตัดสินใจอะไรๆ ลงไปได
56. คุณพบบอยครั้งที่คุณประเมินคาผูคนและสิ่งตางๆ ซึ่งเขาพูดและบอกไดวาผิดหรือถูก
57. เมื่อคุณกลาวพระวจนะพระเจา คุณมักจะคิดถึงวาจะสามารถทาทายและเราใจบุคคลซึ่ง
คุณกําลังพูดดวยไดอยางไร
58. คนแสดงใหคุณรูวาเขาซาบซึ้งในวิธีที่คุณอธิบายสิ่งตางๆ จากพระคัมภีร
59. คุณพบวางายไหมที่ตองติดตอกับผูคนที่มีความกดดันหรือทอใจ และคุณมีประสบการณ
ที่ชื่นชมยินดีในสิ่งที่คุณทําเพื่อพวกเขาสําเร็จ
60. ผูเชื่อคนอื่นเอยถึงการตัดสินใจที่คุณทําหรือคําแนะนําของคุณที่ใหแกเขาวาถูกตองและดี
ที่สุดสําหรับทุกคนดวยใชไหม
61. ดูเหมือนวาคุณจะเขาใจสิ่งตางๆ เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจาซึ่งผูเชื่อคนอื่นๆ ที่มีภูมิ
หลังและประสบการณเดียวกันกลับไมรูและเขาใจเทาคุณ
62. คุณมีความสนใจพิเศษที่จะตองฝกและสรางสาวกใหแกผูเชื่ออื่นๆ ใหกลายเปนผูนําบาง
ใชไหม
63. คุณพบวาตนเองมักจะคิดถึงการตัดสินใจซึ่งจําเปนตองทํา เพื่อนําทางแกกลุมหรือ
องคการใชไหม
64. คุณชอบที่จะทํางานดวยตัวคุณเองมากกวาทํากันเปนกลุมเพื่อพยายามใหประสบ
ความสําเร็จ
65. คุณเชื่อไหมวาคุณสามารถชวยคนเกือบจะทุกคนที่มีความจําเปนได ถาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่
คุณพอจะชวยเหลือเขาได
66. คุณรูสึกมีความยินดีอยางไหญหลวงในการใหโดยไมคํานึงถึงสิ่งตอบแทนซึ่งจะไดจากผูที่
คุณชวยเหลือเขา
67. คุณคิดถึงวิธีที่จะชวยคนที่กําลังทนทุกขกับอาการทางกายบอยๆ ใชไหม
68. คุณชอบที่จะรับใชในดานทําใหผุคนมีความสุขในบานของคุณโดยไมคํานึงวาเขาเปนใคร
70. คุณรูสึกมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญตอพระเจาเมื่อรูวามีบางสิ่งไมถูกตองแมวาผูเชื่อ
อื่นๆ ดูเหมือนจะไมเขาใจ
71. ผูเชื่อคนอื่นเคยบอกคุณวา คุณมีความสามารถในการสื่อความหมายพระวจนะพระเจา
อยางมีประสิทธิภาพมากบางไหม
ใช

ไมใช
72. มีผูคนมาหาคุณบอยไหมเพื่อแสวงหาคําตอบสําหรับคําถามหรือปญหาที่ชี้เฉพาะเจาะจง
73. คุณรูสึกมีความผูกพันดวยความรักและความสงสารตอคนซึ่งมีปญหาสวนตัวและปญหา
ทางอารมณไหม
74. เมื่อคุณใหคําปรึกษาแกบางคน คุณย้ํา “วิธี” ที่ควรจะทํา มากกวา “ทําไม” จึงตองทํา
75. บอยครั้งไหมที่ผูเชื่ออื่นๆ พูดวาคุณมีความสามารถที่จะรูและเขาใจสิ่งซึ่งมาจากพระ
วจนะพระเจา
76. คุณมีความสนใจเปนพิเศษกับการชวยเหลือผูคนใหเขาบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวใชไหม
77. ดูเหมือนผูคนมักพึ่งพาอาศัยคุณในการตัดสินใจครั้งสําคัญๆ สําหรับกลุมหรือองคการใช
ไหม
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78. เมื่อคุณทราบวามีงานพิเศษซึ่งจําเปนตองทําใหเสร็จ คุณมีความกระตืนรือลนที่จะทําสิ่ง
นั้นดวยตนเองไหม
79. คุณพอใจกับการที่บุคคลไดรับความชวยเหลือจากสิ่งที่คุณทําใหมากกวาการไดทําสิ่งนั้น
ใหเขาเทานั้น
80. เมื่อคุณใหเงิน คุณมักจะหลีกเลี่ยงการใหคนอื่นทราบวาคุณเปนผูใหหรือเปลา
81. คุณชอบรับใชอยางสม่ําเสมอกับคนซึ่งทุกขทรมานดานรางกายไหม
82. คุณเห็นวาการที่มีผูคนมาที่บานคุณนั้นก็เปนการรับใชที่นาตื่นเตนยิ่งกวาจะเห็นวาเปน
การบังคับผูกพันใหตองรับใช
83. ผูเชื่ออื่นๆ แบงปนกับคุณบอยไหมวาคุณเองดูเหมือนจะมีความสามารถที่จะไววางใจ
พระเจาในสถานการณที่คับขัน
84. ผูคนถามความคิดเห็นของคุณบอยๆ ไหมถึงบุคคลหรือสิ่งซึ่งเขากลาวขวัญกันนั้นวาตัว
คุณเองคิดวาสิ่งนี้ถูกหรือผิด
85. คุณเชื่อไหมวาคุณมีของประทานในการติดตอสมาคมกับคนอื่นๆ
86. คุณชอบที่จะอธิบายความหมายของคํายิ่งกวาการเพียงแตยกขอพระคัมภีรมากลาวแก
บุคคล
87. ปกติคุณปรารถนาที่จะไดยินคนอื่นๆ แบงปนปญหาสวนตัวมากกวาที่จะแบงปนปญหา
สวนตัวของคุณกับบางคน
88. ผูเชื่อคนอื่นๆ ดูเหมือนจะทําตามคําแนะนําของคุณในสถานการณที่ยากๆ
89. คุณพบวาการศึกษาพระวจนะพระเจาซึ่งคุณดูเหมือนวาจะรูขอความนั้นกําลังพูดถึงอะไร
กอนผูเชื่ออื่นจะคนพบเสียอีก แมวาคุณกําลังศึกษาสิ่งนั้นพรอมๆ กันกับเขา
90. คุณมักจะรับหนาที่เปนผูนําในกลุมเมื่อไมมีผูนําอยูในที่นั้นใชไหม
91. ปกติแลวคุณมีความรูสึกผิดชอบทางจริยธรรมตอผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวจากการ
ตัดสินใจของคุณ
92. คุณคอนขางจะชอบทํางานเฉพาะอยางมากกวาใชเวลาคุยเกี่ยวกับปญหาและความ
ตองการของคนนั้นๆ
93. เมื่อมีคนมาขอความชวยเหลือ คุณมีความยุงยากใจมากไหมในการปฏิเสธวา “ไม” กับ
บุคคลนั้น
94. เมื่อคุณใหเงินแกใคร คุณไมคาดหวังวาจะไดรับคําขอบคุณที่ซาบซึ้งดวยสํานึกในบุญคุณ
เปนการตอบแทนใชไหม
95. คุณรูสึกสงสารคนเหลานั้นซึ่งทุกขทรมานกับความบกพรองทางรางกายจนอยากจะชวย
เขาไมทางใดก็ทางหนึ่ง
ใช

ไมใช
96. คุณพบวาเปนการงายไหมที่มีผูคนมาเยี่ยมที่บานคุณโดยปราศจากความรูสึกวายุงยาก
และแลดูเปนภาระรุงรังจนเกินไป
97. คุณรูสึกเปนภาระใจที่จะตองหนุนใจผูคนใหมีความไววางใจในพระเจา เมื่อคุณเห็นวาเขา
พายแพและทอใจ
98. คุณรูสึกมีความรับผิดชอบเปนพิเศษที่จะตองปองกันความจริงของพระวจนะของพระเจา
โดยการกลาระบุออกมาเลยวาสิ่งไหนเปนความบาปและไมถูกตอง
99. คุณคอนขางจะกลาวพระวจนะของพระเจาแกคนอื่นโดยไมตองอธิบายมากนัก ที่จะใช
เวลาเพื่ออธิบายรายละเอียดทุกอยาง
100. ปกติแลวคุณบริหารความคิดของคุณดวยระบบที่มี่วินัยใชไหม
101. เมื่อคุณทราบวามีผูเชื่อบางคนผูซึ่ง “ทําบาป” หรือ “ลมลงในความบาป” คุณมีความ
กระตือรืนลนและพยายามที่จะชวยเหลือเขาบางไหม
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102. การตัดสินใจและคําแนะนําซึ่งคุณเคยใหในสถานการณยากๆ ไดถูกพิสูจนแลววา
ถูกตองในกรณีเปนสวนมาก
103. คุณมีความปรารถนาที่จะแบงปนกับผูเชื่อคนอื่นดานความหมายของเรื่องยากๆ จาก
พระคัมภีรไหม
104. คุณรูสึกวาคุณมีความชื่นชมยินดีอยางใหญหลวงในตําแหนงที่เปนผูนํา มากกวาทีจะ
เกิดความคับของใจและรูสึกวายากลําบาก
105. คุณเคยมีประสบการณในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชนของผูอื่นเปนกลุมหรือเปน
องคการซึ่งมีผลดีตอทุกๆ คนใชไหม
106. คุณชอบทําสิ่งตางๆ ซึ่งจําเปนตองทําใหเสร็จโดยปราศจากจากถูกขอรองใหทําบางไหม
107. คุณเปนผูที่หาโอกาสที่จะชวยเหลือผูอื่นเสมอใชไหม
108. คุณเขาใจวาการถวายเงินเปนการรับใชฝายจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญซึ่งคุณเชื่อวาพระเจา
ทรงเปนผูมอบงานนี้แกคุณใชไหม
109. คุณพบวาการไปเยี่ยมคนเหลานั้นซึ่งกําลังทุกขทรมานทางรางกายสามารถนํามาซึ่ง
ความชื่นชมยินดียิ่งไปกวาการทําใหคุณมีจิตใจหดหู
110. มีผูเชื่อกลาวถึงคุณบอยไหมวาคุณมีความสามารถในการตอนรับและรับรองผูคนที่มาที่
บานคุณ ดวยลักษณะที่พระเจาทรงอวยพรใหคุณมีของประทานในดานนี้เปนพิเศษ
111. คุณเคยเห็นพระเจาทรงกระทําการใหญในชีวิตของคุณซึ่งคนอื่นๆ พูดวาไมนาจะทําได
แตคุณเชื่อวาพระองคทรงเปนผูกระทําบางไหม
112. คุณรูสึกวาคุณกําลังชวยเหลือผูอื่น เมื่อคุณสังเกตวามีบางสิ่งไมถูกตองและเขาเหลานั้น
ก็พรอมในการยอมรับวาการประเมินคาของคุณนั้นเปนความจริง
113. เมื่อมีโอกาสเปดสําหรับคุณในการพูดกับผูเชื่ออื่นๆ คุณพบวาคุณอยากจะแบงปนขอ
พระคัมภีรแกเขามากกวาการเสนอเรื่องราวจากประสบการณสวนตัวของคุณ
114. เคยมีผูเชื่อคนอื่นๆ บอกคุณวาคุณควรรับใชดวยการสอนเปนประจําและคุณเองก็รูสึก
เชนนั้นบางไหม
115. คุณชอบการรับใชแบบตัวตอตัว มากกวา การรับใชที่มีตอคนเปนกลุมใชไหม
116. คุณรูสึกวามีความสามารถพิเศษที่จะทราบวาอะไรควรทําเมื่อเกี่ยวของกับปญหายากๆ
และสถานการณคับขัน
117. เมื่อคุณผูเชื่อคนอื่นสับสนและขาดความเขาใจในการสอนพระคัมภีรที่ยากๆ คุณมี
ความรูสึกวาคุณมีความรับผิดชอบที่ตองไปพูดกับเขาใหเขาใจวานั่นหมายความวา
อะไรบางไหม
ใช

ไมใช
118. คุณดูเหมือนจะรูวิธีที่จะทําใหความตองการของผูคนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและ
ความปรารถนาของเขาโดยไมตองมีการศึกษาและวางแผนกันมากนัก
119. คุณชอบการเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั้งหมดในการนําทางและในความสําเร็จของ
กลุมหรือองคการใชไหม
120. คุณพบวาไมจําเปนที่จะตองมี “ใบแสดงผลงาน” เมื่อคุณถูกขอรองใหทํางานใดเปน
พิเศษ
121. บอยครั้งไหมที่มีผูคนแสดงออกวาคุณเคยชวยเหลือเขาในการทํางานพิเศษ และชวย
หยิบยกเอาความหนักใจจากความรับผิดชอบออกไป ชวยปลดปลอยเขาจนสามารถ
เอาเวลาและความสามารถไปทําสิ่งอื่นๆ ไดอีก
122. คุณรูสึกตื่นเตนกับการที่มีผูมาขอรองคุณใหชวยเหลือดานการเงินในโครงการที่มีคุณคา
และคุณก็เห็นวาสิ่งนี้จะเปนที่ถวายเกียรติอันยิ่งใหญแดพระเจาและเปนสิทธิพิเศษของ
คุณจริงๆ
123. คุณมีความตั้งใจและความกระตือรือลนที่จะยอมใชเวลา เงินและทรัพยากรตางๆ
เพื่อที่จะชวยเหลือคนเหลานั้นซึ่งกําลังทุกขทรมานทางรางกายใชใหม
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124. คุณพบวาคุณมีความชื่นชมยินดีมากในการมีผูคนมาอยูที่บานของคุณ ยิ่งกวาการรูสึก
วานั่นเปนความรับผิดชอบซึ่งเปนงานหนักหนาจนเกินไป
125. คุณเคยพบวาในชีวิตของคุณมีการรับใชดานการอธิษฐานซึ่งมีประสิทธิภาพจนได
คําตอบอยางอัศจรรยหลายครั้ง ซึ่งการอธิษฐานเชนนั้นมนุษยสวนใหญดูเหมือนวาเปน
สิ่งที่เปนไปไมไดหรือไมมีทางเปนไปไดเลย
126. บอยครั้งไหมที่คุณประเมินคาบุคคลหรือบางสิ่งซึ่งกลาวกันวาไมมีใครเห็น แตแลวก็
พิสูจนไดวาสิ่งที่คุณประเมินไวนั้นถูกตองเปนจริง

หมายเหตุ

“ของประทานที่เปนหมายสําคัญ” มิไดถูกรวมอยูในขอมูลแบบสอบถามนี้ เพราะวาถาคุณมี
ของประทานเหลานี้เพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวละก็ คุณก็จะทราบไดโดย “หมายสําคัญ
ตางๆ” ในตัวของมันเอง (ภาษาแปลกๆ การแปล การอัศจรรย การรักษาโรค)

กรอบโครงรางของประทานฝายวิญญาณ
จงใชกระดาษคําตอบในหนาตอไปเพื่อกรอกลงในกรอบรูปสี่เหลี่ยม จงดูคําแนะนําที่ใหไวในหนา
การเผยพระวจนะ
การสอน
การเตือนสติ
ถอยคําแหงปญญา
ถอยคําแหงความรู
การเปนผูนํา
การบริหารงาน
การปรนนิบัติรับใช
การชวยเหลือ
การถวาย
การแสดงความเมตตา
การตอนรับเลี้ยงดู
ความเชื่อ
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การสังเกตแยกแยะ

ของประทานฝายวิญญาณ
กระดาษคําตอบ
การเผยพระวจนะ
#1
# 15
# 29
# 43
# 57
# 71
# 85
# 99
# 113

ถอยคําแหงปญญา
#4
# 18
# 32
# 46
# 60
# 74
# 88
# 102
# 116

การปกครอง
#7
# 21
# 35
# 49
# 63
# 77
# 91
# 105
# 119

การถวาย
# 10
# 24
# 38
# 52
# 66
# 80
# 94
# 108
# 122

ความเชื่อ
# 13
# 27
# 41
# 55
# 69
# 83
# 97
# 111
# 125

การสอน
#2
# 16
# 30
# 44
# 58
# 72
# 86
# 100
# 114

ถอยคําแหงความรู
#5
# 19
# 33
# 47
# 61
# 75
# 89
# 103
# 117

การรับใช
#8
# 22
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