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บทนํา

ปัจจุบนัภาษาแปลกๆไดร้ะบาดออกไปทั 6วโลกและไดพ้ดูในคริสเตียนกลุ่มต่างๆทาํให้
ดูเหมือนว่ากลุ่มที6ไม่พูดภาษาแปลกๆเป็นกลุ่มลา้หลังและโบราณที6 สุด ทาํใหผ้มมีภาระ
ใจที6อยากจะใหพี้6น้องคริสเตียนเขา้ใจความหมายที6แทจ้ริงของภาษาแปลกๆ มิใช่เชื6อเพราะ
เห็นคนพูดภาษาแปลกๆจึงพูดตามกันมา มิใช่เชื6อเพราะเห็นว่าเขาเป็นอาจารยเ์พราะอา-
จารยก็์สามารถที6จะสอนผิดไดถ้า้ไดร้บัความรูม้าแบบผิดๆ เหตุที6เราเชื6อเพราะความจริงใน
พระคมัภีรส์อนว่าอยา่งไร การตีความหมายในพระคมัภีรเ์ราตอ้งดูทั�งบททั�งเรื6องและทั�งเล่ม
ว่าสอนอยา่งไร

ลัทธิเทียมเท็จที6สอนผิดสาเหตุเพราะยกพระคัมภีร์มาอา้งโดยไม่ไดดู้ทั� งเรื6องทั� ง
เล่มทาํใหตี้ความหมายผิด

ผมอยากใหพี้6น้องคริสเตียนเขา้ใจภาษาแปลกๆที6 ถูกตอ้งและไม่ตอ้งหลงไปกับคาํ
สอนภาษาแปลกๆที6สอนผิด

ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี� จะช่วยเปิดตาและใจใหพี้6น้องคริสเตียนที6 กาํลังพูดภาษา
แปลกๆอยู่ใหพ้บความจริงในพระคมัภีร์



ภาษาแปลก ๆ
ของประทานจากสวรรคห์รือ!

ความหมายของคาํวา่ ภาษาแปลก ๆ

ความหมายของคาํว่า ภาษาแปลก ๆ ในภาษาองักฤษว่า  Tongues  คาํนี� ในภาษา
กรีกตรงกบัคาํว่า (Glossa) อ่านว่า (กลอสซ่า) ความหมายคือ Language เป็นภาษา ต่าง
ๆ ฉะนั� นสรุปความแลว้ภาษาแปลก ๆ  คือ  การพูดภาษาต่างประเทศที6เป็นภาษา
มนุษยเ์ป็นความสามารถเหนือธรรมชาติที6พระเจา้ทรงโปรดใหค้ริสเตียนพูดไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เรียนมา

จุดมุ่งหมายของภาษาแปลก ๆ ใชใ้นการเป็นพยาน

    Holy Bible 1 Corinthians 14:22 "Wherefore tongues are for a sign, not to them
that believe, but to them that believe not" (KJV) คาํว่า sign ในภาษากรีกตรง กบัคาํว่า
semeion (เซเมโอน) ความหมายคือ mark (เครื6องหมาย) indication (เครื6อง-หมาย)
พระคมัภีรภ์าษาไทยฉบบั R73 แปลว่านิมิต ควรจะแปลว่าเป็นเครื6องหมายจะถูก ตอ้งกว่า
    2 โครินธ ์ 2/:jj  "เหตุฉะนั�นการพดูภาษาแปลก ๆ  นั�นไม่เป็นเครื6องหมายแก่
พวกคนที6เชื6อ แต่เป็นเครื6องหมายแก่พวกคนที6ไม่เชื6อ"
    * ภาษาแปลก ๆ ไม่ใชส้าํหรบัคนที6เป็นคริสเตียน  แต่ใชส้าํหรบัเป็นพยานใหค้นที6
ยงัไม่เชื6อเท่านั�น ซึ6งเดีlยวนี� พวกที6อา้งว่าเป็นคริสเตียนไดเ้อาภาษาแปลก ๆ มาพดูในกลุ่ม
ของพวกเขาเป็นการผิดเป้าหมาย

ทาํไมสมยัยุคตน้ ๆ พระเจา้จึงใหอ้นุญาตใชภ้าษาแปลก ๆ

    กิจการ j:2-2j  เริ6มตน้ของภาษาแปลก ๆ ที6พระวิญญาณสวมทบัคริสเตียน(ยิว)
สามารถพดูภาษาแปลก ๆ (ภาษาต่างประเทศ) เช่นภาษาปารเธีย, มีเดีย, เอลาม, ฯลฯ
ไดเ้พื6อเป็นพยานโดยไม่ตอ้งเรียนมา



เหตุที6พระเจา้ทรงกระทาํเช่นนี�  เพื6อใหพ้ระวจนะของพระองคอ์อกไปอยา่งรวดเร็ว

ปัจจุบนัมีภาษาแปลก ๆ หรือไม่

    2 โครินธ ์ 25:n  "แมก้ารพดูภาษาแปลกๆนั�นก็จะมีเวลาเลิกกนั" ปัจจุบนัภาษา
แปลกๆเลิกใชแ้ลว้ เพราะพระคมัภีรไ์ดส้าํเร็จครบบริบูรณ์แลว้
    2 โครินธ ์ 25:23  "แต่เมื6อความสมบูรณ์มาถึงแลว้ ความบกพร่องนั�นก็จะสูญไป"
ตอนนี� พระคัมภีร์สาํเร็จแลว้ เราสามารถเป็นพยานกับคนต่างประเทศไดโ้ดยใชพ้ระคัมภีร์
ภาษาของเขา  เมื6อก่อนพระคมัภีรย์งัไม่สาํเร็จ ยงัมีความบกพร่อง คือตอ้งรอถามพระเจา้
(โดยการพยากรณ์) หรือพดูภาษาแปลก ๆ ในการเป็นพยานฉะนั�นการพดูภาษาแปลก ๆ
เป็นความบกพร่องไม่ใช่ความสมบูรณ์

จุดเริ6มตน้ภาษาแปลก ๆ ที6ผิด ๆ ที6พดูกนัอยู่ในปัจจุบนันี�

    พระคัมภีร์เล่มสุดทา้ยคือ วิวรณ์ เขียนเสร็จปี ค.ศ.o0 ตั�งแต่ ค.ศ.233 จนถึง
ค.ศ.2o3j ภาษาแปลก ๆ ไดห้ายไป 2n32 ปี  จนในปี ค.ศ.2o32  ไดมี้คนหนึ6งชื6อ
Charles Fox, Perham, (Kansas, America) ซึ6งไม่มีความรู ้ในพระคัมภีร์เขา
ไดพู้ดภาษาแปลก ๆ แบบที6เขาฟังไม่รูเ้รื6อง ไม่เป็นภาษามนุษย ์ (จากหนังสือ Ency-
clopedia) ความเชื6อที6ผิดพระคมัภีรก็์แพร่ระบาดออกไปเหมือนไฟลามทุ่ง

พระคมัภีรห์า้มหรือไม่ คาํตอบคือ หา้ม

    มี 5 ขอ้ ที6ดูเหมือนสนับสนุน แต่ 5w ขอ้หา้ม
    *** 5 ขอ้ที6ดูเหมือนสนับสนุนพวกที6พดูภาษาแปลก ๆ ชอบเอามาอา้ง
    2)  2 โครินธ ์ 2/:j  "เพราะว่าผูห้นึ6งผูใ้ดที6พดูภาษาแปลก ๆ ได ้ ไม่ไดพ้ดูกบั
มนุษยแ์ต่ทูลต่อพระเจา้ เพราะว่าไม่มีมนุษยค์นใดเขา้ใจได ้ แต่เขาพูดเป็นความลํ�าลึก
ฝ่ายพระวิญญาณ" ในขอ้นี� ดูเหมือนว่าสนับสนุนว่าคนนั�นพูดแก่พระเจา้ ความจริงไม่สนับ
สนุน เพราะในพระคมัภีรก์ล่าวใน Holy Bible 1 Corinthians 14:14-15 "For if I pray in
an unknown tongue, my spirit prayeth, but my under-standing is unfruitful. What is it
then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing
with the spirit, and I will sing with the understanding also." (KJV)  1 โครินธ์



2/:2/-20 "เพราะถา้ขา้พเจา้อธิษฐานเป็นภาษาแปลก ๆ จิตวิญญาณของขา้พเจา้
อธิษฐานก็จริง แต่ขา้พเจา้เองก็ไม่เขา้ใจ ถา้เช่นนั� นแลว้ขา้พเจา้ควรจะทาํประการใด ?
ขา้พเจา้จะอธิษฐานดว้ยจิตวิญญาณและอธิษฐานใหเ้ป็นที6 เขา้ใจไดด้ว้ย และจะรอ้งเพลง
ดว้ยจิตวิญญาณ และใหเ้ป็นที6เขา้ใจไดด้ว้ย"

อ.เปาโลว่าถา้เขาอธิษฐาน เขาจะอธิษฐานเป็นภาษามนุษยที์6เขา้ใจไดด้ว้ย ไม่ใช่พดู
ภาษาแปลก ๆ แมแ้ต่ตวัอ.เปาโลเองยงัไม่เขา้ใจ
    j)  2 โครินธ ์ 2/:/  "ฝ่ายคนที6พดูภาษาแปลก ๆ นั�นก็ทาํใหต้นเองเจริญฝ่าย
เดียว....." บางคนคิดว่าการพูดภาษาแปลก ๆ  นี� จิตวิญญาณจะเจริญเติบโตขึ� น  แต่ที6
จริงแลว้ไม่ใช่ การเจริญเติบโตขึ� นในพระเจา้นั�นเราตอ้งมีความรูฝ่้ายพระเจา้คือ อ่านพระ
คมัภีรเ์ป็นการรบัประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ และเป็นผูที้6มอบชีวิตไวก้บัพระวิญญาณ
บริสุทธิ~ ในการทรงนําโดยเป็นนักอธิษฐาน, เป็นพยาน, ดาํเนินชีวิตโดยความเกรงกลัว
พระเจา้ อ.เปาโลตอบขอ้นี� ใน 2 โครินธ ์ 2/:2j "เหตุฉะนี� เมื6อท่านทั�งหลายกาํลงัรอ้นใจ
แสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณแลว้ ก็จงอุตส่าหก์ระทาํตวัของท่านใหส้ามารถที6จะ
กระทาํใหค้ริสตจกัรจาํเริญขึ� น"

อ.เปาโลพูดใหเ้รามีส่วนในงานรับใชค้ริสตจักรของพระเจา้  ใชข้องประทานที6
พระเจา้ไดท้รงประทานใหร้บัใชค้ริสตจกัร เช่น การปรนนิบัติ, การหนุนใจพี6น้อง, ฯลฯ
ไม่ตอ้งพดูภาษาแปลก ๆ ซึ6งไม่ไดช้่วยใหอ้ะไรดีขึ� น
    5)  2 โครินธ ์2/:5o  "ที6เขาพดูภาษาแปลก ๆ ก็อยา่หา้มเลย"  บางคนจะว่าพระ
คมัภีรไ์ม่ไดห้า้ม แต่ตอนที6อ.เปาโลเขียนใน 2 โครินธ์ ราว ค.ศ. 0w อ.เปาโลไม่หา้ม
เพราะยงัมีการเป็นพยานดว้ยภาษาแปลก ๆ อยู่ ซึ6งตอนนั�นพระคมัภีรย์งัไม่สาํเร็จ ต่อมา
พระคมัภีรส์าํเร็จ การพดูภาษาแปลก ๆ ไดเ้ลิกแลว้

การตีความหมายที6ผิดของภาษาแปลก ๆ

เหตุเพราะไม่ไดดู้ทั� งเล่มคริสตจักรเมือง โครินธ์เป็นคริสตจักรที6ชั 6วในพระคัมภีร์
พวกเขาทาํบาป คือ
    2)  แตกเป็นพวก (2 โครินธ ์2:2j)
    j)  อวดความรู ้(2 โครินธ ์2:j�-jw)
    5)  ล่วงประเวณี (2 โครินธ ์0:2-0)
    /)  นําพี6น้องไปขึ� นศาล (2 โครินธ ์�:2)
    0)  กินอาหารไหวรู้ปเคารพ (2 โครินธ ์n:23)



    �)  พิธีศีลมหาสนิทไม่บริสุทธิ~ (สกปรก) (2 โครินธ ์22:j3-j2, jo-53)
    w)  พดูภาษาแปลก ๆ (2 โครินธ ์2/:j5)
    n)  ไม่เชื6อการฟื� นมาจากความตายของคริสเตียน (2 โครินธ ์20:2j)

การประกอบดว้ยพระวิญญาณ คือ คริสเตียนไดม้อบชีวิตไวก้บัพระวิญญาณในการ
ทรงนําและควบคุมในชีวิตของเขา (เอเฟซสั 0:2n)

ถา้คริสเตียนคนหนึ6งเขากาํลงัเป็นคน ล่วงประเวณี, ดื6มเหลา้, สูบบุหรี6 แลว้เขาบอก
คุณว่าเขาประกอบดว้ยพระวิญญาณ คุณเชื6อหรือไม่.....ผมไม่เชื6อ

คริสตจักรเมืองโครินธ์ ผมไม่เชื6อว่าเป็นภาษาที6พระวิญญาณทรงโปรดใหพู้ด แต่
เป็นการเสแสรง้ขึ� นมาเพื6ออวดกัน ปัจจุบันพวกภาษาแปลก ๆ นี� ก็เสแสรง้พูดและอวด
เนื� อหนังกนัทั�งนั�นแหละ

Dr. Arthur T. Pierson (จาก The Acts of the Apostles โดย Arno C. Gaebelein หน้า
//) กล่าวว่ามีการประชุม "งานฤทธิ~ เดชของพวกภาษา แปลกๆ" ที6 นั6นมีผู ้หญิงนอน
รอ้งไหเ้กลือกกลิ� งกบัพื� น หลายๆคนทาํเสียงประหลาดพิลึกกรีดรอ้ง เหมือนกบัผูพ้ยากรณ์
ของพระบาอลั (พระเท็จ) ว่า "โอพระเจา้ ขอทรงโปรดประทานฤทธิ~เดชใหเ้ราดว้ย!"

เพื6อนคนหนึ6 งของผมกล่าวว่า เขารู ้สึกอยู่ท่ามกลางพวกผีปีศาจ หลายคนตัวสั 6น
อยา่งรุนแรงและนํ�าลายฟูมปากเหมือนคนเป็นบา้ ซึ6งถา้อ่านในพระคมัภีร ์2 โครินธ ์2/.55
"เพราะว่าพระเจา้ไม่ใช่พระเจา้แห่งการวุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจา้แห่งสนัติสุข" และใน 2
โครินธ ์2/./3 "แต่จงปฏิบติัทุกสิ6งตามระเบียบวินัยเถิด"
    มีพี6น้องคริสเตียนผู้หญิงของผมคนหนึ6 ง ก่อนหน้าที6จะมาเป็นคริสเตียน เธอเป็นร่าง
ทรงปางนารายณ์อวตาร ตอนนั�นครอบครวัของเธอเดือนรอ้นเป็นอยา่งมาก เพราะเธอทิ� ง
ลูกเล็กๆไปอยู่สาํนักทรง สามีพยายามแสวงหาหนทางที6จะใหภ้รรยาหลุดพน้จากอาํนาจ
พญามารซาตาน เขาทาํทุกวิถีทางแต่หมดปัญญา มีครั�งหนึ6งที6สามีไดพ้าไปในงานฤทธิ~เดช
เพื6อหวังว่าจะช่วยภรรยาใหห้ลุดพน้จากอาํนาจพญามารซาตาน พอเธอเขา้ไปในงานนั� น
มีหลายคนพดูภาษาแปลกๆ เธอบอกกบัสามีว่า "ภาษาที6เขาพดูกนันั�น" เหมือนกบัภาษา
ของพวกเขา้ทรงผีเลย สามีจึงรีบพาเธอกลบัทนัที
    แต่ในปัจจุบันนี� เธอไดห้ลุดพน้จากอาํนาจของพญามารซาตานแลว้ เพราะเธอและ
ครอบครวัไดพ้บกบัข่าวประเสริฐแท ้ (true gospel) ที6ช่วยใหร้อดพน้จากอาํนาจพญามาร
ซาตาน และที6สาํคญัที6สุด คือความรอดนิรนัดร ์ เดีlยวนี� เธอและสามีทาํงานรับใชพ้ระเจา้
อยู่ที6คริสตจกัรแบ๊พติสลาดพรา้ว ไดทุ่้มเทเพื6องานของพระเจา้อยา่งมาก ซึ6งสามีของเธอนั�น
เป็นนักธุรกิจทาํเกี6ยวกับอุปกรณ์เครื6องมือแพทย ์ สามีเธอไดร่้วมบุกเบิกก่อตั�งคริสตจักร
หลายแห่ง เช่นคริสตจกัรแบ๊พติสนครพนม, เชียงราย, สมุทรสาคร, นครนายก โดยทุ่มเท
ทั�งเวลาและถวายทรพัยใ์นงานของพระเจา้



คาํเตือนจากอ.เปาโล ถา้อาจารยผู์้ใดไม่ยอมฟังคาํเตือนที6หา้มพูดภาษาแปลก ๆ
นั�นก็อย่าไปฟังคาํเทศนาของเขาและอย่าไปอ่านหนังสือของพวกเขา Holy Bible 1 Co-
rinthians 14:37-38 "If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him
acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
But if any man be ignorant, let him be ignorant." (KJV) 1 โครินธ ์2/:5w-5n  "ถา้ผูใ้ด
ผู้หนึ6 งถือว่าตนเป็นผู้พยากรณ์ หรืออยู่ฝ่ายวิญญาณจิต ก็ใหเ้ขายอมรับว่า ขอ้ความ
ซึ6งขา้พเจา้เขียนมาถึงท่านนั� นเป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจา้ แต่ผู ้ใดโง่เขลาต่อ
ขอ้ความนี�  จงใหเ้ขาโง่เขลา" ignorant ตรงกบัภาษากรีก agnoeo (แองโนอีโอ) แปลว่า
ignorant (โง่เขลา)

อาจารยข์องพวกที6พูดภาษาแปลก ๆ พระคัมภีร์หา้มไม่ใหไ้ปฟังคาํเทศนาของเขา
เพราะพระคมัภีรก์ล่าวว่า ผูใ้ดที6พดูภาษาแปลก ๆ อยู่เป็นผูที้6โง่เขลา คริสเตียนตอ้งเชื6อฟัง
พระเจา้มากกว่ามนุษย ์ ซึ6งถา้อาจารยที์6พดูภาษาแปลก ๆ มาจากต่างประเทศ เช่นประเทศ
อเมริกา, องักฤษ เวลามาประกาศในประเทศไทย เห็นทุกคนไปเรียนที6โรงเรียนสอนภาษา
ไทย ถา้ภาษาแปลก ๆ ปัจจุบันยงัใชก้ันอยู่ อาจารยที์6พูดภาษาแปลก ๆ ไม่ตอ้งเรียน
ภาษาไทย สามารถพูดภาษาไทยไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งเรียนมา แต่ความจริงแลว้เขาพูดภาษา
ไทยไม่ได ้ ตอ้งมาเรียนภาษาไทยกนัทุกคน คริสเตียนที6รกั เป็นการเขา้ใจผิดอยา่งมากใน
พระคมัภีรที์6มีคนคิดว่าภาษาแปลก ๆ ยงัใชอ้ยู่ 2 โครินธ ์ 2/ นั�น อ.เปาโลพดูประชด
และว่ากล่าวคริสตจกัรเมืองโครินธ ์ขอใหคุ้ณอ่านดว้ยความถ่อมใจและเชื6อฟังพระคมัภีร์

พระคมัภีรไ์ม่สนับสนุนใหพ้ดูเกี6ยวกบัภาษาแปลก ๆ

2)  พวกภาษาแปลก ๆ สอนว่าการไดร้บัพระวิญญาณบริสุทธิ~  หมายสาํคญัคือ
การพูดภาษาแปลก ๆ ในเอเฟซัส 2:25-2/  ทุกคนที6 เชื6อทันทีไดร้ับพระวิญญาณ
บริสุทธิ~มดัจาํตลอดไป และพระคมัภีรก์ล่าวว่า "ทุกคนพดูภาษาแปลก ๆ หรือ" (2 โครินธ์
2j:53)  ในสมยันั�นไม่ใช่ว่าทุกคนพดูภาษาแปลก ๆ ได ้ แต่ปัจจุบนัคริสตจกัรพวกภาษา
แปลก ๆ จะใหส้มาชิกพดูกนัแทบทุกคน

j)  "ถา้ท่านไม่ใชภ้าษาพูดที6 เขา้ใจไดง้่าย เขาจะเขา้ใจคาํพูดนั� นอย่างไร"  (2
โครินธ ์2/:o) ถา้พดูภาษาแปลก ๆ แลว้คนไม่เขา้ใจ ฉะนั�นพดูภาษาที6เขา้ใจดีกว่า

5)  "ในโลกนี� มีภาษาเป็นอันมาก และไม่มีภาษาใดๆที6ปราศจากเนื� อความ" (2
โครินธ ์2/:23) ควรพดูภาษามนุษยที์6เขา้ใจไม่ใช่เป็นภาษาที6พดูไม่รูเ้รื6อง

4)  Holy Bible 1 Corinthians 14:19 "Yet in the church I had rather speak five



words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten
thousand words in an unknown tongue." (KJV)  "แต่ว่าในคริสตจกัร ขา้พเจา้พอใจ
ที6จะพูดสักหา้คาํดว้ยความเขา้ใจ เพื6อจะสั 6งสอนคนอื6นดว้ย ดีกว่าที6จะพูดหมื6นคาํเป็น
ภาษาแปลก ๆ (2 โครินธ ์ 2/:2o) อ.เปาโลพดูว่าพดูภาษามนุษยที์6เขา้ใจดีกว่าพดูภาษา
แปลก ๆ
    0)  "เหตุฉะนั�นถา้คริสตจักรมีประชุมแลว้คนทั�งปวงต่างก็พูดภาษาแปลก ๆ และมี
คนที6รูไ้ม่ถึงหรือคนที6ไม่เชื6อเขา้มา เขาจะมิเห็นไปว่าท่านทั�งหลายคลั 6งไปแลว้หรือ"  (2
โครินธ ์2/:j5) คนที6พดูภาษาแปลก ๆ เป็นเหมือนคนบา้
    �)  "ถา้ผูใ้ดจะพูดภาษาแปลก ๆ  จงใหพู้ดเพียงแต่สองคน  หรืออย่างมากที6สุดก็
สามคน และใหพ้ดูทีละคน และใหอี้กคนหนึ6งแปล แต่ถา้ไม่มีผูใ้ดแปลได ้  ก็ใหค้นเหล่านั�น
เงียบๆอยู่ในที6ประชุม" (2 โครินธ ์2/:jw) ตามพระคมัภีรใ์หพ้ดูมากที6สุดสามคน และให้
พดูทีละคน ใหค้นหนึ6งแปล ถา้แปลไม่ไดใ้หเ้งียบทนัที แต่พวกพดูภาษาแปลก ๆ ไดพ้ดูกนั
ลั 6นทั 6วที6ประชุมถว้นทั 6วกนัทุกคน  ซึ6งผิดพระคมัภีรอ์ยู่แลว้ ถา้พดูมากกว่าสามคนใหห้ยุด
พดูทนัที คริสตจกัรเมืองโครินธเ์ป็นคริสตจกัรทารกคริสเตียน "พี6น้องทั�งหลาย ขา้พเจา้ไม
◌่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที6อยู่ฝ่ายวิญญาณแลว้ได ้ แต่ตอ้งพูดกับท่านเหมือนผู้ที6
อยู่ฝ่ายเนื� อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์" (2 โครินธ์ 5:2) พวกที6พูด
ภาษาแปลก ๆ นั�น เลียนแบบทารกไม่ใช่เลียนแบบผูใ้หญ่ในพระคริสต ์ สรุปแลว้ ภาษา
แปลก ๆ คือภาษาต่างชาติที6คริสเตียนสมัยคริสตจักรยุคตน้  ไดร้ับการสวมทับของ
พระวิญญาณบริสุทธิ~ เป็นการอศัจรรยเ์หนือธรรมชาติสามารถพดูภาษาแปลก ๆ ได ้ โดย
ไม่ไดเ้รียนมาเพื6อใชใ้นการเป็นพยาน ปัจจุบนัพระคมัภีรส์าํเร็จบริบูรณ์ ภาษาแปลก ๆ ได้
เลิกใชแ้ลว้


