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คุณลักษณะคอือะไร? 
พระเจา้ทรงตรสัผา่นยากอบราว 2000 ปีก่อน พระองคท์รงประทานถอ้ยคาํพิเศษเก่ียวกบัคณุ

ลกัษณะเฉพาะไวใ้หก้บัพ่ีนอ้งครสิเตียนทัง้หลาย 

ยากอบ 1:2-4 THSV11    พีน้่องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจ

ต่างๆ ก็จงถอืว่าเป็นเร่ืองน่ายนิดยีิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของ

ท่านน้ัน ทาํให้เกิดความทรหดอดทน และจงให้ความทรหดอดทนน้ันมีผลอย่าง

สมบูรณ ์เพือ่ท่านท้ังหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณแ์ละดพีร้อมโดยไม่ขาดส่ิงใดเลย  

ในทา้ยขอ้คมัภีรข์อ้ 4 ไดก้ล่าวไวว้า่ เราสามรถเติบโต- มีคณุลกัษณะสว่นบคุคลท่ีแข็งแรง  บคุลกัษณะนัน้

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัคณุลกัษณะภายใน หรืออปุนิสยัท่ีเดน่ชดั  

วตัปุระสงคห์ลกัของชัน้เรียนนีคื้อการชว่ยใหค้ณุไดพ้ฒันาคณุลกัษณะสว่นตวัใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระ

เจา้และทาํใหค้ณุประสบความสาํเรจ็ในฐานะครสิเตียนคนหนึ่งในสงัคมดว้ย 

การพฒันาคณุลกัษณะท่ีพอพระทยัของพระเจา้จะนาํมาซ่ีงคณุประโยชนห์ลกั ดงันี:้ 

1.  มีความสขุในทกุๆ วนัและพงึพอใจในสิ่งท่ีตนเองมี 

2.  มีสนัตสิขุตอ่ผูอ่ื้น 

3.  มีความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้นและรูว้า่ควรชว่ยเหลือพวกเขาอยา่งไร 

ทัง้หมดท่ีกลา่วมานีจ้ะทาํใหค้ณุไดส้มัผสัถึงพละกาํลงัภายในท่ีแข็งแกรง่ขึน้และทาํใหค้ณุเป็นอีกคนท่ี 

พระเจา้จะทรงใช ้

คาํแนะนาํในการใช้หนังสอืเล่มนี ้
คณุลกัษณะตา่งๆ จะถกูอภิปรายในชัน้เรียน  เพ่ือชว่ยใหค้ณุไดเ้ป็นครสิเตียนท่ีครบสมบรูณ ์ คณุจะทาํ 

กิจกรรมทัง้หมด 8 กิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัไปสาํหรบัแตล่ะคณุลกัษณะ และในหนงัสือเลม่นีย้งัมีโครงการ

พิเศษใหค้ณุเลือกทาํเพิ่มเตมิหลงัจากเสรจ็กิจกรรมประจาํ 1-8 แลว้ดว้ย 

ครูจะมอบ แบบสํารวจคุณลักษณะ ใหก้บัคณุ ใหใ้ชแ้บบสาํรวจนีเ้พ่ือบนัทึกความคืบหนา้ โดยแบบสาํรวจ

คณุลกัษณะประกอบดว้ยตวัเลข 1- 8  ซึ่งตวัเลขเหล่านีไ้ปคูก่บักิจกรรมประจาํ 1-8 ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหนา้ท่ี 

6-7 ของคูมื่อนี ้ เม่ือคณุทาํแตล่ะกิจกรรมเรียบรอ้ยแลว้ใหเ้ขียนวนัท่ีไวใ้นบรรทดัถดัจากตวัเลข    จากนัน้ให้

พดูคยุเร่ืองงานท่ีเพิ่งทาํเสรจ็กบัครูและใหค้รูตรวจและเซ็นแบบสาํรวจ 

ในหนา้ถดัไปจะเป็นตวัอยา่งของ แบบสํารวจคุณลักษณะ  บรรทดัท่ีเพิ่มเตมิหลงัจากกิจกรรมท่ี 8 คือการ

บนัทกึว่าคณุไดท้าํโครงการพิเศษของคณุลกัษณะขอ้ใดไปแลว้บา้ง 



ชัน้เรยีนคุณลกัษณะ  5 

  



6  คู่มอืผูเ้รยีน 

กจิกรรมประจาํทีจ่ะทาํพร้อมกับแต่ละคุณลักษณะ 
1.  อ่าน:  ใหอ้า่นรายช่ือคณุลกัษณะแตล่ะขอ้และเลือกคณุลกัษณะท่ีคณุสนใจจะศกึษามา1 ขอ้ 

ในกระดาษเปลา่หนึ่งแผน่ใหเ้ขียน:  

1. ช่ือคณุลกัษณะ  

2. คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม 

3. คาํอธิบายความหมายของคณุลกัษณะ 

4. ขอ้พระคมัภีรท่ี์ใหไ้วท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นีใ้หค้ณุอา่นและตอบคาํถามท่ีอยูใ่นแตล่ะคณุลกัษณะดว้ย    

ใหค้รูตรวจและเซ็น แบบสาํรวจคณุลกัษณะ เม่ือคณุทาํ กิจกรรมท่ี1 สาํเรจ็   

2. นึกถงึ:  ใหน้กึยอ้นกลบัไปเม่ือไมน่านมานี ้ อาจจะเป็นสปัดาหท่ี์ผา่นมา หรือเดือนท่ีผา่นมาก็ตาม 

ลองนกึถึงสถานการณท่ี์คณุควรจะนาํคณุลกัษณะขอ้นัน้มาใช ้แตเ่สียดายท่ีกลบัไมไ่ดใ้ชม้นั ถา้คณุ

นกึไมอ่อกละ่ก็  ใหล้องนกึถึงสถานการณท่ี์คณุใชค้ณุลกัษณะตรงกนัขา้มก็ได ้    
ก. เขียนทา้วความถึงเหตกุารณท่ี์ผา่นมา ใหบ้อกวา่คณุทาํสิ่งใดบา้งและในตอนนัน้เกิดอะไรขึน้  
ข. คณุรูส้กึอยางไรบา้ง ตอนก่อน ระหวา่ง และหลงัเหตกุารณเ์กิดขึน้? 
ค. แลว้คณุทาํอย่างไร หรือมีวิธีการรบัมืออยา่งไรในสถานการณน์ัน้? 

ใหค้รูตรวจและเซ็น แบบสาํรวจคณุลกัษณะ เม่ือคณุทาํ กิจกรรมท่ี2 สาํเรจ็   

3. จดจาํ: จดจาํคาํอธิบายความหมายของคณุลกัษณะท่ีกาํลงัเรียนอยู่  ตอบคาํถามเก่ียวกบัช่ือ

ของคณุลกัษณะ คณุลกัษณะท่ีตรงกนัขา้ม และคาํอธิบายความหมายของคณุลกัษณะ 

ใหค้รูตรวจและเซ็น แบบสาํรวจคณุลกัษณะ เม่ือคณุตอบคาํถามเสรจ็ทกุขอ้แลว้ (กิจกรรมท่ี3)  

4. ทบทวน:  เปิดกลบัไปท่ีสถานการณท่ี์คณุไดเ้ขียนไวใ้นกิจกรรมท่ี2  ท่ีบอกวา่คณุควรจะไดใ้ช้

คณุลกัษณะขอ้นัน้   จากนัน้ใหอ้า่นคาํอธิบายความหมายของมนัอีกรอบหนึ่ง และลองจินตนาการดู

วา่จะเป็นอยา่งไรถา้คณุอยูใ่นเหตกุารณน์ัน้อีกครัง้ แตค่ราวนีค้ณุไดใ้ชค้ณุลกัษณะเหลา่นีด้ว้ย 

ก. คณุจะทาํอยา่งไร? มีการกระทาํหรือความคิดอะไรท่ีตา่งไปจากเดมิหรือไม?่ แลว้คนท่ีอยูใ่น

เหตกุารณเ์ป็นอยา่งไร พวกเขาอาจจะมีปฏิกิริยาอยา่งไร?  

ข. จากการท่ีคณุไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมครัง้นี ้สามารถเปล่ียนแปลงผลลพัธข์องเหตกุารณห์รือไม?่  

ใหค้รูตรวจและเซ็นแบบสาํรวจเม่ือคณุทาํ กิจกรรมท่ี4 สาํเรจ็ 
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5. ท่องจาํ:   ทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรท่ี์สมัพนัธก์บัคณุลกัษณะท่ีคณุศกึษา ตอบคาํถามเก่ียวกบัช่ือ

ของคณุลกัษณะ คณุลกัษณะท่ีตรงกนัขา้ม คาํนิยามของคณุลกัษณะขอ้นัน้ และขอ้พระคมัภีรด์ว้ย  

ใหค้รูตรวจและเซ็นแบบสาํรวจเม่ือคณุผา่นการตอบคาํถามนีส้าํเรจ็ (กิจกรรมท่ี5)  

6. ประยุกตใ์ช้:   ตอนนีใ้หค้ณุลองนกึถึงอนาคต และเขียน 3-4 เหตกุารณจ์าํลองท่ีคณุสามารถ

ใชค้ณุลกัษณะขอ้นัน้ในชีวิตประจาํวนัได ้โดยพยายามตัง้เปา้หมายใหเ้ฉพาะเจาะจงวา่จะใช้

คณุลกัษณะอยา่งไร  ขอ้พระคมัภีรท่ี์เก่ียวขอ้งจะเป็นสิ่งท่ีชว่ยใหค้ณุเห็นภาพในการใชค้ณุลกัษณะ

ชดัเจนขึน้   

คณุอาจคิดวา่มนัยากท่ีจะตัง้เปา้หมายใหช้ดัเจนใหแ้ตล่ะสถานการณ ์  ใหค้ณุลองตอบคาํถามทัง้4 

ขอ้นีเ้พ่ือท่ีจะชว่ยใหค้ณุมีเปา้หมายท่ีชดัเจนขึน้   คาํทัง้ส่ีท่ีขีดเสน้ใตเ้ป็นส่ีส่วนสาํคญัของเปา้หมาย

ท่ีดี 

1. ฉนัจะทาํอะไร? 

2. แลว้ฉนัจะทาํเม่ือไหร?่ 

3. ฉนัจะตอ้งทาํมนัอย่างไร? 

4. ใครบา้งท่ีจะมีสว่นรว่ม? 

ใหค้รูตรวจและเซ็นแบบสาํรวจเม่ือคณุทาํ กิจกรรมท่ี6 สาํเรจ็ 

7. วเิคราะห:์  ใหเ้ขียนปัญหาท่ีคณุพบในขณะท่ีคณุพยายามประยกุตใ์ชค้ณุลกัษณะขอ้นัน้

ในชีวิตประจาํวนัลงไป  

ใหค้รูตรวจและเซ็นแบบสาํรวจเม่ือคณุทาํ กิจกรรมท่ี7  สาํเรจ็ 

8. ข้อสอบท้ายบท:   จงเขียนช่ือคณุลกัษณะ คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม  คาํอธิบายความหมายและ

ขอ้พระคมัภีรท่ี์เก่ียวขอ้งของคณุลกัษณะ 

ใหค้รูตรวจและเซ็นแบบสาํรวจเม่ือคณุทาํ กิจกรรมท่ี8 (ขอ้สอบทา้ยบท) สาํเรจ็ 

และตอนนีค้ณุไดท้าํกิจกรรมประจาํเก่ียวกบัคณุลกัษณะนีเ้รียบรอ้ยแลว้ ใหค้ณุครุน่คิดและพยามหาโอกาส

ท่ีจะนาํสิ่งเหลา่นีไ้ปใชใ้นความสมัพนัธก์บัคนรอบขา้งอยูเ่สมอ  รวมทัง้คณุอาจจะทาํงานในโครงการพิเศษ

ท่ีใหไ้วใ้นหนา้ถดัไปนี ้  

หยุด: หากคณุกาํลงัอ่านคูมื่อผูเ้รียนนีเ้ป็นครัง้แรก จงหยดุ คณุครูของคณุจะใหค้าํแนะนาํท่ีคณุ

จาํเป็นตอ้งมีท่ีจะเริ่มทาํงานกบัคณุลกัษณะขอ้แรก ใหค้รูเซ็นช่ือตรงนี ้

เซ็นช่ือครู  
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โครงการพเิศษ 
 

ข้อสังเกต: จงทาํกิจกรรมประจาํ 1-8 ท่ีอยูใ่นหนา้ 6-7ของคูมื้อนีข้องคณุลกัษณะท่ีคณุเลือกไว ้ใหเ้สรจ็

เรียบรอ้ยก่อนเริ่มโครงการพิเศษเหลา่นี ้

 

โครงการที ่1:  คณุลกัษณะในชีวติของฉนัท่ีมีต่อสงัคม  
 

ถา้ปัจจบุนันีค้ณุพกัอยู่ท่ีหอพกัของสถาบนั (เชน่ ศนูยที์นชาลเ์ลน้จ)์ โครงการพิเศษนีมี้ไวเ้พ่ือคณุ  โดยใน

กิจกรรมท่ี6 หนา้ท่ี 7 ของคูมื้อนี ้ไดใ้หค้ณุเขียนวิธีท่ีคณุจะใชค้ณุลกัษณะนีใ้นชีวิตประจาํวนั  โครงการท่ี1นี ้ 

จะใหค้ณุเขียนวิธีท่ีคณุจะสามารถใชค้ณุลกัษณะนีใ้นชีวิตประจาํวนัหากคณุอยูท่ี่บา้น (แทนการพกัท่ีศนูย)์ 

มา 1-2 วิธี   

กิจกรรมประจาํ 1-8 ท่ีเหลือสาํหรบัคณุลกัษณะควรทาํตามท่ีเขียนไวใ้นหนา้ 6-7 ของคูมื่อเลม่นี ้

 

โครงการที ่2:  การประเมนิเปา้หมายสว่นตวั   
 

ในโครการนีใ้หค้ณุทาํกิจกรรมประจาํทัง้หมดในคูมื่อท่ีใหไ้วใ้นหนา้ 6-7  หลงัจากท่ีคณุไดท้าํกิจกรรมท่ี6 

เรียบรอ้ยแลว้ จงึทาํกิจกรรมเพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนี ้ 

ก.) ใหร้บั แผ่นบนัทึกเปา้หมายส่วนตวั จากครู (ตวัอยา่งอยูห่นา้ถดัไป)  และเลือกเปา้หมายท่ีตัง้ไวจ้าก

กิจกรรมท่ี6  เตมิลงในสามส่วนแรกของ แผน่บนัทกึเปา้หมายสว่นตวั  และระบรุะยะเวลาท่ีคณุจะทาํ

เปา้หมายไดส้าํเรจ็ไวใ้อยา่งชดัเจน  จากนัน้จงอภิปรายกบัครู  

ข.) ในวนัเดียวกนันัน้เอง ใหค้ณุเริ่มทาํเปา้หมายท่ีคณุตัง้ไว ้ลงมือทาํจนบรรลเุปา้หมายและจงตอบ

คาํถาม ทัง้ 3 ขอ้ท่ีเหลืออยูใ่น แผน่บนัทกึเปา้หมายส่วนตวั   เม่ือคณุทาํสว่นนีเ้สรจ็แลว้จงอภิปราย

กบัครู  
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โครงการที ่3:  โครงการศกึษาคณุลกัษณะตามพระคมัภีร ์

โครงการนีค้วรทาํใหเ้สรจ็ในขณะท่ีคณุทาํกิจกรรมประจาํของคณุลกัษณะนัน้   

ก.)  จงใชห้นงัสือ ศพัทส์มัพนัธพ์ระคมัภีร ์หรือ พระคมัภีรท่ี์มีศพัทส์มัพนัธด์า้นหลงั  ทาํการคน้หาอยา่ง

นอ้ย3 ขอ้พระคมัภีรท่ี์อธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกบัคณุลกัษณะนี ้ คณุสามารถใชเ้ร่ืองราวของบคุลลใน

พระคมัภีรท์ัง้ท่ีใชแ้ละไมไ่ดใ้ชค้ณุลกัษณะ ในการดาํเนินชีวิตดว้ยได ้   

ข.)  เม่ือพบขอ้พระคมัภีรท์ัง้3 ขอ้แลว้ จงใชเ้วลาในการศกึษาพระวจนะเหลา่นัน้  จงอา่นขอ้พระคมัภีร ์

ก่อนหนา้และขอ้ถดัไปเพ่ือใหค้ณุไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทท่ีกล่าวไวม้ากย่ิงขึน้ จากนัน้จง

เขียนขอ้พระคมัภีรแ์ตล่ะขอ้ลงในกระดาษและเขียนความเขา้ใจเพิ่มเตมิเก่ียวกบับคุลกัษณะตามท่ี

เขา้ใจลงไป  และลองสรุปแนวคดิท่ีไดแ้ละสามารถนาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัของคณุอย่างเกิด

ประโยชนส์งูสดุ  

โครงการที ่4:  สรา้งบตัรเตือนความจาํเก่ียวกบัคณุลกัษณะ 

ใหท้าํบตัรคาํ รูปภาพ หรือวาดรูป เขียนเพลงหรือกลอนสัน้ๆ หรือแมก้ระทัง้สิ่งอ่ืนท่ีสามารถใชใ้นการแสดง

ความเป็นศลิปินในตวัคณุ  ถา้เป็นไปไดล้องหาวิธีท่ีจะชว่ยใหค้ณุจดจาํความหมายของคณุลกัษณะโดยใช้

ความคดิสรา้งสรรค ์เชน่ งานแกะสลกัไม ้งานหนงั การถกัไหมพรม งานป้ัน ชดุภาพถ่ายหรือภาพวาด เป็น

ตน้  

ถา้งานของคณุเป็นสิ่งท่ีสามารถตัง้ไวใ้นหอ้งของคณุได ้จะชว่ยใหค้ณุสามารถจดจาํไดดี้และเป็นหวัขอ้

สนทนาใหก้บัผูม้าเย่ียมเยือนของคณุอีกดว้ย 

โครงการที ่5:  ศกึษาเก่ียวกบับคุคลในพระคมัภีร ์

คน้หาบคุคลในพระคมัภีรผ์ูท่ี้ใชค้ณุลกัษณะขอ้นัน้ในชีวิตของพวกเขา เขียนรายงานวา่เขาเหลา่นัน้มี

พฒันาการและประยกุตใ์ชค้ณุลกัษณะอยา่งไรในชีวิตประจาํวนั  จงเขียนอธิบายวา่คณุลกัษณะขอ้นัน้

สง่ผลอยา่งไรตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลเหลา่นัน้กบัพระเจา้และความสมัพนัธต์อ่คนรอบขา้งเป็น

อยา่งไร  และเขียนสรุปใจความสาํคญัท่ีคณุไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัคณุลกัษณะในชีวิตของเขาดว้ย 

คณุอาจทาํการศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบับคุคลท่ีมีคณุลกัษณะตรงกนัขา้มดว้ย ลองดวูา่การกระทาํท่ีไมดี่

สง่ผลอยา่งไรตอ่ชีวิตของพวกเขา แลว้เขาไดป้รบัปรุงตวัหรือไม?่ พวกเขาไดรู้จ้กัวิธีกาํจดัพฤติกรรมเชิงลบนี้

แลว้แทนท่ีดว้ยคณุลกัษณะท่ีดีไหม? ในรายงานคณุอาจเขียนเพิ่มเตมิวา่คณุคดิวา่บคุคลนีใ้นพระคมัภีร ์

หรือแมแ้ตเ่ราเองสามารถเปล่ียนพฤติกรรมเชิงลบนีใ้หเ้ป็นคณุลกัษณะตรงกนัขา้มท่ีดีใหข้บัเคล่ือนชีวิตเขา 

เป็นตน้ 
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โครงการที ่6:  การสมัภาษณ ์

หลงัจากท่ีคณุไดท้าํกิจกรรมประจาํของคณุลกัษณะเรียบรอ้ยแลว้ใหว้างแผนท่ีจะทาํการสมัภาษณอ์ย่าง

นอ้ย_________คน  จดุประสงคข์องการสมัภาษณคื์อไดเ้รียนรูว้า่บคุคลท่ีไดส้มัภาษณน์ัน้ไดใ้ชค้ณุลษัณะนี้

ในชีวิตของเขาอยา่งไร  ก่อนท่ีคณุจะสมัภาษณ ์คณุตอ้งเตรียมหวัขอ้คาํถามท่ีตอ้งการจะถามไวเ้ป็นขอ้ๆ 

อยา่กลวัท่ีจะถามคาํถามท่ียากกบัพวกเขาและอีกหนึ่งสิ่งท่ีคณุตอ้งทาํคือติดตอ่ผูส้มัภาษณแ์ตล่ะคนและ

แจง้กาํหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีจะใชน้ดัสมัภาษณด์ว้ย  

อยา่ลืมว่าจดุประสงคห์ลกัของการสมัภาษณ ์คือการใหค้ณุไดพ้บวิธีนาํคณุลกัษณะไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

บคุคลท่ีคณุสมัภาษณไ์มจ่าํเป็นตอ้งเป็นครสิเตียนเทา่นัน้  อยา่ใชเ้วลาในการสมัภาษณเ์พ่ือบอกกบัเขาวา่

คณุรูเ้ก่ียวกบัคณุลกัษณะมากเพียงใด แตจ่งทาํใหพ้วกเขารูส้กึวา่คณุอยากจะรูจ้กัตวัตนของเขาใหม้ากขึน้ 

จงทาํใหพ้วกเขาเป็นดาวเดน่ในการสมัภาษณข์องคณุ 

ใหห้ารือกบัครูวา่ใครคือคนท่ีคณุอยากจะสมัภาษณใ์นโครงการนีบ้า้ง คณุอาจจะสมัภาษณส์มาชิกใน

ครอบครวั เพ่ือนสนิท ครูพ่ีนอ้งท่ีศนูย ์สมาชิกท่ีโบสถ ์หรือคนท่ีคณุไดพ้บเจอวนันี ้เป็นตน้ ถา้เป็นไปไดใ้ห้

คณุทาํการสมัภาษณแ์บบตวัตอ่ตวัจะดีท่ีสดุ  หากคณุสมัภาษณส์มาชิกครอบครวั การสมัภาษณท์าง

โทรศพัทอ์าจเป็นวิธีหนึ่งท่ีชว่ยใหค้ณุสะดวกมากขึน้ ถา้ไม่สามรถทาํไดใ้หค้ณุเขียนจดหมายและแนบ

คาํถามสง่ใหพ้วกเขา  

เปา้หมายหลกัคือไดเ้รียนรูก้ารใชค้ณุลกัษณะของผูถ้กูสมัภาษณ ์และวิธีท่ีพวกเขาไดพ้ฒันาการดา้นการใช้

คณุลกัษณะนีอ้ย่างไรบา้ง  หากมีโอกาสท่ีจะสมัภาษณส์มาชิกครอบครวั ใหถ้ามว่าพวกเขามีแนวคิดท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่การพฒันาบคุลกัษณะในชีวิตคณุดว้ย เพราะสมาชิกครอบครวัไดด้าํเนินชีวิตรว่มกบัคณุมา

เป็นเวลานานและรูจ้กัคณุดีมากกวา่ใคร  

การจดบนัทกึในขณะท่ีคณุสมัภาษณเ์ป็นสิ่งท่ีมีประโยชนอ์ยา่งมาก หลงัจากทาํการสมัภาษณเ์สรจ็ใหน้ั่งลง

และจดบนัทึกเพิ่มเตมิ ประเมินผลการสมัภาษณข์องคณุอยา่งรวดเรว็และตอ้งแนใ่จว่าคณุไดเ้ขียนเก่ียวกบั

แนวคิดท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาบคุลกัษณะในชีวิตคณุดว้ย และในการสมัภาษณแ์ตล่ะครัง้มี

ประโยชนอ์ยา่งไรบา้ง  

โครงการที ่7:  ขอ้สอบทา้ยบทของชัน้เรยีนคณุลกัษณะ   

ในสองหนา้ถดัไปนีเ้ป็นตวัอย่างขอ้สอบทา้ยบทท่ีคณุสามารถใชพ้รอ้มกบัขัน้ตอนท่ี 8 ของกิจกรรมประจาํ

ของแตล่ะคณุลกัษณะได ้แบบขอ้สอบนีค้ณุสามารถใชเ้ป็นอีกสว่นหนึ่งพรอ้มกบัโครงการพิเศษตา่งๆ ดว้ย  

คณุตอ้งแนใ่จวา่คณุไดท้าํงานเรื่องการตัง้เปา้หมายท่ีจะใชค้ณุลกัษณะนีใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งไรใหเ้สรจ็

แลว้ก่อนท่ีจะทาํขอ้สอบทา้ยบทนี ้ซึง่เป็นกิจกรรมท่ี8 ของกิจกรรมประจาํของแตล่ะคณุลกัษณะ 
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โครงการที ่8: บนัทกึประจาํวนั 

คณุควรจดบนัทกึประจาํวนัเม่ือคณุเริ่มศกึษาชัน้เรียนคณุลกัษณะนี ้บนัทกึเลม่นีจ้ะเป็นบนัทกึเลม่พิเศษท่ี

คณุจะจดสิ่งตา่งๆ ท่ีคณุไดเ้รียนรูว้า่ไดใ้ชค้ณุลกัษณะในแตล่ะวนัอยา่ไร คณุจะทาํเป็นหลายรายการตลอด

ทัง้_________สปัดาหหนี์ ้(สอบถามครูว่าคณุจะตอ้งทาํก่ีสปัดาห)์  

ตวัอยา่งสิ่งท่ีคณุสามารถเขียนลงไปในบนัทึกมีดงันี:้  

1. ประสบการณท่ี์คณุไดใ้ชค้ณุลกัษณะในวนันีห้รือเม่ือวาน (ไมเ่อาเดือนท่ีแลว้หรือปีท่ีแลว้) คณุ

สามารถรวมถึงเหตกุารณท่ี์คณุควรจะไดใ้ชค้ณุลกัษณะขอ้นัน้ดว้ย และทาํการประเมินผลในสิ่งท่ี

คณุควรปรบัปรุงและนาํมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งจรงิจงัในชีวิตของคณุ 

2. วางแผนถึงอนาคตอนัใกล ้เขียนแผนสาํหรบัวนันีห้รือพรุง่นีท่ี้คณุอยากจะใชค้ณุลกัษณะ พยายาม

ทาํใหแ้ผนการเหลา่นีเ้ป็นจรงิใหไ้ด ้ติดตามผลในวนัรุง่ขึน้และเขียนอธิบายสัน้ๆ วา่แผนการท่ีวางไว้

ผลลพัธเ์ป็นอยา่งไรบา้ง  

3. เขียนตวัอย่างชีวิตของคนรอบตวัคณุลงไป ระบวุา่คณุลกัษณะขอ้ใดท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเขา ไมต่อ้ง

เขียนตวัอย่างของผูท่ี้ไมมี่หรือไมไ่ดใ้ชค้ณุลกัษณะนอกจากวา่ครูจะรอ้งขอเป็นพิเศษ เราตอ้งดท่ีูผล

ของผูท่ี้ใชค้ณุลกัษณะไดดี้ เพราะมนัเปรียบเสมือนวา่คณุไปตดัสินและตเิตียนพวกเขาถา้คณุดท่ีู

ขอ้ดอ้ยและปัญหาของเขา แตว่า่คณุสามารถวิจารณห์รือแสดงความคิดในปัญหาของตนไดเ้ตม็ท่ี

โดยเฉพาะขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะ   

ตวัอยา่งท่ีดีท่ีคณุเห็นจากคนอ่ืนนัน้เป็นสิ่งท่ีชว่ยใหค้ณุกบัเขาสนทนากนัอยา่งออกรส  บอกใหพ้วก

เขารูว้า่การใชชี้วิตของเขาโดยการใชค้ณุลกัษณะนัน้เป็นแรงบนัดาลใจใหค้ณุขนาดไหน  

 

โครงการ. . .    จะชว่ยใหค้ณุพฒันาคณุลกัษณะท่ีเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ 
จดบนัทึกประจาํวนั 
การสาํรวจเปา้หมายสว่นตวั 

ทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

นดัสมัภาษณ ์
แตง่เพลง 
บคุคลจากพระคมัภีร ์
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รายละเอยีดของคุณลักษณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 

โดยคณุลกัษณะแตล่ะขอ้จะประกอบดว้ยขอ้มลูเพิ่มเตมิ 4 สว่นดงันี:้  

1. คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม 

2.  คาํอธิบายความหมายของคณุลกัษณะ 

3. คาํถามชวนคิด 

4. ขอ้พระคมัภีรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะนัน้ๆ 

โดยคณุลกัษณะตรงกนัขา้มนัน้จะมีอยูอ่ยา่งนอ้ย1อย่าง  ถา้ขอ้ใดมีมากกวา่1 ทา่นสามารถเลือกจดจาํ

เพียงคาํเดียวในการทาํกิจกรรมประจาํของคณุลกัษณะนัน้ๆ  

คณุลกัษณะบางขอ้อาจประกอบดว้ยขอ้พระคมัภีรถึ์ง2 ขอ้ดว้ยกนั คณุสามารถเลือกจาํจดเพียง1ขอ้ไดใ้น

การทาํกิจกรรมประจาํของคณุลกัษณะนัน้ๆ  

คาํอธิบายความหมายคณุลกัษณะ คาํถามชวนคิด และคณุลกัษณะตรงกนัขา้มเหลา่นี ้ไดร้บัการพฒันา

จากสถาบนัปรชัญาการใชชี้วิตขัน้พืน้ฐาน (Institute of Basic Life Principles) ทางเรารูส้กึเป็นเกียรตแิละ

ซาบซึง้เป็นอยา่งย่ิงท่ีไดน้าํขอ้มลูมาตอ่ยอดและใชป้ระโยชนใ์นชัน้เรียนคณุลกัษณะของเรา 
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1. ความสัตยจ์ริง   
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความหลอกลวง  

ความสัตยจ์ริง คือ การเรียนรูท่ี้จะพดูแตค่วามจรงิ ไดร้บัความไวว้างใจจากผูอ่ื้นโดยไมไ่ดบ้ดิเบือน

ขอ้เท็จจรงิ  

ยอมรบัขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้โดยดี  

1. คณุเคยกลบัไปบอกความจริงในเร่ืองท่ีคณุเคยโกหกไวแ้ละไดก้ลา่วขอโทษพวกเขาแลว้หรือไม?่ 

2. คณุจงใจพดูเกินความจรงิเพ่ือใหค้นอ่ืนเห็นดว้ยกบัสิ่งท่ีคณุเลา่ใชห่รือไม ่? 

3. คณุเคยไปสารภาพความจรงิท่ีคณุไดโ้กงขอ้สอบในอดีตใชห่รือไม ่? 

4. คณุไดท้ลูบอกพระเจา้เก่ียวกบัความบาปเจาะจงท่ีคณุไดท้าํไปทัง้ยงัขอการอภยัจากพระองคด์ว้ย? 

5. คณุเคยคยุโวใหล้กูของคณุฟังวา่คณุซือ้ของโดยท่ีพนกังานไมค่ดิเงินคณุเลยสกับาท หรือคณุเจอ

กระเป๋าเงินและของมีคา่ตกอยูข่า้งถนนแตค่ณุไมไ่ดแ้จง้ความบา้งไหม?  

เอเฟซัส 4:25  THSV11 

ดงันัน้จงละทิง้ความเท็จ ใหพ้วกทา่นแตล่ะคนพดูความจรงิกบัเพ่ือนบา้นของตน” เพราะเราตา่ง

เป็น อวยัวะของกนัและกนั          

2. การเชือ่ฟัง  
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความดือ้รัน้, การไมเ่ช่ือฟัง    

การเช่ือฟัง คือ การรูจ้กัความสาํคญัของขอ้จาํกดัตา่งๆ รูค้วามหมายของคาํวา่ “ไม”่  จงตอบสนองตอ่

พระประสงคข์องพระเจา้ ความตอ้งการของพอ่แมแ่ละผูใ้หญ่ท่ีมีอาํนาจ ยอมใหส้ิทธ์ิในการตดัสินใจขัน้

สดุทา้ย 

1. คณุจะสามารถบอกกบัลกูๆ ของคณุไดห้รือไมว่า่คณุนัน้เช่ือฟังพอ่แมข่องคณุเป็นอยา่ดี หรือไดข้อ

โทษพวกท่านทกุครัง้ท่ีทาํผิดดว้ย?  

2. ครอบครวัของคณุเห็นถึงการอทุิศตนในการเดนิตามพระเจา้หรือไม?่  

3. คณุเช่ือฟังการเรง่เรา้จากพระวิญญาณบรสิทุธ์ิอยา่งทนัทีทนัใดหรือไม?่ 

4. ลกูๆ ของคณุเคยเห็นคณุฝ่าฝืนกฎจราจรบา้งไหม? 

1 เปโตร 1:14     

ในฐานะลกูท่ีเช่ือฟัง อยา่ดาํเนินตามตณัหาชั่วซึ่งท่านเคยมีเม่ือใชชี้วิตอยา่งผูท่ี้ไมรู่ค้วามจรงิ  

2 โครินธ ์10:5 TNCV  

เราทาํลายลา้งประเด็นโตแ้ยง้และคาํแอบอา้งทัง้ปวงท่ีตัง้ตวัขดัขวางความรูข้องพระเจา้  

และเราสยบทกุความคิดใหย้อมจาํนนเช่ือฟังพระครสิต ์     
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3. ความพอใจในส่ิงทีม่ ี  

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความอยากไดอ้ยากมี, ความทกุขใ์จ 

ความพอใจในสิ่งทีม่ ีคือ การเรียนรูท่ี้จะมีความสขุในสิ่งท่ีตนมีมากกวา่อยากไดอ้ยากมีสิ่งตา่งๆ อย่าง

ไมมี่ท่ีสิน้สดุ  รูจ้กัความคมุกิเลศและความใครรู่ข้องตนและมีความสขุทกุครัง้ท่ีไดใ้ชเ้วลากบัตนเอง  

1. คณุคิดวา่อาหารและเสือ้ผา้จะชว่ยเตมิเตม็คณุไดห้รือไม ่ถา้ทกุสิ่งทกุอย่างของคณุถกูพรากไป 

ยกเวน้เพียงสองสิ่งนัน้?  

2. จดุประสงคห์ลกัท่ีคณุทาํงานคือเพ่ือใชเ้วลาใหคุ้ม้คา่ท่ีสดุหรือเพ่ือสะสมเงินทองและความร ํ่ารวยใน

อนาคต? 

3. คณุมกัจะเปรียบเทียบสิ่งท่ีคณุมีกบัสิ่งท่ีคนอ่ืนมีใชห่รือไม่?  

 

1 ทิโมธี 6:8  THSV11 

ถา้มีอาหารและเสือ้ผา้ เราก็ควรพอใจในสิ่งเหลา่นัน้ 

 

4. ความเป็นระเบยีบ  

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความไมเ่ป็นระเบียบ, ความสะเพรา่  

ความเป็นระเบยีบ คือ การเรียนรูท่ี้จะทาํสิ่งตา่งๆ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบรอ้ยและใหค้วามสนใจกบัเครื่อง

แตง่ตายและทรงผมของตนใหด้ดีูอยูเ่สมอ  เขียนหนงัสือดว้ยลายมือท่ีเป็นระเบียบและอา่นง่าย 

1. คณุเก็บสะสมขยะหรือของท่ีไมส่ามารถใชป้ระโยชนใ์นอนาคตได ้ใชห่รือไม?่  

2. คณุมีพืน้ท่ีมากพอสาํหรบัจดัเก็บของทกุอยา่งของคณุใชห่รือไม?่ 

3. คณุจะเก็บของเขา้ท่ีหลงัการใชง้านเสมอ ใชห่รือไม?่ 

4. บรรดาเสือ้ผา้และเคร่ืองแตง่กายของคณุทาํใหค้นอ่ืนเห็นวา่คณุถวายเกียรตแิดพ่ระเจา้ องคพ์ระ

ผูส้รา้งของคณุหรือไม?่  

 

1 โครินธ ์14:40 THSV11 

แตจ่งใหท้กุสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิด  
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5. การยาํเกรง 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —การไมใ่หเ้กียรตผิูอ่ื้น  

การมีสัมมาคารวะ คือ การเรียนรูท่ี้จะเคารพผูอ่ื้นรวมถึงทรพัยส์ินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเขาดว้ย  การ

ตระหนกัวา่ 

พระเจา้ทรงทาํงานผา่นผูท่ี้มีอาํนาจนัน้อย่างไร การใหเ้กียรติอยา่งเหมาะสมแก่ผูท่ี้อยู่ในตาํแหนง่ผูมี้อาํนาจ 

การเขา้ใจว่าพระเจา้ทรงใชพ้วกเขาท่ีจะใหค้วามคุม้ครองเราและสรา้งกิรยิาดีอภายในเรายา่งไร  การรูจ้กัรกั

ตนเอง และดแูลตวัเองในฐานะวิหารของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ 

1. คณุไดถ้วายเกียรตพิระเจา้ดว้ยทา่ทีท่ีแสดงออก ณ ครสิตจกัรหรือไม?่ 

2. คณุมีพฤติกรรมใดบา้งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่คณุไมด่แูลรา่งกายของตนในฐานะวิหารของพระครสิต?์  

3. คณุเห็นภาพของตาํรวจเปรียบเสมือนภาพจาํลองของพระเจา้ใชห่รือไม?่ 

4. คณุใหค้วามเคารพกบัประเทศชาติของคณุผ่านทางธงชาตดิว้ยใชห่รือไม?่  

5. คณุนาํพระนามของพระเจา้มาพดูลอ้เลน่ หรือใชช่ื้อย่อของพระองคใ์นการสาบานใดๆ หรือไม?่ 

สุภาษิต 23:17,18 TNCV  

อยา่ใหใ้จของเจา้อิจฉาคนบาป แตจ่งกระตือรือรน้ในการยาํเกรงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตลอดเวลา 

เพราะมีอนาคตรอเจา้อยูแ่น่นอน และความหวงัของเจา้จะไมส่ญูสิน้     

6. การใหอ้ภยั  
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —การไมใ่หอ้ภยั, การบอกปัด 

การใหอ้ภัย คือ การเรียนรูท่ี้จะแสดงความรกัของพระครสิตใ์หก้บัผูอ่ื้นท่ีทาํผิดตอ่เรา  การเขา้ใจเหตจุงูใจ

หรือเจตนาของผูน้ัน้  การจาํไวเ้สมอวา่พระเจา้ทรงอภยับาปใหเ้รามากมายเพียงใด การรูจ้กัเปิดใจและเห็น

คา่ฝ่ายจิตวิญญาณจากความเจ็ดปวดท่ีผา่นมาในชีวิตของเขา  

1. คณุเคยหาวิธีท่ีจะสง่ผลดีตอ่ของผูท่ี้ทาํรา้ยคณุในอดีตบา้งไหม? 

2. คณุไดผ้กูใจเจ็บกบัคาํดถูกูในอดีตหรือไม?่ 

เอเฟซัส 4:32 THSV11 

แตจ่งมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจใหอ้ภยัแก่กนัและกนั เหมือนอยา่งท่ีพระเจา้ทรงใหอ้ภยัพวกทา่น

ในพระครสิต ์   

โคโลสี 3:13 THSV11        

จงอดทนตอ่กนัและกนั และถา้ใครมีเรื่องราวตอ่กนั ก็จงใหอ้ภยักนั องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหอ้ภยั

พวกทา่นอยา่งไร ทา่นก็จงทาํอยา่งนัน้ดว้ย    
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7. ความซาบซึง้ใจ  
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความไมข่อบคณุ,  การไมรู่ค้ณุ 

ความซาบซึง้ใจ คือ การนึกถึงสิ่งดีๆ ท่ีพระเจา้และผูอ่ื้นจดัเตรียมใหค้ณุ มองหาหนทางท่ีแสดงออกถึง

ความซาบซึง้ใจใหผู้อ่ื้นไดร้บัรู ้  มอบความคาดหวงัทัง้หมดไวก้บัพระเจา้เพียงผูเ้ดียว  

1. คณุไดส้รา้งนิสยัแหง่การขอบคณุพระเจา้และขอบคณุผูอ่ื้นสาํหรบัหลายๆ สิ่งในชีวิตคณุ ซึ่งคนอ่ืน

อาจไมเ่ห็นคา่ของมนัหรือไม?่  

2. มีใครบา้งท่ีถือเป็นผูมี้พระคณุของคณุและคอยชว่ยเหลือคณุในอดีต? 

3. มีก่ีคนท่ีคณุไดก้ล่าวขอบคณุพวกเขาอย่างจรงิจงั? 

4. คณุไดเ้ลา่ใหใ้ครฟังบา้งไหมวา่ผูมี้พระคณุของคณุเคยชว่ยเหลือคณุไวอ้ย่างไรในตอนนัน้?  

5. คณุแสดงคาํขอบคณุอยา่งสดุซึง้กบัใครสกัคนหรือไมเ่ม่ือไดข้องขวญัท่ีคณุรูว้่าคณุจะใชไ้มไ่ด?้ 

เอเฟซัส 5:20 THSV11 

จงขอบพระคณุพระเจา้คือพระบดิาอยูเ่สมอสาํหรบัทกุสิ่งทกุอย่าง ในพระนามของพระเยซูครสิต์

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา       

8. ความเชือ่ 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —การสนันิษฐาน 

ความเช่ือ คือ การเรียนรูร้ากฐานแหง่ความรอดและการเช่ือวางใจในการไถ่ขององคพ์ระครสิต ์ฝึกฝน

ความมั่นใจอยา่งไมส่ั่นคลอนในพระวจนะของพระเจา้  เห็นถึงนํา้พระทยัของพระเจา้และเช่ือฟังดว้ยการ

ปฏิบตัิตาม  

ใหล้งทนุลงเวลาไปกบัสิ่งท่ีนาํมาซึ่งชีวิตนิรนัด ์ 

1. คณุสามารถใหค้าํพยานเก่ียวกบัความรอดของคณุไดเ้ต็มปากเตม็คาํใชห่รือไม?่ 

2. คนในครอบครวัของคณุเช่ือหรือไมว่า่ พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่ดว้ยการตอบคาํอธิษฐาน 

      ท่ีคณุไดแ้บง่กนักบัพวกเขานั่งเอง?   

3. สิ่งท่ีคณุใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งแรกคือการท่ีคณุเช่ือว่าพระเจา้ทรงใหร้างวลักบัผูท่ี้แสวงหา

พระองคอ์ย่างจรงิจงั? 

4. คณุเคยเสียสละสิ่งใดเพ่ือพนัธกิจของพระเจา้บา้งไหม? 

ฮบีรู 11:1 THSV11            

ความเช่ือคือความมั่นใจในสิ่งท่ีหวงัไว ้เป็นความแนใ่จในสิ่งท่ีมองไมเ่ห็น  

ยากอบ 2:17 TNCV          

ความเช่ือเพียงอยา่งเดียวโดยไมมี่การกระทาํก็เป็นความเช่ือท่ีไรป้ระโยชน ์  
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9. ความเอาใจใส่ 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม — ความเพิกเฉย 

ความเอาใจใส่ คือ การเรียนรูท่ี้จะเขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของพอ่แม ่ผ่านทางสีหนา้ คาํพดูและ

นํา้เสียงของทา่น เรียนรูฟั้งสาํนกึ และเรียนรูจ้กัเช่ือฟังการเรง่เรา้ของพระวิญญาณบริสทุธ์ิและสิ่งท่ีเป็นนํา้

พระทยัของพระเจา้ เรียนรูว้า่ใครควรท่ีจะตัง้ใจฟัง สิ่งใดท่ีควรทาํตามและใครท่ีควรเช่ือฟัง  

1. ในขณะท่ีคนในครอบครวักาํลงัพดูกบัคณุนัน้ คณุไดห้ยดุทาํบางอยา่งไดส้บตาและตัง้ใจฟังพดูเขา

หรือไม?่  

2. คณุไดแ้บง่ปันเรื่องราวการเรง่เรา้ของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิและสิ่งท่ีพระองคส์าํแดงในขอ้พระคมัภีร ์

ใหค้นในครอบครวัไดร้บัฟังหรือไม?่  

3. คณุมกัจะมองดนูาฬิกาขณะฟังคาํเทศนาหรือนั่งหลบัท่ีคริสตจกัรใชห่รือไม?่  

4. ในขณะท่ีคนสนทนากบัคณุ คณุมองเหลียวไปท่ีผูอ่ื้นหรือไม?่ 

5. คณุอา่นคาํแนะนาํอยา่งละเอียดของโครงการก่อนลงมือทาํเสมอใชห่รือไม?่ 

ฮีบรู 2:1 THSV11 

เพราะเหตนีุ ้เราจะตอ้งเอาใจใสใ่นสิ่งตา่งๆ ท่ีเราไดยิ้นใหม้ากขึน้อีก เพ่ือเราจะไมห่า่งไกลไปจาก

ขอ้ความเหลา่นัน้       

10. ความม่ันคง 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความวิตกกงักล 

ความปลอดภัย คือ การเรียนรูท่ี้จะใหพ้ระเยซูครสิตแ์ละพระวจนะของพระองคท่ี์ยืนยงนิรนัดรเ์ป็นลาํดบั

แรกในชีวิต มีความสขุกบัสิ่งท่ีไมย่ั่งยืน โดยไมใ่หส้ิ่งเหลา่นัน้เป็นใจกลางความสขุของคณุ   

1. คนในครอบครวัของคณุรูเ้ห็นวา่คณุไดม้อบรกัแรกใหพ้ระครสิตใ์ช่หรือไม?่ 

2. คณุใชชี้วิตเพ่ือหาเงินทองอย่างเดียวบา้งไหม?  

ยอหน์ 6:27 THSV11   

อยา่ทาํงานเพ่ือแสวงหาอาหารท่ีเส่ือมสญูได ้แตจ่งแสวงหาอาหารท่ีคงทนอยูจ่นถึงชีวิตนิรนัดร ์ซึ่ง

บตุรมนษุยจ์ะมอบใหก้บัพวกทา่น เพราะพระเจา้คือพระบดิาทรงรบัรองทา่นผูนี้แ้ลว้  

สุภาษิต 3:5-6 TNCV  

จงวางใจใน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ อย่างหมดใจ อย่าพึ่งความเขา้ใจของตนเอง จงยอมรบัพระองคใ์น

ทกุวิถีทางของเจา้แลว้พระองคจ์ะทรงทาํทางของเจา้ใหร้าบเรียบ      
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11. ความถ่อมสุภาพ 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความโกรธ 

ความถ่อมสุภาพ คือ การเรียนรูท่ี้จะยอมสิทธิและทรพัยส์มบตัใิหแ้ก่พระเจา้  รบัมือกบัความโกรธเม่ือ

ถกูละเมิดความสิทธ์ิสว่นบคุคลไดอ้ยา่งเหมาะสม  รูจ้กัรบัสิทธ์ิท่ีจะเป็นผูท่ี้คนอ่ืนจะฟังมากกวา่เป็นผูท่ี้

เรียกรอ้งสิทธ์ิท่ีคนอ่ืนจะตอ้งฟัง  

1. คนในครอบครวัของคณุเห็นตอนท่ีคณุบรรดาลโทสะหรือไม?่ ถา้ใช ่คณุไดส้าํนกึผิดและกลา่วขอ

โทษพวกเขาหรือไม?่ 

2. คณุไดแ้บง่ปันทกุช่วงเวลากบัภรรยาของคณุและใหส้ิทธ์ิในการตดัสินใจกบัเธอเม่ือไดใ้ชชี้วิตคู่

รว่มกนั ใชห่รือไม?่ 

3. คณุตอ้งการไดร้บัความเคารพจากลกูของคณุมากกวา่ท่ีจะสอนใหเ้ขาเป็นเด็กท่ีออ้มนอ้มใช่

หรือไม?่              

4. คณุชอบบน่เก่ียวกบัสิ่งท่ีเจา้นายปฏิบตักิบัคณุหรือไม?่  

5. คณุไดบ้น่อบุเก่ียวกบัการเสียภาษีในอตัราท่ีสงูใชห่รือไม?่  

6. คณุตอ้งการการบรกิารท่ีรวดเรว็จากหา้งสรรพสินคา้หรือภตัรคารใช่หรือไม?่ 

ยากอบ 1:19-20 TNCV 

พ่ีนอ้งท่ีรกัพงึทราบขอ้นีคื้อ ทกุคนควรไวในการฟัง ชา้ในการพดู และชา้ในการโกรธ   เพราะ 

ความโกรธของมนษุยไ์มไ่ดก่้อใหเ้กิดชีวิตอนัชอบธรรมท่ีพระเจา้ทรงประสงค ์

12. ความระมัดระวัง  
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม—ความเรง่รีบ, ความประมาท 

ความรอบคอบ คือ การเรียนรูว้่า สถานการณ์ท่ีเราไม่คุน้ชินมักเส่ียงอันตราย  ทาํการหารือ

ก่อนท่ีจะตัดสินใจใดๆ คาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดมาในอนาคตจากการกระทาํในปัจจุบัน เรียนรูท่ี้จะ

สังเกตุสิ่งชั่วร้ายและหลีกเล่ียงคนอธรรม ล่วงรู ้ถึงสิ่งทดลงท่ีเข้ามา 
1. คณุไดค้ดัเลือกประเภทของนิตยสารหรือส่ือตา่งๆ ก่อนนาํเขา้บา้นหรือไม?่ 

2. ครอบครวัของคณุเคยเห็นคณุตดัสินใจทางธุรกิจอยา่งไมช่าญฉลาดบา้งไหม? 

3. คณุมีเพ่ือนหรือกิจกรรมใดท่ีชกันาํคณุและครอบครวัไปในทางท่ีผิดหรือไม?่ 

สุภาษิต 19:2-3 THSV11   

ถา้คนไมมี่ความรูก็้ไมดี่ และคนท่ีเรง่เทา้ก็มกัผิดพลาด ความโง่ของคนทาํลายทางของเขาเอง และ

ใจของเขาก็เกรีย้วกราดตอ่พระยาหเ์วห ์     
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13. ความอดทน 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความกระวนกระวาย 

ความอดทน คือ การรูจ้กัอดทนและรอคอยท่ีจะทาํเปา้หมายของตนใหส้าํเรจ็ รูจ้กัเพิ่มคา่ใหก้บัชว่งเวลา

แหง่การรอคอยและรบัรางวลั เรียนรูท่ี้จะยอมรบัความยากลาํบากในทกุสถานการณท่ี์มาจากพระเจา้ โดย

ไมตี่กรอบเรื่องเวลากบัพระองคเ์พียงเพราะคณุอยากใหพ้ระเจา้ทรงกาํจดัปัญหาใหค้ณุโดยเร็ว 

1. คณุมกัจะซือ้ของก่อนท่ีคณุจะมีเงินมาชาํระคา่สินคา้ใชห่รือไม?่ 

2. สิ่งท่ีคณุเป็นห่วงหลกัๆ คือการจดัการปัญหาหรือการเห็นพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีพระองคท์รง

บนัดาลใหส้ิ่งนัน้เกิดขึน้? 

3. บคุคลใกลช้ิดไดห้ลบหนา้คณุบา้งหรือไม ่ในขณะท่ีคณุกาํลงัเผชิญปัญหาท่ีอยากลาํบาก? 

4. คณุเห็นงานสาํคญักวา่คนหรือไม?่  

5. คณุจะรูส้กึกดดนัอยูล่กึๆ ใชห่รือไมเ่ม่ือแผนการท่ีวางไวไ้มเ่ป็นจรงิ? 

6. คณุตัง้ใจเขา้อบรมและการฝึกประสบการณเ์พ่ือใหค้ณุเป็นผูท่ี้ความรบัผิดชอบมากย่ิงขึน้  

โรม 5:3-4 THSV11 

ย่ิงกวา่นัน้ เราก็ช่ืนชมยินดีในความทกุขย์ากดว้ย เพราะเรารูว้า่ความทกุขย์ากนัน้ ทาํใหเ้กิด 

ความทรหด   อดทน และความทรหดอดทนทาํใหเ้ห็นวา่เราเป็นคนท่ีพระเจา้ทรงใชไ้ด ้และการท่ี

เป็นเชน่นัน้ทาํใหมี้ความหวงั 

14. ความน่าเชือ่ถือ 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความไมแ่นน่อน      

ความน่าเชื่อถอื คือ การเรียนรูท่ี้จะใหค้าํพดูทกุคาํเป็นความจรงิ ถึงแมว้่าจะเป็นสญัญาท่ียากท่ีจะทาํให้

เป็นจรงิได ้ แบกรบัและยกความกดดนัออกจากผูท่ี้คณุรบัใช ้ดว้ยการทาํใหส้ิ่งท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้าํเรจ็  

1. คณุเคยใชเ้ป็นขอ้อา้งตา่งๆ หรือไมเ่พ่ืออธิบายวา่ทาํไมงานของคณุถึงยงัไมเ่สรจ็สกัที? 

2. ศษิยาภิบาลท่ีครสิตจกัรของคณุ เช่ือมั่นวา่คณุจะปรากฏตวัท่ีสถานนมสัการหรือไม?่  

3. ครอบครวัของคณุใหค้วามสาํคญักบัคาํพดูของคณุหรือไม ่เม่ือคณุไดป้ฏิญาณตนวา่จะทาํสิ่งใด? 

4. คณุเป็นคนท่ีพระเจา้พึง่พาไดใ้หเ้ป็นพยานใหแ้ก่คนท่ีพระองคท์รงนาํมาในชีวิตของคณุไดห้รือไม?่ 

สดุด ี15:4ข TNCV … 

ผูท่ี้รกัษาคาํปฏิญาณแมว้า่ตวัเองตอ้งเสียผลประโยชน ์  

2 ทิโมธี 4:5 ERV-TH      

สว่นคณุเอง ขอใหมี้สตริอบคอบในทกุสถานการณ ์อดทนตอ่ความทกุขย์ากลาํบาก  ทาํหนา้ท่ี

ประกาศขา่วดี และทาํงานท่ีพระเจา้ไดม้อบหมายไวใ้หส้าํเรจ็  
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15. ความมุมานะ  

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความโลเล 

ความมุมานะ คือ การเรียนรูท่ี้จะทุม่เทแรงกายแรงใจทัง้หมดท่ีมีเพ่ือใหง้านัน้สาํเรจ็ลลุว่ง เรียนรูท่ี้จะ 

ปรบัปรุงสิ่งท่ีเหมือนจะเป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นเปา้หมายนีส้ามารถทาํได ้

1. คณุไดมี้งานใดท่ีเริ่มทาํแลว้แตย่งัไมส่าํเรจ็ลลุว่งหรือไม?่  

2. คณุใหส้ิ่งรบกวนใดๆ เป็นตวัยือ้คณุไวจ้ากการทาํงานท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็หรือไม่?  

3. คณุเคยใหค้าํมั่นสญัญาไวแ้ละไมท่าํตามคาํสญัญานัน้หรือไม?่ 

4. คณุเคยออกจากงานหรือเลิกลม้การแขง่ขนักลางคนัเพียงเพราะคณุคิดวา่คณุไมส่ามารถทาํให้

สาํเรจ็ บา้งไหม? 

ฮบีรู 12:1 THSV11 

เพราะฉะนัน้ เม่ือเรามีพยานมากมายอยูร่อบขา้งอยา่งนีแ้ลว้ก็ขอใหเ้ราละทิง้ทกุอยา่งท่ีถ่วงอยู่ และ

บาปท่ีเกาะแนน่ ขอใหเ้รายงัคงว่ิงแขง่ดว้ยความทรหดอดทนในการแขง่ขนัท่ีอยูข่า้งหนา้เรา 

16. ความตรงต่อเวลา 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความลา่ชา้ 

ความตรงต่อเวลา คือ การเรียนรูท่ี้จะจดัสรรคเ์วลาของคณุใหส้อดคลอ้งกบัตารางท่ีไดน้ดัหมายไวแ้ลว้ 

ใหเ้กียรตผิูอ่ื้นและเห็นคา่ของเวลาของพวกเขาโดยไมป่ล่อยใหเ้ขารอคณุเป็นเวลานาน 

1. คณุไดว้างแผนวา่จะไปถึงท่ีนดัหมายก่อนเวลาหรือ ไปถึงเวลานดัพอดี? 

2. คณุรูจ้กัวิธีปลีกตวัออกจากบทสนทนาท่ีจะทาํใหไ้ปถึงท่ีนดัหมายล่าชา้หรือไม?่  

3. คณุไดต้อบแทนคา่เสียเวลาใหบ้คุคลท่ีมาตามการนดัหมายของคณุดว้ยการออกคา่มือ้อาหาร

หรือไม?่ 

4. คณุมีใบเสรจ็ท่ีคา้งจา่ยเกินกาํหนดครัง้สดุทา้ยเม่ือใด?  

5. คณุไดจ้า่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เพ่ือใหเ้สรจ็เรื่องไปหรือเพ่ือใหเ้ป็นคาํพยานและเพ่ือเป็นความซาบซึง้ใจ

ของคณุ?  

6. ถา้คณุมีนดัทานอาหารเย็นกบัครอบครวั ณ เวลา18.00 น. พวกเขาคดิวา่คณุจะปรากฏตวัก่ีโมง? 

ปัญญาจารย ์3:1 THSV11   

มีฤดกูาลสาํหรบัทกุสิ่ง และมีวาระสาํหรบัเร่ืองราวทกุอยา่งภายใตฟ้้าสวรรค ์
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17. ความภกัด ี 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความไมซ่ื่อสตัย ์ 

ความภักด ีคือ การยึดถือความปรารถนาหรือเปา้หมายของคนท่ีคณุดแูลเสมือนของคณุเอง  ยืดหยดั

เคียงขา้งพวกเขาแมใ้นสถานการณท่ี์ยากลาํบากและมีแรงกดดนัจากความเห็นท่ีไมต่รงกนัดว้ย    

1. คณุไดเ้ลา่ปัญหาเก่ียวกบัคนท่ีคณุดแูลอยู่ใหค้นอ่ืนฟังบา้งหรือไม?่  

2. คณุมีความมั่นใจอยา่งแรงกลา้ในวิถีชีวิตครสิเตียนท่ีคณุหมายมั่นวา่จะปฏิบตัิตามไม่วา่เกิดอะไร

ขึน้ ก็ตามหรือไม?่  

3. คณุตัง้ใจจะทาํงานท่ีบริษัทหนึ่งเพ่ือสะสมประสบการณแ์ละพฒันาทกัษะท่ีจะชว่ยใหค้ณุทาํงานใน

บรษัิทอ่ืนใชห่รือไม?่  

4. คณุหลงเช่ือขา่วลือในแง่ลบเก่ียวกบัครอบครวัหรือเพ่ือนสนิทของคณุอย่างง่ายดายหรือไม?่ 

ยอหน์ 15:13 TNCV 

ไมมี่ผูใ้ดมีความรกัย่ิงใหญ่กวา่นีคื้อ การท่ีเขายอมสละชีวิตของตนเพ่ือมิตรสหายของตนเอง 

18. ความเมตตา 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความเมินเฉย 

ความกล้าหาญ คือ การเรียนรูท่ี้จะใหท้กุการกระทาํและคาํพดูอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิอาํนาจของพระวจนะของ 

พระเจา้  เช่ือมั่นในพระคาํวา่จะนาํมาซึ่งชยัชนะเหนือมารซาตาน  ยืนหยดัเพ่ือความถกูตอ้งอยา่งโดดเดียว

ถึงแมว้า่จะตอ้งสละดว้ยบางสิ่งบางอยา่งก็ตาม    

1. คณุไดยื้นหยดัเพ่ือความถกูตอ้งเพียงลาํพงัครัง้ลา่สดุคือเม่ือใด?  

2. เม่ือคณุไดยิ้นคนกลา่วอย่างผิดๆ คณุจะเงียบตอ่ไป หรือ เขา้ไปอธิบายความจรงิใหก้ระจา่ย

เก่ียวกบัสิ่งนัน้ ถึงแมว้่าจะเป็นเรื่องท่ีคนไมน่ิยมแลว้ก็ตาม? 

3. พระเจา้ทรงดลใจใหค้ณุเป็นพยานกบัคนแปลกหนา้ในคราวก่อน คณุไดท้าํตามหรือวา่น่ิงเฉย?  

4. คณุเคยตามไปขออภยัจากคนท่ีคณุเคยทาํผิดตอ่พวกเขาบา้งไหม?  

1 พงศาวดาร 28:20 THSV11 

แลว้ดาวิดตรสักบัซาโลมอนโอรสของพระองคว์า่ “จงเขม้แข็งและกลา้หาญ และลงมือทาํ อย่ากลวั

เลย อย่าขยาด เพราะว่าพระยาหเ์วหพ์ระเจา้คือพระเจา้ของขา้สถิตกบัเจา้ พระองคจ์ะไมท่รงละจาก

เจา้หรือทอดทิง้เจา้ จนกว่างานทัง้สิน้สาํหรบังานปรนนิบตัแิหง่พระนิเวศของพระยาหเ์วหจ์ะสาํเรจ็ 

อิสยาห ์57:15 THSV11    

องคผ์ูส้งูเดน่และสงูสง่ ผูท้รงดาํรงอยูน่ิรนัดร ์ทรงพระนามวา่บรสิทุธ์ิ ตรสัดงันีว้า่ “เราดาํรงอยูใ่นท่ีสงู

และบรสิทุธ์ิ และอยูก่บัผูส้าํนึกผิดและมีวิญญาณจิตท่ีถ่อม เพ่ือฟ้ืนฟวิูญญาณจิตของผูท่ี้ถ่อม และ

ฟ้ืนฟใูจของผูส้าํนกึผิด  
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19. ความตื่นตัว    

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความไมรู่ต้วั 

ความระมัดระวัง คือ ความต่ืนตวั การเรียนรูท่ี้จะใหค้วามสนใจกบับทเรียนท่ีพระเจา้ทรงสอนผา่นผูใ้หญ่ 

เพ่ือนและประสบการณข์องคณุ    การเรียนรูท่ี้จะล่วงรูถึ้งอนัตราย การรูจ้กัระมดัระวงัตวัและตระหนกัถึงผล

ของการกระทาํ คาํพดู ความคดิ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นตา่งๆ เป็นอย่างดี 

1. คณุขบัรถดว้ยความระมดัระวงั หรือหวงัวา่คนอ่ืนจะขบัอยา่งปลอดภยั?  

2. ผูท่ี้อยูใ่ตอ้าณตัขิองคณุเคยประสบปัญญาท่ีคณุควรจะตรวจพบและแกไ้ขมนัเม่ือนานมาแลว้บา้ง

ไหม?  

3. คณุไดต้ระหนกัถึงโอกาสท่ีพระเจา้จะทรงใชค้ณุใหเ้ป็นพยานและหนนุใจผูอ่ื้นใหเ้ขาไดเ้ติบโตใน

ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณบา้งหรือไม?่ 

4. ปัญหาลา่สดุท่ีคณุสามารถเล่ียงไดเ้น่ืองจากคณุรูส้กึไดถึ้งความอนัตรายก่อนหนา้คืออะไร? 

5. คณุเคยรูเ้รียนวิธีการคน้หาว่าสิ่งใดกนัแนท่ี่ทาํใหค้ณุไมต่ื่นตวัในการทาํสิ่งท่ีถกูตอ้งหรือไม?่ 

มาระโก 14:38 TNCV      

จงเฝา้ระวงัและอธิษฐานเพ่ือทา่นจะไมต่กเขา้ไปอยูใ่นการทดลอง จิตวิญญาณพรอ้มแลว้ก็จรงิแต่

กายยงัออ่นกาํลงั 

20. ความมัธยัสถ ์

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความฟุ้งเฟ้อ 

ความมัธยัสถ ์คือ รูจ้กัใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุเพ่ือใหง้านนัน้สาํเรจ็ ไมส่นบัสนนุใหต้นเองและ

ผูอ่ื้นใชจ้า่ยโดยท่ีไมจ่าํเป็น  

1. บรรดาสิ่งของของคณุไดบ้ง่บอกถึงความไมใ่สใ่จของคณุหรือไม?่  

2. คณุซือ้ของมาเก็บไวท่ี้บา้นและยงัไมเ่คยไดใ้ชป้ระโยชนเ์ลยสกัครัง้ ใชห่รือไม?่  

3. คณุจา่ยเงินเพ่ือความสะดวกสบายทัง้ท่ีคณุมีเวลาและสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองใชห่รือไม?่  

4. สภาพรถยนตข์องคณุในตอนนีท้าํใหค้นอ่ืนเขา้ใจวา่คณุไม่ไดเ้ห็นคณุคา่ในสิ่งท่ีพระเจา้ประทานให้

คณุเลยใชห่รือไม?่  

2 โครินธ ์8:11 THSV11 

บดันีพ้วกทา่นก็ควรจะทาํเสียใหเ้สรจ็ เพ่ือว่าความกระตือรือรน้ท่ีปรารถนาจะทาํเป็นอยา่งไร การ

ทาํใหเ้สรจ็ตามความสามารถท่ีมีอยู่ก็จะเป็นอยา่งนัน้   
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21. ความรับผิดชอบ 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความไวใ้จไมไ่ด ้

ความรับผิดชอบ คือ การปกปอ้งในสิ่งท่ีคณุรบัผิดชอบใหดี้ท่ีสดุ รูจ้กัเขม้งวดและพาตวัเองไปสู่

คาํแนะนาํท่ีจะทาํใหค้ณุไดรู้แ้ละเขา้ใจในสิ่งท่ีคณุควรจะทาํ  

1. เจา้นายของคณุไดม้อบหมายใหค้ณุดแูลของสาํคญัของเขาหรือไม?่  

2. คณุไดม้อบหมายใหใ้ครทาํงานแทนคณุหรือไม ่ทัง้ท่ีรูอ้ยู่แลว้วา่คณุควรจะทาํงานนัน้ดว้ยตวัคณุ

เอง?  

3. คณุตอ้งใหท้วนซํา้สองหรือไมเ่ก่ียวกบังานท่ีคณุไดร้บัมอบหมายใหท้าํ?  

โรม 14:12 THSV11 

ฉะนัน้เราทกุคนจะตอ้งทลูเร่ืองราวของตวัเองตอ่พระเจา้ 

22. ความบริสุทธิ ์

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —มีมลทิน 

ความรัก คือ การเรียนรูท่ี้จะใหต้ามความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของผูอ่ื้นโดยท่ีไมห่วงัสิ่งตอบแทนใดๆ 

กลบัคืน  

1. เม่ือคณุอยูก่บัใครสกัคน คณุรูส้กึมีความสขุท่ีไดใ้ชเ้วลารว่มกบัเขาเหนือสิ่งอ่ืนใด ใช่หรือไม?่ 

2. คณุมกัจะโกรธจนควบคมุอารมณไ์มไ่ด ้ใชห่รือไม?่  

3. คณุรูส้กึริษยาในสิ่งท่ีคนอ่ืนมีใชห่รือไม?่ 

4. คณุไดแ้สดงความรกัตอ่ผูอ่ื้นในทางปฏิบตัอิยา่งไรบา้งในสปัดาหท่ี์ผา่นมานี?้  

5. คณุฝึกฝนมารยาทท่ีดีใชห่รือไม?่ 

6. คณุถือวา่มิตรภาพเป็นของคณุเพียงคนเดียวใชห่รือไม?่ 

7. การกระทาํหรือทศันคตขิองผูอ่ื้น เป็นเหตใุหค้ณุแสดงความรกัตอ่เขานอ้ยลงใชห่รือไม?่ 

1 โครินธ ์13:3 THSV11    

แมข้า้พเจา้จะบรจิาคสิ่งของของขา้พเจา้ทกุอยา่งหรือยอมใหเ้อาตวัไปเผาไฟ แตไ่มมี่ความรกั ก็จะ

ไมเ่ป็นประโยชนก์บัขา้พเจา้      

ยอหน์ 13:34-35 THSV11  

เราใหบ้ญัญัตใิหมไ่วก้บัพวกทา่น คือใหร้กัซึ่งกนัและกนั เรารกัพวกท่านมาแลอ้ยา่งไรทา่นก็จงรกั

กนัและกนัดว้ยอยา่งนัน้ ถา้ท่านรกักนัและกนั ดงันีแ้หละทกุคนก็จะรูว้า่ทา่นเป็นสาวกของเรา   
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23. ความยุติธรรม 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความเขาพรรคเขาพวก 

ความยุตธิรรม คือ การมองดสูถานการณด์ว้ยมมุมองของทกุคนท่ีอยูใ่นเหตกุารณ ์ ใหร้างวลัตอบแทน

คนท่ีชว่ยคณุทาํงานใหส้าํเรจ็อยา่งเหมาะสม  รูจ้กัศกึษาหาขอ้เท็จจรงิก่อนมีขอ้สรุปใดๆ   

1. การตดัสินใจของคณุทาํใหใ้ครบางคนโกรธเคืองคณุหรือไม?่  

2. ผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของคณุเคยเห็นคณุเลือกปฏิบตักิบัพวกเขาบา้งหรือไม?่ 

3. คณุยอมเลน่ผิดกตกิาเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งชยัชนะจากแขง่ขนัใชห่รือไม?่  

4. คณุเคยหลอกขายบางสิ่งกบัใครบางคนบา้งไหม ซึ่งคณุรูดี้วา่ของนัน้ไมมี่คา่อยา่งท่ีเขาคดิไว?้  

ลูกา 6:31 TNCV 

จงปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งท่ีทา่นปรารถนาใหเ้ขาปฏิบตัติอ่ทา่น 

24. ความอดกล้ัน 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —อคต ิ

ความมองการไกล คือ การเรียนรูท่ี้จะใชปั้ญญาของคณุทัง้หมดและทกุสิ่งท่ีมีอยูเ่พ่ือลงลกึถึงตน้ตอของ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เรียนรูท่ี้จะเขา้ใจความปรารถนาและความรูส้กึท่ีแทจ้รงิของผูอ่ื้น  การรูจ้กัประเมิน

สถานการณแ์ละศกัยภาพของบคุคลและสิ่งรอบตวั การรูไ้วด้ว้ยวา่บคุคลใดคือคนท่ีพระเจา้ทรงอยากใหเ้รา

ดแูล  

1. คณุเคยถกูช่อโกงในการซือ้ขายบา้งไหม?  

2. คณุเคยถกูเพ่ือนยยุงใหก้ระทาํบางสิ่งและตอ่มาคณุรูส้กึว่าไมค่วรทาํมนับา้งไหม?  

3. มีกิจกรรมใดบา้งท่ีคณุช่ืนชอบในขณะท่ีผูอ่ื้นเห็นว่ามนัไมเ่หมาะสม? 

4.  คณุเคยบอกความลบักบัใครสกัคนแลว้เขานาํไปใชใ้นทางท่ีผิดบา้งไหม? 

5. คณุเคยไดร้บัผลกระทบท่ีมาจากการตเิตียนคนไมดี่บา้งไหม? 

6. คณุเคยใชค้าํพดูหรือแสดงสีหนา้ทา่ทางใดๆ ท่ีทาํใหผู้อ่ื้นตอ้งเสียใจหรือเขา้ใจผิดบา้งไหม?  

1ซามูเอล 16:7 TNCV  

แต ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ตรสักบัซามเูอลว่า “อยา่ตดัสินจากรูปรา่งหนา้ตาหรือส่วนสงู เพราะเราไมไ่ด้

เลือกคนนี ้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไมไ่ดม้องอยา่งท่ีมนษุยม์อง มนษุยม์องรูปลกัษณภ์ายนอก แต ่องค์

พระผูเ้ป็นเจา้ มองดจูิตใจ 
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25. ความชืน่ชมยินด ี

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —การสงสารตนเอง 

ความช่ืนชมยนิด ีคือ การเรียนรูท่ี้จะยกชจูิตวิญญาณของผูอ่ื้น รูจ้กัท่ีจะปิตยิินดีตามสภาวะหรือ

สถานการณท่ี์เผชิญอยู ่ณ ขณะนัน้  

1. คณุทกัทายสมาชิกในครอบครวัดว้ยความเบกิบานทกุเชา้วนัใหมใ่ชห่รือไม?่ 

2. คณุมอบเงินสนบัสนนุพนัธกิจของพระเจา้ดว้ยความช่ืนชมยินดีใชห่รือไม?่  

3. คณุไดข้อบคณุพระเจา้ในทกุสถานการณแ์ละเห็นผลจาการทรงนาํของพระองคใ์ชห่รือไม?่ 

4. คณุรูห้รือไมว่า่คณุนัน้ไดอ้ยูใ่นท่ีท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวเ้พ่ือคณุ? 

สุภาษิต 15:13 THSV11          

ใจยินดีทาํใหใ้บหนา้แชม่ช่ืน แตเ่ม่ือใจเศรา้หมอง ดวงจิตก็สลาย 

โคโลสี 1:11 TNCV 

ไดร้บัการเสรมิสรา้งใหเ้ขม้แข็งขึน้ดว้ยฤทธ์ิอาํนาจทัง้มวลตามฤทธานภุาพอนัทรงเกียรตสิิรขิอง

พระองค ์เพ่ือท่านจะทรหดอดทนอยา่งย่ิงและมีความช่ืนชมยินดี 

26. ความสังเกตแยกแยะ 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —การตดัสินคนอ่ืน, การตาํหนิผูอ่ื้น 

ความอดกลั้น คือ เรียนรูท่ี้จะตอบสนองความไมเ่ป็นผูใ้หญ่ของผูอ่ื้น โดยไมมี่การอนโุลมหรือเห็นดว้ยกบั

ความไมเ่ป็นผูใ้หญ่ของเขา  เรียนรูท่ี้จะยอมรบัความแตกตา่งของผูอ่ื้นในฐานะท่ีเขาแสดงความเป็นตวัเอง

ออกมา  

1. ความกวนประสาทของคนอ่ืนนัน้ทาํใหค้ณุไมอ่ยากชว่ยใหเ้ขาไดเ้ติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณใช่

หรือไม?่  

2. คณุรกัคนบาปคนหนึ่งในขณะท่ีเกลียดความบาปของเขาดว้ยใชห่รือไม?่  

ฟีลิปปี 2:2 THSV11 

ก็ขอใหท้่านทัง้หลายทาํใหค้วามยินดีของขา้พเจา้เตม็เป่ียม ดว้ยการมีความคดิอยา่งเดียวกนั มี

ความรกัอย่างเดียวกนั มีจิตใจและความคดิเป็นหนึ่งเดียวกนั” 
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27. สตปัิญญา  
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —สญัชาตญิาณดบิ 

สตปัิญญา คือ การเรียนรูท่ี้จะมองชีวิตผา่นมมุมองของพระเจา้ รูถึ้งเหตแุละผลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความสมัพนัธท์ัง้หลายในชีวิต  แกไ้ขปัญญาหาจากสาเหตท่ีุแทจ้รงิ  รูจ้กัการประยกุตใ์ชห้ลกัการชีวิตกบัทกุ

สถานการณ ์และรูเ้ทา่ทนัหลกัปรชัญาเทียมเท็จและปฏิเสธสิ่งเหลา่นัน้เสีย  

1. คณุสามารถแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งหลกัการของพระเจา้กบัสญัชาตญิาณความเป็นมนษุย์

ในตวัคณุไดห้รือไม?่  

2. คณุรูจ้กัพระบญัญาชาของพระครสิตใ์ช่หรือไม?่  

3. คณุเคยฉกุคิดบา้งไหมวา่พระเจา้ทรงกาํลงัมองดคูณุและประเมินการกระทาํ คาํพดู ความคิดและ

ทศันคตขิองคณุอยู?่ 

4. คณุไดเ้กลียดชงัความชั่วแบบผูท่ี้ยาํเกรงพระเจา้และรกัคนบาปทัง้หลายจากใจจรงิหรือไม?่ 

5. คณุรกัคนท่ีคอยตาํหนิตเิตียนคณุหรือไม?่  

6. คณุเขา้ใจสิตปัิญญาท่ีพระเจา้ทรงมอบใหค้ณุอยา่งถ่องแทห้รือไมแ่ละบนัทกึไว?้  

7. คณุเคยทลูขอสตปัิญญาท่ีมีคา่มากกวา่ทองคาํจากพระเจา้บา้งไหม? 

8. คณุแสวงหาแนวทางแหง่ผูมี้ปัญญาและหลีกเล่ียงวิถีแหง่คนโง่ขลาดใชห่รือไม?่  

9. คณุเป็นคนท่ีชา้ในการตอบและไวใ้นการฟังใชห่รือไม?่ 

สุภาษิต 9:10 TNCV 

ความยาํเกรงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็นท่ีเริ่มตน้ของปัญญา การรูจ้กัองคบ์รสิทุธ์ิทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ 

ยากอบ 3:17 TNCV      

แตส่ติปัญญาจากสวรรคป์ระการแรกนัน้คือบรสิทุธ์ิ จากนัน้คือรกัสนัต ิเห็นอกเห็นใจ ยอมเช่ือฟัง 

เตม็ดว้ยความเมตตาและผลดี ไมล่าํเอียงและจรงิใจ 
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28. ความพากเพยีร 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความเกียจคลา้น 

ความพากเพยีร คือ การเรียนศกึษาพระวจนะของพระเจา้เพ่ือใหรู้ล้กึ รูจ้รงิและตีความไดอ้ย่างครบถว้น 

ใชค้วามจรงิจากพระคมัภีรเ์ป็นศนูยก์ลางการเรียนรูส้ิ่งรอบตวั ทุม่เทแรงกายและความมุง่มั่นในการทาํงาน

ท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้าํเรจ็  

1. ในขณะท่ีคณุเรียนหรือทาํงาน คณุคดิหรือไมว่า่พระเจา้ทรงเห็นความสาํคญัของสิ่งนัน้ดว้ยเชน่กนั?  

2. คณุนัน้เรียนหรือทาํงานเพ่ือท่ีจะถวายเกียรติแดพ่ระนามและภาพลกัษณข์องพระครสิต ์ใชห่รือไม?่ 

3. คณุพรอ้มรบัสิ่งท่ีจะชว่ยใหค้ณุคน้พบความเป็นเลิศในสิ่งท่ีคณุทาํอยูใ่ชห่รือไม?่ 

โคโลสี 3:23 TNCV 

ไมว่า่ทา่นทัง้หลายจะทาํสิ่งใดจงทุม่เททาํอยา่งสดุใจเหมือนทาํเพ่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไมใ่ชเ่พ่ือ

มนษุย ์

29. ความรอบคอบ 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความคิดตืน้เขิน 

ความใจกว้าง คือ การตระหนกัวา่ทรพัยส์มบตัิทัง้หมดนัน้เป็นของพระเจา้ รูจ้กับริหารเวลา เงินทอง และ

สมบตัิอ่ืนๆ อยา่งชาญฉลาด รูอี้กดว้ยว่าถา้คณุใหข้องขวญัไปแลว้จะทาํลายชีวิตหรือทศันคตขิองผูร้บั

หรือไม ่ 

1. คณุเตม็ใจถวายผลิตผลแรกของทรพัยท่ี์เพิ่มพนูแดพ่ระเจา้หรือไม?่  

2. บรรดาของขวญัท่ีคณุใหผู้อ่ื้นลว้นแลว้แตเ่ป็นของท่ีคณุไม่ใชแ้ลว้ หรือเป็นของท่ีคณุเห็นวา่ผูน้ัน้

จาํเป็นตอ้งใชจ้รงิๆ? 

3. บรรดาของขวญัของคณุนัน้ทาํใหผู้ร้บัตดิหนีบ้ญุคณุคณุหรือไม?่ 

4. คณุใหข้องขวญักบัคนเหลา่นัน้เพ่ือหวงัพึ่งพาเขาในอนาคตใชห่รือไม?่ 

5. คณุเคยถวายทรพัยเ์ป็นเงินจาํนวนมาก ซึ่งเงินจาํนวนนัน้มากพอท่ีคณุจะใชจ้า่ยตามความตอ้งการ

ของคณุบา้งไหม? 

6. คณุเคยใหข้องขวญัแบบเหนือความคาดหมายก่ีครัง้ในป่ีท่ีผา่นมา?  

2 โครินธ ์9:11 TNCV    

พระองคจ์ะทรงใหท้า่นมั่งคั่งในทกุดา้นเพ่ือท่านจะสามารถเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผไ่ดใ้นทกุโอกาส และโดย

ทางเราความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ของทา่นสง่ผลใหมี้การขอบพระคณุพระเจา้      
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30. ความบังคับตนเอง 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความหลงระเรงิ 

ความยับยัง้ช่ังใจ คือ การเรียนรูท่ี้จะคน้พบและไวตอ่การเรง่เรา้ของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ยอมจาํนนให้

ทกุการกระทาํ คาํพดูและความคดิอยูภ่ายใตก้ารทรงนาํของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  

1. คณุมีพฤติกรรมใดหรือไมท่ี่จะเป็นเหตใุหพ้ระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงเสียพระทยั?  

2. คณุรูจ้กัวิธีคน้พบการเรง่เรา้จากพระวิญญาณบรสิทุธ์ิหรือไม?่ 

3. คณุไดศ้กึษาขอ้เท็จจรงิทัง้หมดก่อนทาํการตอบสนองตอ่สิ่งตา่งๆ ใชห่รือไม?่ 

4. คณุมีชว่งเวลาแหง่การอธิฐานอดอาหารท่ีตายตวัหรือไม?่ 

5. คณุจะบอกเลา่แตเ่ร่ืองดีๆ มีสาระและปฏิเสธการนินทาว่ารา้ยใชห่รือไม?่ 

กาลาเทยี 5:24-25 THSV11      

ผูท่ี้อยูฝ่่ายพระเยซูครสิตไ์ดต้รงึเนือ้หนงัไวท่ี้กางเขน พรอ้มกบัราคะและตณัหาแลว้ ถา้เรามีชีวิตอยู่

โดยพระวิญญาณ ก็จงดาํเนินชีวิตตามพระวิญญาณดว้ย     

31. ความบากบ่ัน 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความถอดใจยอมแพ ้  

ความบากบั่น คือ การรกัษาหนา้ท่ีใหถึ้งท่ีสดุและทาํเปา้หมายใหล้ลุว่งแมใ้นยามท่ีตอ้งเผชิญกบัความ

กดดนัจากสิ่งรอบขา้ง  รูว้่าควรทุม่เทแรงกายแรงใจไปกบัสิ่งใดบา้ง  จดจ่อกบัภารกิจท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไว้

มองเห็นอปุสรรคต์รงหนา้และกา้วขา้มมนัไปใหจ้งได ้ 

1. คณุสามารถอดทนกบัสิ่งทดลองไดน้านเพียงใด?  

2. คณุเคยฝึกฝนนิสยัแหง่การอธิฐานของคณุบา้งไหม? 

3. คณุสามารถอา่นพระคมัภีรต์ิดตอ่กนันานท่ีสดุเป็นระยะเวลาเทา่ใดโดยไมพ่ลาดวนัเดียว?  

4. ลกูๆ ของคณุเคยเห็นคณุทานอาหารท่ีไมมี่คา่ แมว้า่คณุตอ้งการจะลดนํา้หนกับา้งไหม?  

5. คณุมีเปา้หมายใดในชีวิตท่ีคณุสามารถสละชีวิตเพ่ือมนัได?้  

6. คณุใชค้วามเหน่ือยลา้จากงานท่ีทาํเป็นตวัช่วยใหค้ณุไดร้บัพละกาํลงัใหมจ่ากพระเจา้ หรือคณุ

พยายามจะทาํงานนัน้ใหเ้สร็จดว้ยกาํลงัของตน?  

7. คณุตัง้ใจว่าจะทาํงานเฉพาะสว่นท่ีไดร้บัมอบหมายหรือคณุอยากจะทาํสว่นอ่ืนเพิ่มเตมิดว้ย? 

กาลาเทยี 6:9 TNCV  

อยา่ใหเ้ราอ่อนลา้ในการทาํดี เพราะถา้เราไมย่่อทอ้ เราก็จะเก็บเก่ียวในเวลาอนัเหมาะสม 
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32. ความเคารพ 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความหยาบคาย  

ความเคารพ คือ การจาํกดัขอบเขตตนเองเพ่ือไมใ่หไ้ปดถูกูรสนิยมของผูอ่ื้น ผูท่ี้พระเจา้เรียกใหค้ณุรบัใช ้

ไมอ่นโุลมใหผู้อ่ื้นทาํตามใจและใชเ้ป็นขอ้อา้งพดูโออ้วดเกินจรงิ  

1. มีกิจกรรมใดบา้งท่ีคณุเขา้รว่มแตค่รสิเตียนคนอ่ืนกลบัเห็นวา่ไมถ่กูตอ้ง?  

2. คณุใชค้าํพดูหรือสีหนา้ท่ีแสดงในเชิงดถูกูเหียดหยามผูอ่ื้นหรือไม?่ 

3. ผูป้กครองของคณุชอบใจทรงผมและการแตง่กายของคณุใชไ่ม?่  

4. คณุเคยสอบถามผูใ้หญ่ถึงรสนิยมหรือความชอบของพวกเขาบา้งไหม?  

5. คณุจดัว่ากิจกรรมเชน่ การสบูบหุร่ี การด่ืมสรุา  การไปโรงละคร การเตน้ราํ เป็นสิ่งท่ีครสิเตียนคน

อ่ืนทาํกนัใชห่รือไม?่ 

6. คณุลกุขึน้ยืนหรือไมข่ณะท่ีมีผูห้ญิงหรือผูอ้วโุสเดนิเขา้มาในหอ้งประชมุ? 

โรม 14:21 TNCV  

เป็นการดีกวา่ท่ีจะไมร่บัประทานเนือ้สตัว ์หรือด่ืมเหลา้องุ่น หรือทาํสิ่งอ่ืนใดซึ่งจะเป็นเหตใุหพ่ี้นอ้ง

ลม้ลง 

33. ความจริงใจ  
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความหนา้ช่ือใจคด 

ความจริงใจ คือ การมีแรงจงูใจโปรง่ใส ความมุง่มั่นตัง้ใจทาํทกุสิ่งดว้ยใจท่ีจะถวายเกียรติแดพ่ระเจา้และ

ไมท่าํใหพ้ระสิรขิองพระองคห์มน่หมอง  คาํนงึถึงสิ่งดีมีประโยชนต์อ่ชีวิตผูอ่ื้นอย่างแทจ้รงิ 

1. เวลาท่ีคณุซือ้ของขวญัใหใ้ครสกัคน คณุจะนกึถึงสิ่งท่ีคณุไดร้บัจากเขาก่อนใชห่รือไม?่  

2. คณุมีความสขุท่ีไดท้าํสิ่งเล็กๆ นอ้ยๆ เพ่ือเป็นการแสดงความรกัตอ่คนผูอ่ื้นหรือไม?่  

3. บคุคลใดท่ีคณุรูส้ึกต่ืนเตน้และอยากช่วยเขาประสบความสาํเรจ็ในชีวิต?  

4. คณุเคยเชิญคนโดดเดน่ท่ีคณุไมค่อ่ยสนิทมาท่ีบา้นเพ่ือใหเ้ขาประทบัใจในตวัคณุบา้งหรือไม?่  

5. คณุยอมรบัทนัทีเม่ือคณุทาํในสิ่งท่ีไมถ่กูตอ้งและคณุจะพยายามหาวิธีแกไ้ขมนั ใชห่รือไม?่  

6. คณุเคยเสียใจท่ีไดท้าํรา้ยจิตใจผูอ่ื้น หรือเคยขอใหพ้วกเขาเหลา่นัน้ยกโทษใหค้ณุเพ่ือคณุเองจะ

สบายใจบา้งไหม? 

1เปโตร 1:22 TNCV        

บดันีเ้ม่ือทา่นไดช้าํระตวัใหบ้รสิทุธ์ิดว้ยการเช่ือฟังความจรงิเพ่ือจะรกัพ่ีนอ้งอย่างจรงิใจแลว้ ก็จงรกั

กนัอย่างลกึซึง้ดว้ยใจจรงิ 
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34. ความใจกว้าง 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความตระหนี 

ความรอบคอบ คือ การรูจ้กัรบัมือกบัสถานการณท่ี์ยากลาํบากดว้ยสิติปัญญาและพระลกัษณะของ 

พระครสิต ์รูจ้กักาลเทศะ รูว้า่สิ่งใดควรและสิ่งใดไมค่วร ตระหนกัถึงผลท่ีจะตามมาของทกุการกระทาํและ

คาํพดูของตนเองอยู่ 

1. คณุรูจ้กัมารยาทบนโต๊ะอาหารและมารยาทการเขา้สงัคมท่ีดีหรือไม?่  

2. คณุรูจ้กัคาํใดบา้งท่ีทาํใหผู้อ่ื้นมีปฏิสมัพนัธก์บัคณุ? 

3. คณุไดค้าํนงึถึงหวัขอ้ท่ีควรหลีกเล่ียงในบทสนทนาของคณุหรือไม?่  

4. คณุรูว้า่ตอ้งทาํอยา่งไรในสถานการณท่ี์นา่อบัอายใชห่รือไม?่  

สุภาษิต 22:3 TNCV 

คนมีวิจารณญาณเห็นภยัอนัตรายและหลบเขา้ท่ีกาํบงั ส่วนคนโง่เดนิลยุตอ่ไปและตอ้งทกุขท์นกบั

ผลท่ีตามมา  

35. ความถ่อมตัว 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความทะนงตวั 

ความถ่อมตัว คือ การประมาณตวัรูใ้นความอ่อนแอและไรค้วามสามารถของตนและการท่ีทาํทกุสิ่งทกุ

อยา่งไดส้าํเรจ็นัน้เป็นเพราะพระคณุของพระเจา้  รูใ้จของตนดีว่าคดเคีย้วมากเพียงใด หนัคาํชมและการยก

ยอ่งท่ีไดร้บัไปท่ีพระเจา้และผูอ่ื้นแทนเสมอ การแยกแยะไดว้า่สิ่งใดคือคาํประจบประแจงและสิ่งใดคือคาํ

สรรเสรญิ  

1. คณุไดข้อบคณุพระเจา้ก่ีครัง้ในสปัดาหท่ี์ผา่นมา ขอบคณุท่ีพระองคท์รงเสรมิกาํลงัและทาํใหค้ณุ

บรรลเุปา้หมายตา่งๆ? 

2. คณุนอ้มรบัคาํวิจารณอ์ย่างเตม็ใจหรือโกรธเคืองผูวิ้จารณอ์ยูใ่นใจกนัแน?่   

3. คณุรูส้กึโศกเศรา้หรือดีใจเม่ือคณุรบัรูว้า่พ่ีนอ้งครสิเตียนคนอ่ืนนัน้ลม้เหลว? 

4. คณุไมอ่ยากรบัความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเพียงเพราะวา่คณุไมอ่ยากไดร้บัคาํสรรเสรญิเยินยอรว่มกบั

พวกเขา ใชห่รือไม?่  

5. คณุคิดวา่ขอ้บกพรอ่งทางรา่งกายเป็นสญัลกัษณท่ี์ทาํใหรู้ว้า่เราเป็นคนของพระองคใ์ช่หรือไม?่ 

6. คณุเป็นห่วงภาพลกัษณข์องตวัเองมากวา่ภาพลกัษณข์องพระครสิตใ์ชห่รือไม?่ 

โรม 12:14 TNCV    จงอวยพรแก่ผูท่ี้ขม่เหงทา่น จงอวยพรและอยา่แชง่ดา่เลย  

ยากอบ 4:6 THSV11    

แตพ่ระองคก็์ประทานพระคณุมากย่ิงขึน้ เพราะฉะนัน้พระคมัภีรจ์งึกลา่ววา่ “พระเจา้ทรงตอ่สูค้นท่ี

หย่ิงจองหอง แตป่ระทานพระคณุแก่คนท่ีถ่อมใจ  
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36. ความกระตอืรือร้น 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความเฉยเมย 

ความกระตอืรือร้น คือ การเรียนรูว้่าการกระทาํหรือทศันคตใิดท่ีเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้และคณุก็

รูส้กึต่ืนเตน้และอยากท่ีจะทาํสิ่งนัน้ดว้ย รูจ้กัวิธีการสง่เสริมผูอ่ื้นโดยการมีจิตวิญญาณแหง่การสรรเสรญิ

พระเจา้ เห็นคณุคา่และขอ้ดีของสถานการณต์า่งๆ ท่ีผูอ่ื้นอาจถอดใจไป   รูถึ้งความแตกตา่งระหว่างความ

ต่ืนเตน้ฝ่ายเนือ้หนงักบัจิตวิญญาณแหง่ความกระตือรือลน้  

1. คณุสรา้งนิสยัแหง่ความเบกิบานทกุครัง้ท่ีพบปะผูค้นหรือไม?่ 

2. คณุอยากจะเห็นแกว้ท่ีมีนํา้เพียงครึง่แกว้มากกวา่แกว้ท่ีมีนํา้เตม็แลว้ครึง่หนึ่ง ใชห่รือไม?่ 

3. ทศันคตใินการทาํงานของคณุทาํใหค้นอ่ืนเช่ือวา่คณุมีความสขุในการทาํงานใชห่รือไม?่ 

ทติัส 2:14 THSV11    

พระองคป์ระทานพระองคเ์องแก่เรา เพ่ือไถ่เราใหพ้น้จากการอธรรมทกุอยา่ง และเพ่ือชาํระเราให้

บรสิทุธ์ิ จะไดเ้ป็นประชากรของพระองคโ์ดยเฉพาะ ซึ่งมีใจกระตือรือรน้ท่ีจะทาํการดี   

37. ความคดิริเร่ิม 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความไมเ่อาการเอางาน 

ความคดิริเร่ิม คือ การกา้วเดนิดว้ยความเช่ือเพ่ือแสวงหาพระเจา้อยา่งสดุใจ  ใชโ้อกาสแหง่การเป็น

พยานใหคุ้ม้คา่ท่ีสดุ  มีภาระใจท่ีจะหนนุใจคนรอบขา้งใหเ้ตบิโตทัง้ฝ่ายเนือ้หนงัและฝ่ายจิตวิญญาณ  

1. คณุตอ้งรอใหมี้คนบอกหรือไม ่เม่ือคณุรูดี้อยูแ่ลว้ว่าจะตอ้งทาํสิ่งนัน้ใหเ้รียบรอ้ย?  

2. เม่ือมีผูม้าเยือนใหมท่ี่ครสิตจกัร คณุจะไปแนะนาํตวัเองกบัเขา หรือจะรอใหผู้อ่ื้นแนะนาํตวัแทน

คณุ? 

3. คณุไดใ้ชโ้อกาสในการบอกเลา่ขา่วประเสรฐิกบัใครบางคนครัง้ลา่สดุคือเม่ือใด? 

โรม 12:21 THSV11    

อยา่ใหค้วามชั่วชนะเราได ้แตจ่งชนะความชั่วดว้ยความดี    

ทติัส 2:14 THSV11    

พระองคป์ระทานพระองคเ์องแก่เรา เพ่ือไถ่เราใหพ้น้จากการอธรรมทกุอยา่ง และเพ่ือชาํระเราให้

บรสิทุธ์ิ จะไดเ้ป็นประชากรของพระองคโ์ดยเฉพาะ ซึ่งมีใจกระตือรือรน้ท่ีจะทาํการดี     
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38. ความคิดสร้างสรรค ์
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความไมส่มัฤทธ์ิผล 

ความคดิสร้างสรรค ์คือ การเรียนรูท่ี้จะทาํหนา้ท่ีใหส้าํเรจ็อยา่งมีประสิทธิภาพและเป่ียมดว้ยคณุภาพ 

หาวิธีท่ีจะเอาชนะอปุสรรคท่ี์ดเูหมือนวา่จะเป็นไปไมไ่ด ้แสวงหาวิธีการฝึกกระบวนการเตบิโตของชีวิตฝ่าย

จิตวิญญาณ  

1. งานใหมท่ี่คณุไดร้บัมอบหมายนัน้ทาํใหค้ณุรูส้ึกกลวั หรือ ทา้ทาย? 

2. คณุมกัจะปฎิเสธความคิดใหม่ๆ  โดยทนัที ใชห่รือไม?่ 

3. ปัญหาท่ียากท่ีเอาชนะเคยทาํใหค้ณุยอมแพ ้หรือเป็นแรงผลกัดนัใหค้ณุแสวงหาสติปัญญาท่ีมา

จากพระวจนะของพระเจา้? 

โรม 12:2 THSV11  

อยา่ลอกเลียนแบบอย่างคนในยคุนี ้แตจ่งรบัการเปล่ียนแปลงจิตใจ แลว้อปุนิสยัของท่านจงึจะ

เปล่ียนใหม ่เพ่ือทา่นจะไดท้ราบพระประสงคข์องพระเจา้ จะไดรู้ว้า่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทยั 

และอะไรดียอดเย่ียม  

39. ความรัก 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความเห็นแก่ตวั 

ความบริสุทธิ ์คือ การมีความตัง้ใจท่ีจะสรา้งบรรทดัฐานแหง่คณุธรรมใหก้บัตนเองและเป็นแรงบนัดาล

ใจใหผู้อ่ื้นไดด้าํเนินชีวิตอยูใ่นทางของพระเจา้  ทาํใหพ้ระลกัษณะของพระครสิตไ์ดป้รากฏในตวัเองและ

ผูอ่ื้น  

1. หลายคนมกัจะสาบานหรือกลา่วมกุทะลิ่งตอ่หนา้คณุใชห่รือไม?่  

2. คณุเคยเป็นแรงบรรดาลใจใหน้อ้งเลีย้งของคณุในเรื่องคณุธรรมอนัดีงามบา้งไหม? 

3. จะมีก่ีคนกนัท่ีจะรูส้กึวา่พวกเขาไดส้ญูเสียอะไรสาํคญัในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ หากวนัหนึ่งคณุ

ไมไ่ดเ้ลีย้งดพูวกเขาแลว้? 

ฟีลิปปี 2:14-15 TNCV 

จงทาํทกุสิ่งโดยปราศจากการบน่วา่หรือทุม่เถียงกนั เพ่ือท่านจะปราศจากตาํหนิและบริสทุธ์ิ เป็น

บตุรของพระเจา้ผูป้ราศจากขอ้บกพรอ่งในยคุอนัคดโกงและเส่ือมทราม ส่องสวา่งทา่มกลางพวก

เขาดั่งดวงดาวในจกัรวาล 
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40. ความไวต่อความรู้สึก 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความแข็งกระดา้ง 

ความไวตอ่ความรู้สึก คือ การฝึกฝนประสาทการรบัรูท้ัง้หมดเพ่ือท่ีจะใหเ้ขา้ใจความรูส้กึ หรือ อารมณ์

ท่ีแทจ้รงิของคนรอบขา้ง ต่ืนตวัตอ่การเรง่เรา้ของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิอยูเ่สมอ ลดความเส่ียงอนัตรายโดย

การรบัรูเ้จตนาท่ีไมดี่ของผูอ่ื้นได ้ รูจ้กัใชค้าํพดูใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์   

1. คณุรบัรูค้วามรูส้กึท่ีแทจ้รงิของครอบครวัหรือเพ่ือนฝงูโดยไมต่อ้งถามพวกเขาเลย ใช่หรือไม?่ 

2. คณุเป็นห่วงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของบรรดานอ้งเลีย้งของคณุใชห่รือไม?่ 

3. บอ่ยครัง้ท่ีคณุเจอเหตกุารณท่ี์ความคดิของคณุบอกวา่สิ่งนัน้ถกูตอ้งแตจ่ิตวิญญาณของคณุกลบั

บอกวา่สิ่งนัน้ผิดใชห่รือไม?่  

4. คณุเคยใหข้องขวญัชิน้ใดบา้งท่ีภายหลงัคณุพบว่าของนัน้ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บั?  

5. คนใกลช้ิดของคณุเช่ือวา่คณุเขา้ใจพวกเขาและรูถึ้งความตอ้งการของเขาจรงิๆ ใชห่รือไม?่ 

โรม 12:15 THSV11        

จงช่ืนชมยินดีกบัผูท่ี้มีความช่ืนชมยินดี จงรอ้งไหก้บัผูท่ี้รอ้งไห ้ 

41. ความเดด็ขาด 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความสองจิตสองใจ 

ความเดด็ขาด คือ การตดัสินใจอยา่งแน่วแนแ่มใ้นสถานการณท่ี์ยากลาํบาก ซึ่งตดัสินใจนัน้ตัง้อยูบ่นนํา้

พระทยัของพระเจา้ละใชวิ้ธีการของพระองค ์ ไมน่าํสิ่งท่ีไดต้ดัสินใจอย่างถกูตอ้งไปแลว้มาทบทวนใหม ่จง

จดจอ่กบัปัจจบุนัเพ่ือหลีกเล่ียงความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต   

1. คณุจะนาํสิ่งท่ีไดต้ดัสินใจไปแลว้มาพิจารณาอีกครัง้และสงสยัวา่สิ่งนัน้ถกูตอ้งแลว้ ใชห่รือไม?่  

2. คณุนาํเหตผุลท่ีอา้งอิงจากพระคมัภีรม์าใชใ้นการตดัสินใจของคณุ ใช่หรือไม?่  

3. คณุไดน้าํการตดัสินใจท่ีถกูตอ้งครัง้ก่อนมาเป็นบรรทดัฐานในการตดัสินใจครัง้ปัจจบุนัหรือไม?่  

4. เพ่ือนของคณุยงัคงรบเรา้ใหค้ณุทาํในสิ่งท่ีคณุเคยบอกแลว้วา่คณุไม่ตอ้งการทาํมนั ใชห่รือไม?่  

5. เม่ือใดท่ีคณุจะเลือกความถกูตอ้งอยา่งโดดเด่ียว และถึงแมว้า่มนัทาํใหค้ณุสญูเสียบางอยา่งไปก็

ตาม? 

2 โครินธ ์8:11 TNCV     

บดันีจ้งทาํใหส้าํเรจ็สมกบัใจรอ้นรนท่ีจะถวายโดยทาํตามความสามารถของทา่น  

สุภาษิต 2:9 TNCV     

แลว้เจา้จะเขา้ใจวา่สิ่งใดถกูตอ้ง ยตุธิรรม และเท่ียงธรรม คือเขา้ใจวิถีอนัดีทกุทาง  
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42. ความครบถ้วน 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความไมค่รบบรบิรูณ ์ 

ความครบถ้วน คือ การเรียนรูว้า่สิ่งใดเป็นสว่นสาํคญัท่ีจะทาํใหง้านสาํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี ทุม่เทและใช้

เวลาในการศกึษาและรวบรวมขอ้เท็จจรงิเพ่ือใชใ้นการอภิปรายสิ่งตา่งๆ  

1. คณุแจกจา่ยรายงานโดยไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งใชห่รือไม?่ 

2. คณุมีนโยบายในการทาํงานเดมิใหเ้สรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ก่อนเริ่มงานใหม ่ใชห่รือไม?่ 

3. เม่ือคณุไดถ้กูขอใหท้าํความสะอาด คณุจะทาํเพียงสิ่งท่ีคณุเห็นอยู่ตรงหนา้ หรือทาํความสะอาดสิ่ง

อ่ืนดว้ย? 

4. คณุใชศ้พัทส์มัพนัธพ์ระคมัภีร ์หรือพจนานกุรมพระคมัภีรใ์นการศกึษาพระวจนะของพระเจา้

หรือไม?่  

5. คณุทาํงานตา่งๆ ใหส้าํเรจ็ดว้ยพืน้ฐานความคิดท่ีว่าพระเจา้จะทรงตีคา่และใหร้างวลัคณุ

เชน่เดียวกบังานท่ีคณุทาํใชห่รือไม?่  

2 โครินธ ์8:11 TNCV     

บดันีจ้งทาํใหส้าํเรจ็สมกบัใจรอ้นรนท่ีจะถวายโดยทาํตามความสามารถของทา่น  

43. ความม่ังค่ัง 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความสรุุย่สรุา่ย 

ความม่ังค่ัง คือ การเห็นประโยชนใ์นสิ่งท่ีคนมองขา้ม รูจ้กัใชส้ิ่งท่ีคนอ่ืนทิง้ขวา้งอยา่งชาญฉลาด ทาํงาน

ใหส้าํเรจ็โดยใชท้รพัยากรใหน้อ้ยท่ีสดุ  ไมใ่ชว้สัดอุยา่งสิน้เปลืองเพียงเพราะวา่วสัดนุัน้มีใหใ้ชเ้หลือเฟือ  

1. คณุจะไมใ่สใ่จกบัของเหลา่นัน้ถา้มนัเป็นสิ่งท่ีคณุหาซือ้ไดง้่ายตามทอ้งตลาด?  

2. คณุจะจดัเตรียมของท่ีตอ้งใชใ้นงานของคณุไว ้หรือจะเก็บของท่ีคาดว่าจะใชป้ระโยชนไ์ดใ้น

อนาคต? 

3. คณุรูจ้กัทกัษะ ความสามารถ และขอ้ดีของคนรอบขา้งคณุหรือไม?่  

4. คณุจะหาเหตผุลวา่ทาํไมคณุถึงทาํงานนัน้สาํเรจ็ลลุ่วงได ้แทนท่ีจะหาเหตผุลวา่ทาํไมคณุถึงทาํงาน

นัน้ไมส่าํเรจ็ ใชห่รือไม?่   

ลกูา 16:10 TNCV   

คนท่ีไวใ้จไดใ้นสิ่งเล็กนอ้ย ก็ไวใ้จไดใ้นสิ่งใหญ่ดว้ย และคนท่ีไมส่ตัยซ่ื์อในสิ่งเล็กนอ้ย ก็ไมส่ตัยซ่ื์อ

ในสิ่งใหญ่ดว้ย  
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44. ความยนืหยุ่น 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความยอมหกัไมย่อมงอ 

ความยดืหยุ่น คือ การรูถึ้งความปรารถนาของผูท่ี้คณุดแูลและใหค้วามสาํคญักบัพวกเขาเป็นอนัดบัแรก 

รูจ้กัปรบัเปล่ียนแผนการดว้ยใจเบกิบานเม่ือสิ่งท่ีไมค่าดฝันเกิดขึน้ หลีกเล่ียงสถานการณต์า่งๆ ท่ีจะทาํให้

คณุไขวเ้ขวและตดัสินใจไดล้าํบาก  

1. คณุตัง้ใจท่ีจะตดิตามความคิดหรือแผนการ แมม้นัสามารถเปล่ียนไดโ้ดยคนท่ีคณุรบัใชอ้ยูใ่ช่

หรือไม?่  

2. คณุตกเป็นทาสของบคุคลหนึ่ง เพียงเพราะวา่คณุยืมเงินเขามาซือ้ของไรส้าระใชห่รือไม?่ 

3. คณุรูวิ้ธีท่ีจะคน้พบการเตือนจากพระวิญญาณบรสิทุธ์ิวา่งานท่ีคณุทาํอยู่นัน้ไมไ่ดม้าจากพระองค์

ใชห่รือไม?่  

4. คณุอนญุาตใหผู้ใ้หญ่มีอิสรภาพท่ีจะเปล่ียนใจไดเ้สมอ?  

ฟีลิปปี 4:13 THSV11      ขา้พเจา้เผชิญ ไดท้กุอยา่งโดยพระองคผ์ูท้รงเสรมิกาํลงัขา้พเจา้   

ยากอบ 4:15-16 THSV11   

แตพ่วกท่านควรจะพดูวา่ “ถา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด เราจะยงัมีชีวิตอยู ่และจะทาํสิ่งนีห้รือสิ่งนัน้” 

แตเ่วลานีท้า่นกลบัอวดอา้งดว้ยความทะนงของตนเอง การอวดอา้งทกุอย่างนัน้ลว้นเป็นความชั่ว   

45. การเรียกหาได้งา่ย 
คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —การเอาตนเองเป็นท่ีตัง้ 

การเรียกหาได้ง่าย คือ การรูจ้กัปฏิเสธสิ่งรบกวนรอบตวัคณุเพ่ือใหค้ณุทาํหนา้ท่ีของคณุไดส้าํเรจ็  

กาํจดัสิ่ง  

หรือความทะเยอทะยานท่ีทาํใหค้ณุออกหา่งจากพระเจา้ หรือ ทาํใหค้ณุเห็นความสาํคญัของพระเจา้รอง

จากสิ่งอ่ืน  การทาํงานท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ยความหนกัแนน่และทาํใหค้รบสมบรูณ ์ 

1. คณุชว่ยใครสกัคนเริ่มตน้โครงการ จากนัน้คณุถอยหา่งออกมาและหวงัวา่เขาจะทาํสาํเรจ็ได ้ใช่

หรือไม?่  

2. เคยมีกิจกรรมใดท่ีทาํใหค้ณุผิดนดัการพบปะสงัสรรคก์บัครอบครวัของคณุบา้งไหม?  

3. คณุเคยใหค้วามสาํคญักบังานนอ้ยลงเพ่ือเพิ่มเวลาใหก้บัคนท่ีคณุรบัใชอ้ยา่งเตม็ท่ีบา้งไหม?  

4. คณุใชเ้วลาในการรบัชมโทรทศันส์ปัดาหล์ะก่ีชั่วโมง? 

ฟีลิปปี 1:20 TNCV    

ขา้พเจา้มาดมั่นและมุง่หวงัไวว้า่ขา้พเจา้จะไมท่าํสิ่งใดใหเ้ป็นท่ีละอายเลย แตจ่ะมีความกลา้หาญ

เพียงพอ เพ่ือบดันีพ้ระครสิตจ์ะไดร้บัเกียรตเิพราะกายของขา้พเจา้เหมือนท่ีเคยไดร้บัเสมอมา ไมว่า่

ขา้พเจา้จะอยูห่รือจะตาย  
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46. การต้อนรับ 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความโดดเด่ียว 

การต้อนรับ คือ การเรียนรูท่ี้จะสรา้งบรรยากาศท่ีชว่ยในการเติบโตฝ่ายเนือ้หนงัและฝ่ายจิตวิญญาณ

ของคนรอบขา้ง การเรียนรูว้่าควรเชิญใครมาท่ีบา้นและควรใชเ้วลานานเท่าใดในการเย่ียมเยือน  การให้

แขกรูส้กึสะดวกสบายดั่งบา้นของตน 

1. คณุรูห้รือไมว่า่บคุคลประเภทใดท่ีพระเจา้ไมป่ระสงคใ์หอ้ยูใ่นบา้นของคณุ?  

2. ทศันคตขิองคณุบง่บอกวา่คณุใหค้วามสาํคญักบัของในบา้นมากกวา่แขกผูม้าเยือนใชห่รือไม?่ 

3. มีของชิน้ใดในบา้นของคณุท่ีทาํใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิทรงเสียพระทยั? 

4. บรรดาแขกผูม้าเยือนท่ีบา้นของคณุ พวกเขารูส้กึเป็นแขกหรือสมาชิกในครอบครวัของคณุ?  

5. แขกอยากมาเย่ียมเยือนคณุอีกครัง้ หรือรูส้กึอดึอดัเพราะความขดัแยง้ภายในครอบครวัของคณุ? 

โรม 12:13 TNCV     จงแบง่ปันแก่ประชากรของพระเจา้ท่ีขาดแคลน จงสาํแดงนํา้ใจรบัรองแขก   

ฮบีรู 13:2 THSV11  

อยา่ละเลยท่ีจะตอ้นรบัแขกแปลกหนา้ เพราะวา่โดยการทาํเชน่นัน้ บางคนก็ไดต้อ้นรบัทตูสวรรค์

โดยไมรู่ต้วั 

47. ความชวนใจ 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —การทะเลาะเบาะแวง้ 

ความชวนใจ คือ การรูจ้กัตีแผค่วามจรงิใหผู้ฟั้งทราบถึงแมว้า่เขาจะมีกาํแพงในใจขวางอยูก็่ตาม คิดถึง

จดุประสงคข์องสิ่งท่ีตอ้งการจะส่ือก่อนนาํเสนอทกุครัง้ แสดงความเช่ือวางใจในพระเจา้ผา่นรูปแบบการใช้

ชีวิตของเรา  เขา้อกเขา้ใจความตอ้งการของผูฟั้งเป็นอยา่งดี  

1. เม่ือใครสกัคนไมเ่ห็นดว้ยกบัคณุ คณุหว่งท่ีจะพิสจูนใ์นสิ่งท่ีคณุพดู หรือหว่งท่ีจะนาํจิตวิญญาณ

ของเขา?  

2. คณุรูจ้กัวิธีสืบหาผูท่ี้ดหูมิ่นคณุหรือไม?่  

3. ผูท่ี้ปฏิเสธพระวจนะของพระเจา้ไดด้งึคณุเขา้สูก่ารทะเลาะวิวาทไดห้รือไม?่   

4. ความออ่นแอของคณุทาํใหก้ารพดูตอ่หนา้ธารณชนของคณุสมัฤทธ์ิผลนอ้ยลงหรือไม?่   

2 ทิโมธี 2:24-25 THSV11  

สว่นผูร้บัใชข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะตอ้งไมเ่ป็นคนท่ีชอบทะเลาะ แตต่อ้งมีใจเมตตาตอ่ทกุคน เป็น

อาจารยท่ี์เหมาะสมและมีความอดทน แกไ้ขความคดิเห็นของฝ่ายตรงขา้มดว้ยความสภุาพ

ออ่นโยน เพราะพระเจา้อาจโปรดใหพ้วกเขากลบัใจ และมาถึงความรูใ้นความจรงิ 
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48. ความอ่อนโยน 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความรุนแรง  

ความอ่อนโยน คือ การเรียนรูท่ี้จะตอบสนองความตอ้งการดว้ยความกรุณาและความรกั รูว้่าสิ่งใด

เหมาะสมกบัความตอ้งการหรืออารมณข์องผูอ่ื้น รูจ้กับรหิารทิศทางของสิ่งตา่งๆ โดยไมย่อ่ทอ้หรือเตม็ไป

ดว้ยโทสะ  

1. คนท่ีคณุตกัเตือนเคา้เดนิจากไปดว้ยความฮกึเหิมหรือความทอ้แท?้ 

2. ผูค้นมกัจะหลบหนา้คณุ เม่ือเขารูว้า่ไดท้าํใหค้ณุผิดหวงัหรือไม?่  

3. คณุใชเ้วลาในการสรา้งมิตรภาพพรอ้มทัง้การเตือนสติดว้ยใชห่รือไม?่  

4. เพ่ือนรว่มงานของคณุรูส้กึวา่คณุใหค้วามสาํคญักบัพวกเขาหรือเพ่ือทาํงานใหเ้สรจ็ลลุว่งไป?  

สุภาษิต 15:4 THSV11  

ลิน้ท่ีปลอบโยนเป็นตน้ไมแ้ห่งชีวิต แตล่ิน้ตลบตะแลงทาํใหจ้ิตใจแตกสลาย 

ยากอบ 3:17 THSV11  

แตปั่ญญาจากเบือ้งบนนัน้บรสิทุธ์ิเป็นประการแรก แลว้จึงเป็นความสงบสขุ การผอ่นหนกัผอ่นเบา 

การยอมรบัฟัง การเตม็เป่ียมดว้ยความเมตตาและผลดีตา่งๆ ไมมี่การลาํเอียง ไมมี่การหนา้ซ่ือใจคด 

49. ความกล้าหาญ 

คณุลกัษณะตรงกนัขา้ม —ความขลาดกลวั, ความใจเสาะ 

ความสงสาร คือ แบง่เบาความเจ็บปวดในจิตของผูอ่ื้นและพรอ้มท่ีจะทาํทกุอยา่งเพ่ือชว่ยใหพ้วกเขารูส้กึ

ดีขึน้  รูจ้กัใชค้าํพดูหรือการกระทาํท่ีนาํมาซึง่ความสบายใจและการเยียวยามาสูเ่ขาเหลา่นัน้ 

1. คณุไดจ้อ้งมองหรือหลีกเล่ียงผูพ้ิการทางรา่งกายหรือผูท่ี้ผิดปกตทิางจิตใชห่รือไม?่ 

2. คณุเคยลอ้เลน่กบัความบกพรอ่งทางรา่งกายและจิตใจ หรือภมูิหลงัครอบครวัของใครสกัคนหรือไม ่ 

ซึ่งเขาเหลา่นัน้เลือกเกิดไมไ่ด?้ 

3. คณุเคยหาเงินหรือเอารดัเอาเปรียบผูอ่ื้นจากความโชครา้ยของเขาหรือไม?่  

4. คณุไดป้ฎิบตักิบัผูส้งูอายหุรือบคุคลไรค้วามสามารถราวกบัพวกเขาเป็นพอ่หรือแมข่องคณุใช่

หรือไม?่ 

1 ยอหน์ 3:17 TNCV  

ถา้ผูใ้ดมีทรพัยส์ิ่งของ และเห็นพ่ีนอ้งของตนขดัสนแตย่งัไมส่งสารเขา ความรกัของพระเจา้จะอยูใ่น

ผูน้ัน้ไดอ้ยา่งไร?  
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