
ชือ่       ความกระตอืรือร้น  

วันทีเ่ร่ิมเรียน  โรม 12:11 

วันทีเ่รียนจบ  โครงการ 206 

ลองนกึภาพตวัเองในเกมฟตุบอล หรือ เกมบาสเกตบอล  แลว้มองดไูปท่ีผูค้น  คณุเห็นวา่อะไรเกิดขึน้

เม่ือมีทีมหนึ่งเก็บคะแนน   มีการรอ้งเชียร ์ ตะโกน และตบมือ   น่ีคือภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นโดยรวมถึงความ

กระตือรือรน้   ผูค้นต่ืนเตน้และมีความสขุท่ีทีมของพวกเขาทาํประต ู  ทกุคนสนใจกบัสิ่งท่ีกาํลงัเกิดขึน้    

แตช่า่งนา่เบ่ือท่ีจะไปรว่มดกูารเกมท่ีไมมี่ใครเชียรเ์ลย    คณุจินตนาการไดไ้หมว่าคนนบัพนัๆ นั่งเงียบกรบิ  

และมองดสูองทีมเลน่โตก้นั      

ความกระตือรือรน้เป็นคณุลกัษณะท่ีดี   ซึ่งทาํใหชี้วิตมีความสนกุสนาน  มนัน่าสนกุท่ีจะอยูล่อ้มรอบ

ดว้ยผูค้นท่ีมีความกระตือรือรน้  ครสิเตียนมีเหตผุลย่ิงกว่าคนท่ีไมใ่ชค่รสิเตียนอยา่งมากในดา้นของความ

กระตือรือรน้    ถา้คณุตอ้งการท่ีจะเพลดิเพลินกบัชีวิตครสิเตียนมากขึน้แลว้   จงมุง่พฒันาคณุ

ลกัษณะเฉพาะอนันีใ้นชีวิตของคณุ   

 “อย่าขาดความกระตอืรือร้น แต่จงรักษาความร้อนรนฝ่ายจิตวิญญาณของท่านไว้   

 และรับใช้ องคพ์ระผู้เป็นเจ้า”         โรม 12:11  TNCV 

   การแปลฉบบัหนึ่งของขอ้พระธรรมขอ้นีก้ลา่ววา่ “อยา่ออ่นระอา จงมีจิตใจกระตือรือรน้ดว้ย 

พระวิญญาณ จงปรนนิบตัิองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (THSV11)  ดงันัน้อะไรคือความกระตือรือรน้   บางคนเกิดมา

ดว้ยความกระตือรือรน้   ไหม   คณุจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่คนๆ หนึ่งมีความกระตือรือรน้อย่างแทจ้รงิ   มนัคือ

อารมณห์รือไม ่  เราทกุคนแสดงความรูส้กึในวิถีทางท่ีแตกตา่งกนั   เดก็เล็กๆ ต่ืนเตน้ในความคดิเรื่องการมี

ไอศกรีมโคน  ผูใ้หญ่ก็ต่ืนเตน้เหมือนกนัเก่ียวกบัของขวญัมลูคา่ 500 บาท  ซึ่งไมไ่ดค้าดคิดท่ีสง่มาทาง

ไปรษณีย ์  การต่ืนเตน้นัน้เป็นของแนแ่ท ้ แตม่นัคืออยา่งเดียวกนักบัความกระตือรือรน้หรือไม ่ ความ

กระตือรือรน้แคอ่ารมณค์วามต่ืนเตน้หรือไม ่     

ตอนที ่1:  การวางแผน 

1. ขอใหห้ยดุคดิสกันาทีวา่  ความกระตือรือรน้มีความหมายตอ่คณุอยา่งไร   ขอใหเ้ขียนคาํจาํกดัความ

ของคาํๆ นี ้  คณุอาจจะใชพ้จนานกุรมภาษาไทย และ พจนานกุรมพระคมัภีรถ์า้คณุตอ้งการ  และ

รวมเอาความคดิของตวัเองเขา้ไปดว้ย   จงมองหาทัง้ความกระตือรือรน้ และ ความต่ืนเตน้ (ทาํให้

ต่ืนเตน้) คาํนีเ้หมือนกนั หรือ แตกตา่งกนัหรือไม ่  คณุอาจตอ้งการถามคนอ่ืนๆ อีกสองสามคนวา่

พวกเขาจะใหค้าํจาํกดัความคาํวา่ความกระตือรือรน้อยา่งไร  
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2. ขอใหค้ดิยอ้นกลบัไปในสองสามสปัดาหห์รือสองสามเดือน  คณุไดเ้จอใครหรือไมท่ี่คณุรูส้กึวา่มีความ

กระตือรือรน้อย่างชดัเจน   ขอใหอ้ธิบายสัน้ๆ ถึงสถานการณน์ัน้ 

  

  

  

  

3. ตอนนีใ้หค้ะแนนตวัเอง ในชีวิตวข่องคณุ มีความกระตือรือรน้มากเพียงไร   ขอใหใ้ชม้าตรวดั 1 ตอ่ 10  

ในท่ีๆ  1 หมายถึง   คณุไมมี่ความกระตือรือรน้เลย   และ 10 หมายถึงคณุมีความกระตือรือรน้มาก    

คณุจะใหค้ะแนนตวัเองเทา่ไร   โดยทั่วไปคณุมีความกระตือรือรน้มากเทา่ไรในชีวิต  ________ 

4. หลายครัง้ท่ีเรามีกิจกรรมท่ีโปรดปราน  เม่ือไรก็ตามท่ีเรามีกิจกรรมท่ีชอบ   มนัง่ายดายท่ีจะแสดง

ความกระตือรือรน้   น่ีคือรายช่ือของกิจกรรมหลายอย่างท่ีพวกเราหลายคนมีโอกาสทาํ  ใหค้ะแนน

ตนเองว่าคณุมีความกระตือรือรน้มากเพียงไร  เม่ือคณุกาํลงัจะทาํกิจกรรมเหลา่นีแ้ตล่ะอนั   ขอใหใ้ช้

มาตรวดัเดียวกนัท่ีอธิบายในกิจกรรมท่ี 3 ขา้งบน   

__________ต่ืนนอนในตอนเชา้   

__________เวลาอาหาร   

__________เวลาทาํงาน  

__________ไปซือ้ของ  

__________ในชัน้เรียน  

__________ทาํการบา้น  

__________ด ูทีวี  

__________เวลาสนัทนาการ   

__________เวลาอิสระ   

__________ไปครสิตจกัร   

__________ใชเ้วลากบัครอบครวัของคณุท่ีบา้น  

__________ไปจา่ยบลิ  

__________ใชเ้วลากบัเพ่ือน  

__________อา่นพระคมัภีร ์ 

__________มีปัญหากบัคนรอบๆ ตวัคณุ   

5. มีจาํนวนขอ้พระธรรมในพระคมัภีรท่ี์พดูคยุถึงความกระตือรือรน้   ขอใหอ้า่นขอ้พระธรรมตอ่ไปนี ้และ

เขียนขอ้คดิใหม่ๆ  ลงไป ท่ีจะชว่ยคณุใหแ้สดงความกระตือรือรน้ในชีวิต  ขอใหเ้ช็คขอ้พระธรรมสาม

ขอ้ท่ีคณุพบวา่มีประโยชนท่ี์สดุท่ีจะชว่ยคณุ  ใหอ้า่นขอ้พระธรรมเหลา่นีจ้ากการแปลหลายๆ  ฉบบั  

______โรม 12:11  

______2 โครนิธ ์8:1-12 (ขอ้ 6, 7, 11)  

______โยชวูา 22:1-6 (ขอ้ 5)  

______1 พงศาวดาร 13:1-13 (ขอ้ 8)  

______สภุาษิต 19:2  

______1 พงศาวดาร 22:1-13 (ขอ้ 13)  

______1 ซามเูอล 12:1-24 (ขอ้ 20) 

______มทัธิว 13:1-9, 18-23 (ขอ้ 21)  

______ลกูา 16:1-14 (ขอ้ 13)  

______โรม 10:1-4  
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______สภุาษิต 19:2  

______ตติสั 2:11-15 (ขอ้ 14)  

______วิวรณ ์ 3:14-22 (ขอ้ 19)  

______โคโลสี 3:23 

  

  

  

  

  

  

6. อะไรเป็นวิธีดีท่ีสดุท่ีจะแสดงความกระตือรือรน้   จงมองไปรอบๆ ตวัคณุ   คนอ่ืนสาํแดงความ

กระตือรือรน้อย่างไร   แบบอยา่งทางบวกของผูอ่ื้นซึ่งไดแ้สดงความกระตือรือรน้  ก็สามารถเป็นวิธี

หนึ่งท่ีคณุจะเรียนรูใ้นการทาํแบบเดียวกนัในชีวิตของคณุ    ถา้คณุไมเ่ห็นใครเลยท่ีแสดงความ

กระตือรือรน้  จงอภิปรายสิ่งนีก้บัครูของคณุ   ขอใหใ้ชเ้วลาสกัหนึ่งนาที  เพ่ือเขียนรายช่ือบคุคลท่ี

แตกตา่งกนัซึ่งผูท่ี้มีสิทธิอาํนาจเหนือคณุ (พอ่แม ่ครู เจา้นาย พนกังาน และ ศษิยาภิบาล)  และให้

คะแนนขา้งหลงัช่ือนัน้วา่   เขาทาํไดดี้เพียงไรในการแสดงความกระตือรือรน้   จงใชก้ารใหค้ะแนน

อยา่งเดียวกนักบัท่ีอธิบายไวใ้นกิจกรรมท่ี 3   ใครเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีสดุแก่คณุในดา้นความ

กระตือรือรน้   

  

  

  

  

7. มีปัญหามากมายท่ีสามารถขโมยกระตือรือรน้ไปจากเราได ้  ในขณะท่ีคณุอา่นรายการขา้งลา่ง  

ขอใหถ้ามตนเองวา่ “ปัญหานีก้าํลงัเป็นเรื่องยากสาํหรบัฉันท่ีจะแสดงความกระตือรือรน้หรือไม”่  จง

เช็คเคร่ืองหมายขา้งหนา้รายการท่ีคณุรูส้กึว่า  เป็นปัญหาในชีวิตของคณุ   

______ความขมข่ืน  ความโกรธ ______บาปท่ีไมไ่ดส้ารภาพ  

______ความอิจฉา ริษยา ______ความกลวั  

______ความทอ้ถอย ______การมีภาพพจนท่ี์ไมดี่ของตนเอง  

______ความเบ่ือหน่าย ______ความลม้เหลว  

______ความรูส้กึผิด (ดสูดดีุ 51) ______การขาดแบบอยา่งทางบวก  

______ขีเ้กียจ ______ความหดหู/่อาการซมึเศรา้ 

______ขาดการชมเชยและการหนนุใจจากผูอ่ื้น  

______การคดิถึงอยา่งมากเก่ียวกบัปัญหา หรือ ประสบการณชี์วิตในอดีต   
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อยา่ใหปั้ญหาของคณุมาเป็นขอ้แกต้วัท่ีจะพดูวา่  “ฉันไมส่ามารถกระตือรือรน้ได”้  คณุอยากจะ

เปล่ียนแปลงจรงิๆ ไหม  อะไรคือประโยชนข์องความกระตือรือรน้เก่ียวกบักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  

เป็นไปไดห้รือไมส่าํหรบัคณุท่ีจะกระตือรือรน้มากขึน้ในสปัดาหนี์ ้  คณุมีเหตผุลอะไรท่ีตอ้งการความ

กระตือรือรน้มากขึน้ในสปัดาหนี์ ้  ความกระตือรือรน้เริ่มขึน้ลกึๆ ภายใน  คณุเลือกได ้ ในขณะท่ีคณุ

ทาํตามผา่นการตดัสินใจของคณุ   ความรูส้กึของคณุสามารถจะเปล่ียนไปได ้

ครูคนหนึ่งมีเกมท่ีเขามกัจะใชช้ว่ยตวัเอง   เม่ือรูส้กึทอ้แทใ้จ  เขาจะตอกยํา้เสียงดงัตอ่ตวัเองว่า “จง 

ลงมือทาํ ท่ีจะกระตือรือรน้ และคณุจะเป็นไปเอง”   หลงัจากการพดูเชน่นีก้บัตวัเองหลายครัง้   เขา

กลา่ววา่มกัจะรูส้กึดีขึน้เสมอ   ไมมี่ใครอ่ืนสามารถทาํใหค้ณุกระตือรือรน้ได ้  คณุตอ้งเลือกเอาเอง

และ มองไปท่ีพระเจา้เพ่ือขอความชว่ยเหลือจากพระองค ์  

8. ในดา้นใดของชีวิตท่ีคณุตอ้งการใชค้วามพยายามอย่างตัง้ใจ เพ่ือแสดงความกระตือรือรน้มากขึน้  

ในสองสามวนัตอ่ไปนี ้  คณุมีอิสระท่ีจะอา้งยอ้นกลบัไปยงัรายการในหนา้ 2   ในท่ีๆ คณุใหค้ะแนน

ความกระตือรือรน้ของคณุในประเดน็ท่ีหลากหลาย   จงทาํรายการสองหรือสามดา้น  และเลือกหนึ่ง

ในนัน้สาํหรบัโครงการท่ีเหลือ   ขอใหท้าํวงกลมลอ้มรอบขอ้ท่ีคณุเลือก   

  

  

  

  

9. จงทาํรายการหลายสิ่งท่ีคณุสามารถทาํได ้ ในสองสามวนัถดัไป  เพ่ือแสดงความกระตือรือรน้ในดา้น

นีข้องชีวิต   จงมองยอ้นกลบัไปยงักิจกรรมท่ี 7  ในท่ีๆ เรามองประเดน็ซึ่งขโมยความกระตือรือรน้ของ

เราไป   คณุอาจตอ้งการตัง้เปา้หมายหนึ่งถึงสองประการในการกาํจดัปัญหาเหล่านัน้   จงพยายาม

ทาํเปา้หมายใหเ้ฉพาะเจาะจง  และเป็นไปไดท่ี้จะทาํใหส้าํเรจ็ 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

(คณุอาจตอ้งการเขียนเปา้หมายเหลา่นีบ้นบตัร   และนาํมนัไปดว้ยกบัคณุ  จนกระทั่งคณุทาํ

โครงการนีเ้สรจ็สิน้) 
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10. ตอนนี ้ ขอใหใ้ชส้กัสองสามนาที และพดูคยุกบัพระเจา้เก่ียวกบัแผนการของคณุ   ขอพระองคใ์หช้ว่ย

คณุแสดงความกระตือรือรน้ในวิถีทาง   ท่ีจะทาํใหชี้วิตของคณุดีขึน้   

หยุด:  จงอยา่ทาํเพิ่มเตมิในโครงการนี ้ จนกระทั่งคณุทาํเปา้หมายในสิ่งท่ีคณุตัง้ไวใ้น

กิจกรรมท่ี  9 สาํเรจ็     ใหค้รูเซ็นช่ือขา้งลา่ง  ก่อนหนา้ท่ีคณุจะทาํเพิ่มเตมิในโครงการนี ้ 

ลายเซ็นครู   

ตอนที ่2:  น่ีคอืสิ่งทีเ่กดิขึน้   

จงเริ่มตน้สว่นท่ี 2 ของโครงการนี ้  เม่ือคณุทาํเปา้หมายท่ีตัง้ไวใ้นสว่นท่ี  1 –  กิจกรรม 9  สาํเรจ็ 

วนัท่ีเริ่มเรียน  ตอนท่ี  2_____________________________ 

1. ขอใหอ้ธิบายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้  เม่ือคณุพยายามปฏิบตัติามเปา้หมายท่ีคณุตัง้ไว ้ ในตอนท่ี 1 

  

  

  

  

  

  

2. คณุเผชิญปัญหาอะไร เม่ือพยายามวางเปา้หมายของคณุไปสูก่ารปฏิบตั ิ  

  

  

  

  

  

3. คณุไดพ้บประโยชนอ์ะไร   โดยการแสดงความกระตือรือรน้ในสถานการณนี์ ้  
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4. การเรียนรูท่ี้จะแสดงความกระตือรือรน้ท่ีแทจ้รงินัน้ไมง่่าย   และเพียงแตบ่รรลเุปา้หมายของคณุครัง้

หนึ่งไมไ่ดห้มายความวา่  คณุเป็นคนเช่ียวชาญในการใชค้ณุลกัษณะนีเ้รียบรอ้ยแลว้   กา้วท่ีสาํคญั

ตอนนี ้คือ เพ่ือพฒันาความตอ่เน่ือง   มีสิ่งใดท่ีคณุไดเ้รียนรูจ้นถึงบดันี ้ เก่ียวกบัการแสดงความ

กระตือรือรน้   อะไรท่ีคณุสามารถทาํไดเ้พ่ือชว่ยใหค้วามกระตือรือรน้เป็นสว่นท่ีถาวรใน

ชีวิตประจาํวนัของคณุ 

5. ความสมัพนัธข์องคณุกบัพระเจา้มีอิทธิพลมากในการพฒันาใหมี้ความกระตือรือรน้มีสว่นใน

ชีวิตประจาํวนัของคณุ   ถา้คณุอทิุศตนอยา่งลกึซึง้ตอ่พระครสิต ์ และแสวงหาท่ีจะอยูเ่พ่ือพระองค ์      

มนัควรจะง่ายขึน้ท่ีจะเขา้ไปสูแ่ตล่ะวนัดว้ยความกระตือรือรน้   ขอใหท้าํใหส้ิ่งนีเ้ป็นคตขิองคณุ - 

เพราะวา่แตล่ะวนัเป็นของขวญัจากพระเจา้  ฉนัจะใชม้นัอยา่งกระตือรือรน้เพ่ือพระองค ์   

ขอใหเ้ขียนคาํอธิษฐานตอ่พระเจา้  บอกพระองคถึ์งสิ่งท่ีคณุไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณนี์ ้ ในการ

พยายามท่ีจะแสดงความกระตือรือรน้อยา่งแทจ้รงิ   และขอบคณุพระองคท่ี์ชว่ยคณุในโครงการนี ้  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หยุด:  ขอใหค้รูเซน็ช่ือท่ีน่ี  ก่อนท่ีคณุจะเริ่มทาํโครงการอ่ืน  

ลายเซ็นครู    

ความกระตอืรือร้น     โรม 12:11     โครงการ 206 
โดย  เดวิด  แบ็ทตี ้ 
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