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บทนํา
ปั จจุบนั ภาษาแปลกๆได้ระบาดออกไปทัว6 โลกและได้พดู ในคริสเตียนกลุ่มต่างๆทําให้
ดูเหมื อนว่ากลุ่ มที6 ไม่พูดภาษาแปลกๆเป็ นกลุ่ มล้าหลังและโบราณที6 สุด ทําให้ผมมี ภาระ
ใจที6 อยากจะให้พี6น้องคริสเตียนเข้าใจความหมายที6 แท้จริงของภาษาแปลกๆ มิใช่เชื6อเพราะ
เห็นคนพูดภาษาแปลกๆจึงพูดตามกันมา มิใช่เชื6อเพราะเห็นว่าเขาเป็ นอาจารย์เพราะอาจารย์ก็สามารถที6จะสอนผิดได้ถา้ ได้รบั ความรูม้ าแบบผิ ดๆ เหตุที6เราเชื6อเพราะความจริงใน
พระคัมภีรส์ อนว่าอย่างไร การตีความหมายในพระคัมภีรเ์ ราต้องดูทังบททังเรื6องและทังเล่ม
ว่าสอนอย่างไร
ลัทธิ เที ยมเท็ จที6 สอนผิ ดสาเหตุ เพราะยกพระคัมภี ร์มาอ้างโดยไม่ ได้ดู ทั งเรื6 องทั ง
เล่มทําให้ตีความหมายผิด
ผมอยากให้พี6 น้องคริ สเตี ยนเข้าใจภาษาแปลกๆที6 ถู กต้องและไม่ ตอ้ งหลงไปกับคํา
สอนภาษาแปลกๆที6สอนผิด
ผมหวังว่ าหนั งสื อเล่ มนี จะช่ วยเปิ ดตาและใจให้พี6 น้ องคริ สเตี ยนที6 กาํ ลังพู ดภาษา
แปลกๆอยู่ให้พบความจริงในพระคัมภีร์

ภาษาแปลก ๆ
ของประทานจากสวรรค์หรือ!
ความหมายของคําว่า ภาษาแปลก ๆ
ความหมายของคําว่า ภาษาแปลก ๆ ในภาษาอังกฤษว่า Tongues คํานี ในภาษา
กรีกตรงกับคําว่า (Glossa) อ่านว่า (กลอสซ่า) ความหมายคือ Language เป็ นภาษา ต่าง
ๆ ฉะนั นสรุ ปความแล้วภาษาแปลก ๆ คื อ การพูดภาษาต่างประเทศที6 เป็ นภาษา
มนุ ษย์เป็ นความสามารถเหนื อธรรมชาติที6 พระเจ้าทรงโปรดให้คริสเตียนพูดได้โดยไม่ตอ้ ง
เรียนมา

จุดมุ่งหมายของภาษาแปลก ๆ ใช้ในการเป็ นพยาน
Holy Bible 1 Corinthians 14:22 "Wherefore tongues are for a sign, not to them
that believe, but to them that believe not" (KJV) คําว่า sign ในภาษากรีกตรง กับคําว่า
semeion (เซเมโอน) ความหมายคือ mark (เครื6องหมาย) indication (เครื6อง-หมาย)
พระคัมภีรภ์ าษาไทยฉบับ R73 แปลว่านิ มิต ควรจะแปลว่าเป็ นเครื6องหมายจะถูก ต้องกว่า
2 โครินธ์ 2/:jj "เหตุฉะนั นการพูดภาษาแปลก ๆ นั นไม่เป็ นเครื6องหมายแก่
พวกคนที6เชื6อ แต่เป็ นเครื6องหมายแก่พวกคนที6ไม่เชื6อ"
* ภาษาแปลก ๆ ไม่ใช้สาํ หรับคนที6เป็ นคริสเตียน แต่ใช้สาํ หรับเป็ นพยานให้คนที6
ยังไม่เชื6อเท่านั น ซึ6งเดีlยวนี พวกที6อา้ งว่าเป็ นคริสเตียนได้เอาภาษาแปลก ๆ มาพูดในกลุ่ม
ของพวกเขาเป็ นการผิดเป้ าหมาย

ทําไมสมัยยุคต้น ๆ พระเจ้าจึงให้อนุ ญาตใช้ภาษาแปลก ๆ
กิจการ j:2-2j เริ6มต้นของภาษาแปลก ๆ ที6พระวิญญาณสวมทับคริสเตียน(ยิว)
สามารถพูดภาษาแปลก ๆ (ภาษาต่างประเทศ) เช่นภาษาปารเธีย, มีเดีย, เอลาม, ฯลฯ
ได้เพื6อเป็ นพยานโดยไม่ตอ้ งเรียนมา

เหตุที6พระเจ้าทรงกระทําเช่นนี เพื6อให้พระวจนะของพระองค์ออกไปอย่างรวดเร็ว

ปั จจุบนั มีภาษาแปลก ๆ หรือไม่
2 โครินธ์ 25:n "แม้การพูดภาษาแปลกๆนั นก็จะมีเวลาเลิกกัน" ปั จจุบนั ภาษา
แปลกๆเลิกใช้แล้ว เพราะพระคัมภีรไ์ ด้สาํ เร็จครบบริบูรณ์แล้ว
2 โครินธ์ 25:23 "แต่เมื6อความสมบูรณ์มาถึงแล้ว ความบกพร่องนั นก็จะสูญไป"
ตอนนี พระคัมภีร์สาํ เร็จแล้ว เราสามารถเป็ นพยานกับคนต่างประเทศได้โดยใช้พระคัมภีร์
ภาษาของเขา เมื6อก่อนพระคัมภีรย์ งั ไม่สาํ เร็จ ยังมีความบกพร่อง คือต้องรอถามพระเจ้า
(โดยการพยากรณ์) หรือพูดภาษาแปลก ๆ ในการเป็ นพยานฉะนั นการพูดภาษาแปลก ๆ
เป็ นความบกพร่องไม่ใช่ความสมบูรณ์

จุดเริ6มต้นภาษาแปลก ๆ ที6ผิด ๆ ที6พดู กันอยู่ในปั จจุบนั นี
พระคัมภีร์เล่มสุ ดท้ายคือ วิวรณ์ เขียนเสร็จปี ค.ศ.o0 ตังแต่ ค.ศ.233 จนถึ ง
ค.ศ.2o3j ภาษาแปลก ๆ ได้หายไป 2n32 ปี จนในปี ค.ศ.2o32 ได้มีคนหนึ6 งชื6อ
Charles Fox, Perham, (Kansas, America) ซึ6 งไม่มีความรู ้ในพระคัมภี ร์เขา
ได้พูดภาษาแปลก ๆ แบบที6 เขาฟั งไม่รู เ้ รื6 อง ไม่เป็ นภาษามนุ ษย์ (จากหนั งสื อ Encyclopedia) ความเชื6อที6ผิดพระคัมภีรก์ ็แพร่ระบาดออกไปเหมือนไฟลามทุ่ง

พระคัมภีรห์ า้ มหรือไม่ คําตอบคือ ห้าม
มี 5 ข้อ ที6ดูเหมือนสนับสนุ น แต่ 5w ข้อห้าม
*** 5 ข้อที6ดูเหมือนสนับสนุ นพวกที6พดู ภาษาแปลก ๆ ชอบเอามาอ้าง
2) 2 โครินธ์ 2/:j "เพราะว่าผูห้ นึ6 งผูใ้ ดที6พดู ภาษาแปลก ๆ ได้ ไม่ได้พดู กับ
มนุ ษย์แต่ทูลต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่ มีมนุ ษย์คนใดเข้าใจได้ แต่ เขาพูดเป็ นความลําลึ ก
ฝ่ ายพระวิญญาณ" ในข้อนี ดูเหมือนว่าสนับสนุ นว่าคนนั นพูดแก่พระเจ้า ความจริงไม่สนั บ
สนุ น เพราะในพระคัมภีรก์ ล่าวใน 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 "เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิ ษฐานเป็ นภาษาแปลก ๆ จิตวิญญาณของข้าพเจ้า
อธิ ษฐานก็ จริ ง แต่ข า้ พเจ้าเองก็ ไม่เข้าใจ ถ้าเช่นนั นแล้วข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ?
ข้าพเจ้าจะอธิ ษฐานด้วยจิตวิญญาณและอธิ ษฐานให้เป็ นที6 เข้าใจได้ดว้ ย และจะร้องเพลง
ด้วยจิตวิญญาณ และให้เป็ นที6เข้าใจได้ดว้ ย"
อ.เปาโลว่าถ้าเขาอธิษฐาน เขาจะอธิษฐานเป็ นภาษามนุ ษย์ที6เข้าใจได้ดว้ ย ไม่ใช่พดู
ภาษาแปลก ๆ แม้แต่ตวั อ.เปาโลเองยังไม่เข้าใจ
j) 2 โครินธ์ 2/:/ "ฝ่ ายคนที6พดู ภาษาแปลก ๆ นั นก็ทาํ ให้ตนเองเจริญฝ่ าย
เดียว....." บางคนคิดว่าการพูดภาษาแปลก ๆ นี จิตวิญญาณจะเจริญเติบโตขึ น แต่ที6
จริงแล้วไม่ใช่ การเจริญเติบโตขึ นในพระเจ้านั นเราต้องมีความรูฝ้ ่ ายพระเจ้าคือ อ่านพระ
คัมภีรเ์ ป็ นการรับประทานอาหารฝ่ ายจิตวิญญาณ และเป็ นผูท้ ี6 มอบชีวิตไว้กบั พระวิญญาณ
บริ สุทธิ~ ในการทรงนําโดยเป็ นนั กอธิ ษฐาน, เป็ นพยาน, ดําเนิ นชีวิตโดยความเกรงกลัว
พระเจ้า อ.เปาโลตอบข้อนี ใน 2 โครินธ์ 2/:2j "เหตุฉะนี เมื6อท่านทังหลายกําลังร้อนใจ
แสวงหาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณแล้ว ก็จงอุตส่าห์กระทําตัวของท่านให้สามารถที6 จะ
กระทําให้คริสตจักรจําเริญขึ น"
อ.เปาโลพูดให้เรามี ส่วนในงานรับใช้คริ สตจักรของพระเจ้า
ใช้ของประทานที6
พระเจ้าได้ทรงประทานให้รบั ใช้คริสตจักร เช่น การปรนนิ บัติ, การหนุ นใจพี6น้อง, ฯลฯ
ไม่ตอ้ งพูดภาษาแปลก ๆ ซึ6งไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึน
5) 2 โครินธ์ 2/:5o "ที6เขาพูดภาษาแปลก ๆ ก็อย่าห้ามเลย" บางคนจะว่าพระ
คัมภีรไ์ ม่ได้หา้ ม แต่ตอนที6 อ.เปาโลเขียนใน 2 โครินธ์ ราว ค.ศ. 0w อ.เปาโลไม่หา้ ม
เพราะยังมีการเป็ นพยานด้วยภาษาแปลก ๆ อยู่ ซึ6งตอนนั นพระคัมภีรย์ งั ไม่สาํ เร็จ ต่อมา
พระคัมภีรส์ าํ เร็จ การพูดภาษาแปลก ๆ ได้เลิกแล้ว

การตีความหมายที6ผิดของภาษาแปลก ๆ
เหตุ เพราะไม่ได้ดูทั งเล่มคริ สตจักรเมื อง โคริ นธ์เป็ นคริ สตจักรที6 ชัว6 ในพระคัมภี ร์
พวกเขาทําบาป คือ
2) แตกเป็ นพวก (2 โครินธ์ 2:2j)
j) อวดความรู ้ (2 โครินธ์ 2:j-jw)
5) ล่วงประเวณี (2 โครินธ์ 0:2-0)
/) นําพี6น้องไปขึ นศาล (2 โครินธ์ :2)
0) กินอาหารไหว้รูปเคารพ (2 โครินธ์ n:23)

) พิธีศีลมหาสนิ ทไม่บริสุทธิ~ (สกปรก) (2 โครินธ์ 22:j3-j2, jo-53)
w) พูดภาษาแปลก ๆ (2 โครินธ์ 2/:j5)
n) ไม่เชื6อการฟื นมาจากความตายของคริสเตียน (2 โครินธ์ 20:2j)
การประกอบด้วยพระวิญญาณ คือ คริสเตียนได้มอบชีวิตไว้กบั พระวิญญาณในการ
ทรงนําและควบคุมในชีวิตของเขา (เอเฟซัส 0:2n)
ถ้าคริสเตียนคนหนึ6 งเขากําลังเป็ นคน ล่วงประเวณี, ดื6มเหล้า, สูบบุหรี6 แล้วเขาบอก
คุณว่าเขาประกอบด้วยพระวิญญาณ คุณเชื6อหรือไม่.....ผมไม่เชื6อ
คริสตจักรเมื องโคริ นธ์ ผมไม่เชื6 อว่าเป็ นภาษาที6 พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด แต่
เป็ นการเสแสร้งขึ นมาเพื6 ออวดกัน ปั จจุ บันพวกภาษาแปลก ๆ นี ก็ เสแสร้งพูดและอวด
เนื อหนังกันทังนั นแหละ
Dr. Arthur T. Pierson (จาก The Acts of the Apostles โดย Arno C. Gaebelein หน้า
//) กล่าวว่ามี การประชุ ม "งานฤทธิ~ เดชของพวกภาษา แปลกๆ" ที6 นั6นมี ผู ้หญิ งนอน
ร้องไห้เกลือกกลิ งกับพื น หลายๆคนทําเสียงประหลาดพิลึกกรีดร้อง เหมือนกับผูพ้ ยากรณ์
ของพระบาอัล (พระเท็จ) ว่า "โอพระเจ้า ขอทรงโปรดประทานฤทธิ~เดชให้เราด้วย!"
เพื6 อนคนหนึ6 งของผมกล่าวว่า เขารู ้สึกอยู่ ท่ ามกลางพวกผี ปีศาจ หลายคนตัวสัน6
อย่างรุนแรงและนําลายฟูมปากเหมือนคนเป็ นบ้า ซึ6งถ้าอ่านในพระคัมภีร์ 2 โครินธ์ 2/.55
"เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวาย แต่ทรงเป็ นพระเจ้าแห่งสันติสุข" และใน 2
โครินธ์ 2/./3 "แต่จงปฏิบตั ิทุกสิ6งตามระเบียบวินัยเถิด"
มี พี6 น้องคริ สเตี ยนผู ้หญิ งของผมคนหนึ6 ง ก่อนหน้าที6 จะมาเป็ นคริ สเตี ยน เธอเป็ นร่าง
ทรงปางนารายณ์อวตาร ตอนนั นครอบครัวของเธอเดือนร้อนเป็ นอย่างมาก เพราะเธอทิ ง
ลูกเล็ กๆไปอยู่ สาํ นั กทรง สามี พยายามแสวงหาหนทางที6 จะให้ภรรยาหลุ ดพ้นจากอํานาจ
พญามารซาตาน เขาทําทุกวิถีทางแต่หมดปั ญญา มีครังหนึ6 งที6สามีได้พาไปในงานฤทธิ~เดช
เพื6 อหวังว่าจะช่วยภรรยาให้หลุ ดพ้นจากอํานาจพญามารซาตาน พอเธอเข้าไปในงานนั น
มีหลายคนพูดภาษาแปลกๆ เธอบอกกับสามีว่า "ภาษาที6เขาพูดกันนั น" เหมือนกับภาษา
ของพวกเข้าทรงผีเลย สามีจึงรีบพาเธอกลับทันที
แต่ในปั จจุ บันนี เธอได้หลุ ดพ้นจากอํานาจของพญามารซาตานแล้ว เพราะเธอและ
ครอบครัวได้พบกับข่าวประเสริฐแท้ (true gospel) ที6ช่วยให้รอดพ้นจากอํานาจพญามาร
ซาตาน และที6 สาํ คัญที6 สุด คือความรอดนิ รนั ดร์ เดีl ยวนี เธอและสามีทาํ งานรับใช้พระเจ้า
อยู่ที6คริสตจักรแบ๊พติสลาดพร้าว ได้ทุ่มเทเพื6องานของพระเจ้าอย่างมาก ซึ6งสามีของเธอนั น
เป็ นนั กธุ รกิ จทําเกี6 ยวกับอุ ปกรณ์เครื6 องมื อแพทย์ สามี เธอได้ร่วมบุ กเบิ กก่อตังคริ สตจักร
หลายแห่ง เช่นคริสตจักรแบ๊พติสนครพนม, เชียงราย, สมุทรสาคร, นครนายก โดยทุ่มเท
ทังเวลาและถวายทรัพย์ในงานของพระเจ้า

คําเตื อนจากอ.เปาโล ถ้าอาจารย์ผู ้ใดไม่ยอมฟั งคําเตื อนที6 หา้ มพูดภาษาแปลก ๆ
นั นก็อย่าไปฟั งคําเทศนาของเขาและอย่าไปอ่านหนั งสือของพวกเขา Holy Bible 1 Corinthians 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 โครินธ์ 2/:5w-5n "ถ้าผูใ้ ด
ผู ้หนึ6 งถื อว่าตนเป็ นผู ้พยากรณ์ หรื ออยู่ ฝ่ายวิญญาณจิ ต ก็ ให้เขายอมรับว่า ข้อความ
ซึ6 งข้าพเจ้าเขี ยนมาถึ งท่ านนั นเป็ นพระบัญญัติขององค์พระผู ้เป็ นเจ้า แต่ผู ้ใดโง่เขลาต่อ
ข้อความนี จงให้เขาโง่เขลา" ignorant ตรงกับภาษากรีก agnoeo (แองโนอีโอ) แปลว่า
ignorant (โง่เขลา)
อาจารย์ของพวกที6 พูดภาษาแปลก ๆ พระคัมภีร์หา้ มไม่ให้ไปฟั งคําเทศนาของเขา
เพราะพระคัมภีรก์ ล่าวว่า ผูใ้ ดที6พดู ภาษาแปลก ๆ อยู่เป็ นผูท้ ี6โง่เขลา คริสเตียนต้องเชื6อฟั ง
พระเจ้ามากกว่ามนุ ษย์ ซึ6งถ้าอาจารย์ที6พดู ภาษาแปลก ๆ มาจากต่างประเทศ เช่นประเทศ
อเมริกา, อังกฤษ เวลามาประกาศในประเทศไทย เห็นทุกคนไปเรียนที6โรงเรียนสอนภาษา
ไทย ถ้าภาษาแปลก ๆ ปั จจุบันยังใช้กันอยู่ อาจารย์ที6 พูดภาษาแปลก ๆ ไม่ตอ้ งเรียน
ภาษาไทย สามารถพูดภาษาไทยได้เลยโดยไม่ตอ้ งเรียนมา แต่ความจริงแล้วเขาพูดภาษา
ไทยไม่ได้ ต้องมาเรียนภาษาไทยกันทุกคน คริสเตียนที6รกั เป็ นการเข้าใจผิดอย่างมากใน
พระคัมภีรท์ ี6มีคนคิดว่าภาษาแปลก ๆ ยังใช้อยู่ 2 โครินธ์ 2/ นั น อ.เปาโลพูดประชด
และว่ากล่าวคริสตจักรเมืองโครินธ์ ขอให้คุณอ่านด้วยความถ่อมใจและเชื6อฟั งพระคัมภีร์

พระคัมภีรไ์ ม่สนับสนุ นให้พดู เกี6ยวกับภาษาแปลก ๆ
2) พวกภาษาแปลก ๆ สอนว่าการได้รบั พระวิญญาณบริสุทธิ~ หมายสําคัญคือ
การพูดภาษาแปลก ๆ ในเอเฟซัส 2:25-2/ ทุ กคนที6 เชื6 อทันที ได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ~มดั จําตลอดไป และพระคัมภีรก์ ล่าวว่า "ทุกคนพูดภาษาแปลก ๆ หรือ" (2 โครินธ์
2j:53) ในสมัยนั นไม่ใช่ว่าทุกคนพูดภาษาแปลก ๆ ได้ แต่ปัจจุบนั คริสตจักรพวกภาษา
แปลก ๆ จะให้สมาชิกพูดกันแทบทุกคน
j) "ถ้าท่ านไม่ใช้ภาษาพูดที6 เข้าใจได้ง่าย เขาจะเข้าใจคําพูดนั นอย่างไร" (2
โครินธ์ 2/:o) ถ้าพูดภาษาแปลก ๆ แล้วคนไม่เข้าใจ ฉะนั นพูดภาษาที6เข้าใจดีกว่า
5) "ในโลกนี มีภาษาเป็ นอันมาก และไม่มีภาษาใดๆที6 ปราศจากเนื อความ" (2
โครินธ์ 2/:23) ควรพูดภาษามนุ ษย์ที6เข้าใจไม่ใช่เป็ นภาษาที6พดู ไม่รูเ้ รื6อง
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) "แต่ว่าในคริสตจักร ข้าพเจ้าพอใจ
ที6 จะพูดสักห้าคําด้วยความเข้าใจ เพื6 อจะสัง6 สอนคนอื6 นด้วย ดี กว่าที6 จะพูดหมื6 นคําเป็ น
ภาษาแปลก ๆ (2 โครินธ์ 2/:2o) อ.เปาโลพูดว่าพูดภาษามนุ ษย์ที6เข้าใจดีกว่าพูดภาษา
แปลก ๆ
0) "เหตุฉะนั นถ้าคริ สตจักรมี ประชุ มแล้วคนทังปวงต่างก็พูดภาษาแปลก ๆ และมี
คนที6 รู ไ้ ม่ถึงหรือคนที6 ไม่เชื6 อเข้ามา เขาจะมิเห็นไปว่าท่านทังหลายคลัง6 ไปแล้วหรือ" (2
โครินธ์ 2/:j5) คนที6พดู ภาษาแปลก ๆ เป็ นเหมือนคนบ้า
) "ถ้าผูใ้ ดจะพูดภาษาแปลก ๆ จงให้พูดเพียงแต่สองคน หรืออย่างมากที6 สุดก็
สามคน และให้พดู ทีละคน และให้อีกคนหนึ6 งแปล แต่ถา้ ไม่มีผูใ้ ดแปลได้ ก็ให้คนเหล่านั น
เงียบๆอยู่ในที6ประชุม" (2 โครินธ์ 2/:jw) ตามพระคัมภีรใ์ ห้พดู มากที6สุดสามคน และให้
พูดทีละคน ให้คนหนึ6 งแปล ถ้าแปลไม่ได้ให้เงียบทันที แต่พวกพูดภาษาแปลก ๆ ได้พดู กัน
ลัน6 ทัว6 ที6 ประชุมถ้วนทัว6 กันทุกคน ซึ6 งผิดพระคัมภีรอ์ ยู่แล้ว ถ้าพูดมากกว่าสามคนให้หยุด
พูดทันที คริสตจักรเมืองโครินธ์เป็ นคริสตจักรทารกคริสเตียน "พี6น้องทังหลาย ข้าพเจ้าไม
◌่อาจจะพูดกับท่านเหมื อนพูดกับผู ้ที6 อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ตอ้ งพูดกับท่านเหมือนผู ้ที6
อยู่ ฝ่ายเนื อหนั ง เหมื อนกับท่ านเป็ นทารกในพระคริ สต์" (2 โคริ นธ์ 5:2) พวกที6 พูด
ภาษาแปลก ๆ นั น เลียนแบบทารกไม่ใช่เลียนแบบผูใ้ หญ่ในพระคริสต์ สรุปแล้ว ภาษา
แปลก ๆ คื อภาษาต่ างชาติ ที6 คริ สเตี ยนสมัยคริ สตจักรยุ คต้น ได้รับการสวมทับของ
พระวิญญาณบริสุทธิ~ เป็ นการอัศจรรย์เหนื อธรรมชาติสามารถพูดภาษาแปลก ๆ ได้ โดย
ไม่ได้เรียนมาเพื6อใช้ในการเป็ นพยาน ปั จจุบนั พระคัมภีรส์ าํ เร็จบริบูรณ์ ภาษาแปลก ๆ ได้
เลิกใช้แล้ว

