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บทนาํ 

ในทกุวนันีเ้ราไดยิ้นเร่ืองราวมากมายเก่ียวกบัความสาํเร็จ เงินเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีใชว้ดัความสาํเรจ็   

ถา้ทา่นมีเงินมากโลกก็บอกว่าทา่นประสบความสาํเรจ็  ผูน้าํทางการเมืองท่ีชนะการเลือกตัง้ถือเป็น

ความสาํเรจ็ และพวกเขาจะประสบความสาํเรจ็มากขึน้หากพวกเขาไดบ้ญัญัตกิฎหมายและโครงการตา่งๆ 

ท่ีจะชว่ยใหป้ระชาชนเจรญิรุง่เรืองขึน้ 

วิชานีไ้มเ่ก่ียวขอ้งกบัความสาํเรจ็ตามมมุมองของโลก แตเ่ราจะพิจารณาเก่ียวกบัความสาํเรจ็ท่ีพระเจา้

พดูถึง และวิธีการท่ีเราจะสามารถเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็  การวดัความสาํเรจ็ของพระเจา้นัน้มี

ความแตกตา่งกนัอยา่งมากกบัการวดัความสาํเรจ็ของคนรํ่ารวย และคนมีอาํนาจท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน เม่ือ 

พระเจา้มองดชีูวิตของเรา  พระองคจ์ะทรงตรสัวา่อะไร?  พระองคจ์ะพิจารณาวา่เราประสบความสาํเรจ็

ตามมมุมองของพระองคไ์หม?  พระองคม์องหาอะไรในชีวิตของเรา เพ่ือท่ีพระองคจ์ะสามารถพดูกบัเราได้

วา่ “เราภมูิใจในตวัเจา้ เจา้เป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็อยา่งมาก” 

พระคมัภีรเ์ตม็ไปดว้ยคาํสอนและตวัอยา่งมากมายท่ีชีใ้หเ้ราเห็นวา่พระเจา้ทรงมีมมุมองอยา่งไร

เก่ียวกบัความสาํเรจ็  ในวิชานีเ้ราจะอภิปรายกนัวา่เราสามารถเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ได้

อยา่งไร  นอกจากนีย้งัมีความจรงิพืน้ฐาน 2 ประการท่ีเราจาํเป็นตอ้งเรียนรูก่้อนเริ่มตน้ดว้ย คือ ขอ้แรก เรา

ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นคนท่ีสมบรูณแ์บบก่อน  แลว้พระเจา้จงึจะตรสัวา่เราเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ 

เพราะแมเ้ราอาจจะลม้เหลว แตก็่ไมไ่ดห้มายความวา่พระเจา้จะยอมแพไ้ปกบัเรา 

ขอ้สอง พระวิญญาณบรสิทุธ์ิทรงเป็นผูเ้ดียวท่ีสามารถประทานกาํลงัแก่เราเพ่ือท่ีเราจะสามารถเป็น 

ครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ได ้ เป็นไปไมไ่ดท่ี้เราจะทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยัไดด้ว้ยกาํลงัของเราเอง  

ชีวิตเราควรมีความสขุเพราะพระเจา้ทรงสญัญาวา่จะอยู่กบัเราและประทานกาํลงัท่ีเราตอ้งการ เพ่ือท่ีเราจะ

ดาํเนินชีวิตเพ่ือพระองค ์

ในบทท่ี 3 ของวิชานีเ้ราจะดกูนัอย่างละเอียดวา่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัเราเป็นการ

สว่นตวัอยา่งไร เพ่ือจะชว่ยใหเ้ราเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ 
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บทที ่1 

ข้าพเจ้าเป็นใคร 

ทา่นเคยรูส้กึสงสยัไหมวา่ทา่นเป็นใครกนัแน?่  ไมไ่ดห้มายถึงรา่งกายของทา่น แตห่มายถึงตวัตนท่ี

แทจ้รงิท่ีอยูล่ึกลงไปขา้งใน พระเจา้ทรงสรา้งเราดว้ยแผนการท่ีวา่พวกเราลว้นเป็นคนท่ีสมบรูณ ์ ถา้เราจะ

เป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ เราจาํเป็นตอ้งเขา้ใจเสียก่อนวา่เราเป็นใคร 

ถา้เราใชม้าตรฐานของโลกนี ้คือความงามของรา่งกาย เงิน และอาํนาจ เพ่ือท่ีจะทาํใหเ้ราเขา้ใจวา่เรา

เป็นใครแลว้ละก็ เราอาจจะทอ้ใจไดง้่ายๆ และเม่ือเรามองกลบัไปดอูดีตของเรานัน้  เราอาจรูส้กึทอ้ใจกบั

ความลม้เหลว และความผิดพลาดครัง้ใหญ่ท่ีเราเคยทาํไว ้

ในพระคมัภีร ์พระเจา้ตรสัหลายสิ่งหลายอยา่งเก่ียวกบัวิธีท่ีพระองคท์รงสรา้งเรา  มาดกูนัใหช้ดัขึน้วา่

พระองคท์รงคิดอยา่งไรเก่ียวกบัตวัทา่น 

ก. สิ่งทีพ่ระเจ้าพดูเกีย่วกับข้าพเจ้า 

พระเจา้ตอ้งการมีความสมัพนัธท่ี์ใกลช้ิดกบัทา่นเป็นการสว่นตวั  คนท่ีไมใ่ชค่รสิเตียนไมมี่ความสมัพนัธ์

กบัพระเจา้ เนือ้หาท่ีอยู่ดา้นลา่งของหมวดนีเ้ขียนขึน้จากมมุมองท่ีวา่ทา่นเป็นครสิเตียน  

ถา้ทา่นยงัไมไ่ดต้ดัสินใจเป็นครสิเตียน  ขอใหอ้า่นเนือ้หานีแ้ละถามตวัเองวา่ “เม่ือพระองคม์องดู

ขา้พเจา้ ขา้พเจา้อยากใหพ้ระองคม์องขา้พเจา้แบบนีไ้หม?” 

1. ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้า 

พระเจา้ทรงเห็นทา่นเป็นสมาชิกในครอบครวัของพระองค!์ ทา่นเป็นลกูของพระองค ์ดใูนพระธรรม

ยอหน์ 1:12 และเอเฟซสั 1:4-5  

2. ข้าพเจ้าเป็นทีรั่ก – พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้า! 

พระเจา้ทรงรกัทา่นมากกวา่สิ่งอ่ืนใด ความรกัของพระองคเ์ป็นรกัแท ้บรสิทุธ์ิ ปลอดภยั และไมมี่

เลศนยัใดๆ แอบแฝง ดใูนพระธรรมยอหน์ 3:16 และ 1 ยอหน์ 3:1 
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3. ข้าพเจ้าเป็นคนทีม่ีค่า  

พระเจา้ทรงบอกวา่ทา่นเป็นคนท่ีมีคา่  สาํหรบัพระองคแ์ลว้ทา่นมีคา่มากกวา่ทรพัยส์มบตัทิัง้หมด

ในโลกนี ้ ดใูนพระธรรมลกูา 15:7-10 และมทัธิว 6:26  เม่ือพระเยซูตายบนไมก้างเขนเพ่ือจา่ย

ราคาโทษบาปใหก้บัทา่นนัน้ พระองคท์รงแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนวา่พระองคท์รงหว่งใยทา่นมาก

เพียงใด  พระองคท์รงทาํทัง้หมดนัน้ ก็เพ่ือท่ีทา่นจะสามารถเป็นเพ่ือนของพระองค ์และอยูก่บั

พระองคใ์นสวรรคช์ั่วนิรนัดรไ์ด ้

4. ข้าพเจ้าเป็นผู้ทีถู่กซือ้ไว้แล้ว 

ก่อนท่ีท่านจะเป็นครสิเตียน ทา่นเคยตกเป็นทาสของบาป มีความผิด และเดนิไปสูน่รก แตพ่ระเยซู

ทรงซือ้อิสรภาพของทา่นไวแ้ลว้ ดใูนพระธรรม 1โครนิธ ์6:19-20 

5. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ (สาวก) ของพระเยซู 

เม่ือทา่นเป็นครสิเตียน เทา่กบัวา่ทา่นอนญุาตใหพ้ระเยซูเป็นผูน้าํในชีวิต  พระองคท์รงเป็นผูน้าํของ

ทา่น ทา่นเป็นผูร้บัใชพ้ระองค ์ พระองคบ์อกท่านวา่ตอ้งทาํอะไรบา้ง  ทา่นก็ควรทาํสิ่งนัน้ ไมใ่ช่

หนา้ท่ีท่ีท่านจะไปบอกพระเจา้วา่ตอ้งทาํอะไร  ดใูนพระธรรม 1โครนิธ ์6:19-20  

และยอหน์ 15:1-11 

6. ข้าพเจ้าเป็นเพือ่นของพระเจ้า  

พระองคร์กัท่าน  พระองคเ์รียกทา่นว่าเป็นเพ่ือนของพระองค ์ พระเจา้ตอ้งการใหท้า่นเป็นเพ่ือนท่ีดี

ท่ีสดุ ดใูน พระธรรมยอหน์ 15:12-16 

7. ข้าพเจ้ายังคงอยู่ในกระบวนการเตบิโต (ดังน้ันขอจงอดทนกับข้าพเจ้า) 

พระเจา้สรา้งทา่นใหเ้ติบโต  น่ีเป็นกระบวนการตลอดชีวิต  ทา่นตอ้งจาํไวว้า่ทา่นจะตอ้งเตบิโต

ตามท่ีพระเจา้ตอ้งการ ดใูนพระธรรมฟีลิปปี 1:6 

ถา้เรายอมรบัถึงสิ่งท่ีพระเจา้พดูเก่ียวกบัตวัเราในพระคมัภีร ์เราก็จะรูว้า่พระองคท์รงมองเราแตล่ะคน

วา่เป็นคนท่ีพิเศษมาก พระเจา้ทรงรูจ้กัทา่นอย่างสนิทสนม พระองคท์รงสรา้งท่าน และพระองคช์อบพระทยั

ในสิ่งท่ีพระองคท์รงสรา้ง ขณะนีท้า่นมีอนาคตท่ีเตม็ไปดว้ยโอกาสตา่งๆ ท่ีจะทาํใหชี้วิตมีความหมายและ

ประสบความสาํเรจ็ในมมุมองของพระเจา้  

เรามาดวิูธีท่ีพระเจา้ทรงสรา้งเรา เราแตล่ะคนไมมี่อะไรท่ีเหมือนกนัทัง้หมด แตเ่ราก็มีความคลา้ยกนัใน

หลายดา้น 
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ข้าพเจ้าเป็นใคร? 
 

ข. ข้าพเจ้ามีร่างกาย  

1. สมัผสัทัง้ 5  

การมองเห็น 

การไดยิ้น 

การไดก้ลิ่น 

การรูร้ส 

การสมัผสั 

2. แรงขบัเคล่ือนทางกายภาพ  

นํา้ 

อาหาร 

อากาศ 

ค. ข้าพเจ้ามีบุคลิกภาพ 

(ลกัษณะทางจิตใจ) 

1. ความคดิ 

2. ความรูส้กึ 

3. การตดัสินใจ 

4.  จิตสาํนกึผิดชอบ 

ง.  ข้าพเจ้ามีวิญญาณ 

ท่ีๆ พระเจา้สถิตอยู่ 

พระธรรมโรม 8:9 

ข. ข้าพเจ้ามร่ีางกาย 

เราแตล่ะคนมีรา่งกายซึ่งประกอบดว้ย สองแขน หนึ่งศีรษะ สองขา เป็นตน้  เห็นไดช้ดัวา่เราแตล่ะคนดู

แตกตา่งกนั แตเ่ราทกุคนมีอวยัวะภายนอกเหลา่นีเ้หมือนกนั 

รา่งกายภายนอกสามารถทาํสิ่งตา่งๆ ไดด้งันี ้

- ทา่นสามารถเห็นไดด้ว้ยตา 

- ทา่นสามารถฟังไดด้ว้ยห ู
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- ทา่นสามารถดมกลิ่นไดด้ว้ยจมกู 

- ทา่นสามารถลิม้รสไดด้ว้ยลิน้ 

- ทา่นแตะตอ้งสิ่งตา่งๆ ไดด้ว้ยมือ เทา้ และอวยัวะสว่นอ่ืนๆ 

รา่งกายของทา่นเป็นสิ่งอศัจรรย ์ทกุอวยัวะทาํงานดว้ยกนั  วิทยาศาสตรไ์ดท้าํการสาํรวจอวยัวะท่ี

แตกตา่งกนัในรา่งกายและพบวา่แตล่ะสว่นมีความซบัซอ้นมาก  เม่ือพระองคท์รงสรา้งรา่งกายของเรา 

พระองคท์รงทาํไดอ้ย่างยอดเย่ียมจรงิๆ 

เราทกุคนรูว้า่ตอนท่ีเจ็บป่วยเป็นอยา่งไร  ในชว่งเวลานัน้รา่งกายไมส่ามารถทาํงานไดต้ามท่ีพระเจา้ทรง

ตัง้ใจไว ้นอกจากนีค้วามบาปก็สง่ผลกระทบตอ่รา่งกายดว้ย การมีเพศสมัพนัธน์อกสมรสอาจทาํใหเ้ป็น

กามโรค หรือโรคเอดส ์การสบูบหุรี่อาจทาํใหเ้ป็นมะเรง็ แอลกอฮอลอ์าจทาํใหต้บัแข็ง 

ทา่นมีรา่งกาย แตท่า่นเป็นมากกวา่กระดกู กลา้มเนือ้ และผิวหนงั ทา่นมีบคุลิกภาพ ตวัตนท่ีแทจ้รงิของ

ทา่นอยูภ่ายในรา่งกายของท่าน 

ค. ข้าพเจ้ามบุีคลิกภาพ 

ทา่นอาจดเูหมือนคนอ่ืนมาก (ดจูากภายนอก) โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากทา่นมีพ่ีนอ้งฝาแฝด แตเ่ราแตล่ะ

คนเป็นคนพิเศษเม่ือนาํบคุลิกภาพมาเปรียบเทียบกนั มีปัจจยัสาํคญั 4 อยา่งท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพ มาดู

วา่มีอะไรบา้ง 

1.  ความคิดของข้าพเจ้า 

ทา่นมีสมองซึ่งเป็นอวยัวะหนึ่งของรา่งกาย แตข่า้งในสมองมีความคิดและความจาํ ความคดิทาํใหท้่าน

เป็นคนพิเศษ  ทา่นคดิอะไรท่านก็เช่ืออยา่งนัน้ ยกตวัอยา่ง เชน่ “ฉนัเช่ือว่าเนือ้สตัวดี์ตอ่ฉนั โดยเฉพาะหมู

กะทะ” “ฉนัเช่ือวา่มีพระเจา้และพระองคท์รงรกัฉนั” 

นอกจากนีท้า่นยงัพฒันารูปแบบความคดิในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา สิ่งเหลา่นีเ้รียกวา่ทศันคติ 

ตวัอยา่งเชน่ทา่นมีทศันคตติอ่งาน ซึ่งก็คือความคดิและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่วิธีท่ีทา่น

แสดงออกและรูส้กึเม่ือทา่นถกูขอใหท้าํงานบางอย่าง 

วิชาเร่ืองทศันคต ิมีการครอบคลมุรายละเอียดมากขึน้ใน การศึกษาในกลุม่สาํหรบัคริสเตยีนใหม่ ชือ่

วชิา ทา่ที 
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2. ความรู้สึกของข้าพเจ้า  

อารมณข์องทา่นมีอิทธิพลอย่างมากตอ่บคุลิกภาพ วิธีท่ีท่านแสดงความรูส้กึนัน้  จะบอกอะไรมากมาย

เก่ียวกบับคุลิกภาพของท่าน ไมมี่ใครสามารถเขา้ใจไดท้ัง้หมดวา่ท่านรูส้กึอยา่งไรในสถานการณท่ี์ทา่น

เผชิญอยู ่แตบ่างคนอาจเขา้ใจไดบ้า้ง เพราะพวกเขาก็มีความรูส้กึเหมือนทา่นเชน่กนั ไมว่า่จะเป็น

ความรูส้กึโกรธ ยินดี เศรา้ มีสนัตสิขุ กลวั เป็นตน้  

3. การตัดสินใจของข้าพเจ้า 

ทา่นมีความตัง้ใจ ท่านสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตวัท่านเอง บคุลิกภาพของทา่นดา้นนีเ้ป็นสิ่งพิเศษ  

พระเจา้ทรงสรา้งเราแตล่ะคนใหส้ามารถเลือก คนอ่ืนๆ อาจมีอิทธิพลกบัเรา แตเ่รายงัคงมีอาํนาจท่ีจะ

ตดัสินใจวา่เราจะทาํอะไร เช่นเราตดัสินใจไมท่าํตามกฎหมาย เราก็จะถกูตาํรวจจบั 

พระเจา้ถือวา่เราตอ้งรบัผิดชอบในสิ่งท่ีเราตดัสินใจ เราไมส่ามารถโทษคนอ่ืนในสิ่งท่ีเราตดัสินใจ เรา

ตอ้งเผชิญกบัผลของการตดัสินใจของเราเอง แมว้า่สิ่งตา่งๆ ไมไ่ดเ้ป็นอย่างท่ีเราคาดหวงัไวก็้ตาม 

พระเจา้ใหอ้าํนาจในการตดัสินใจแก่ทา่นมากมาย ทา่นมีอาํนาจท่ีจะเป็นครสิเตียนท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ไดเ้ม่ือทา่นตดัสินใจท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ 

4. จติสาํนึกผิดชอบของข้าพเจ้า 

สตัวส์ามารถคิด รูส้ึก และตดัสินใจ สตัวบ์างชนิดฉลาดมาก แตพ่ระเจา้สรา้งมนษุยแ์ตกตา่งจากสตัว์

ทัง้หมด ดว้ยการใหเ้รามีจิตสาํนกึผิดชอบ จิตสาํนกึผิดชอบเป็นสว่นหนึ่งในตวัทา่นท่ีจะบอกท่านเม่ือท่าน

กาํลงัจะทาํบางสิ่งท่ีผิดหรือถกู 

บอ่ยครัง้ท่ีเราพดูถึงจิตสาํนกึท่ีฟ้องผิด หรือจิตสาํนกึท่ีสะอาด ทา่นรูส้ึกแยไ่หมเม่ือทา่นรูว้า่ทา่นทาํผิด

บางอย่าง? ถา้ทา่นรูส้กึแย่ในใจ ทาํไมทา่นถึงรูส้ึกอย่างนัน้? เพราะจิตสาํนกึผิดชอบของทา่นกาํลงับอกท่าน

อยา่งนัน้ 

เม่ือพระเจา้สรา้งมนษุย ์พระองคใ์สจ่ิตสาํนกึผิดชอบเอาไวใ้หเ้ราแตล่ะคน ดงันัน้เราจงึไมมี่ขอ้อา้งใน

การละเมิดพระบญัญัตขิองพระเจา้ บางคนสญูเสียจิตสาํนกึผิดชอบของตนเองไป และมีคนท่ีไมไ่ดเ้ป็นครสิ

เตียนอีกมากมายท่ีปฏิเสธท่ีจะฟังจิตสาํนกึผิดชอบของตน 
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ถา้ทา่นรูส้ึกวา่มนัยากในการฟังเสียงของพระเจา้ผา่นจิตสาํนกึผิดชอบของทา่น ทา่นควรอธิษฐาน และ

ขอใหพ้ระเจา้ชว่ยทา่นใหมี้ความไวมากขึน้ตอ่จิตสาํนึกผิดชอบ จงเรียนรูท่ี้จะฟังจิตสาํนกึผิดชอบของตนเอง

และเช่ือฟังเสียงนัน้ในทนัที จิตสาํนกึผิดชอบของทา่นสามารถปกปอ้งทา่นจากการทดลอง 

ถา้ทา่นมีจิตสาํนกึท่ีฟ้องผิด ก็จงอธิษฐานและสารภาพบาปกบัพระเจา้ พระองคจ์ะยกโทษใหท้่าน และ

จะทรงลบความรูส้กึผิดนัน้ออกไป พระเจา้จะใหจ้ิตสาํนึกท่ีสะอาดกบัท่าน และเตมิเต็มทา่นดว้ยสนัตสิขุ 

ทา่นตอ้งระแวดระวงัท่ีจะไมเ่พิกเฉยตอ่จิตสาํนึกผิดชอบ หลงัจากทา่นเป็นครสิเตียน ทา่นตอ้ง

รบัผิดชอบในการฟังพระเจา้เม่ือพระองคพ์ดูกบัท่าน 

ความรู้สึกผิดจอมปลอมคืออะไร? 

ครสิเตียนใหมบ่างคนสบัสนคดิว่าความรูส้กึผิดจอมปลอมเป็นความรูส้กึผิดท่ีแทจ้รงิ ถา้ครสิเตียนทาํ

บาป เขาหรือเธอก็จะรูส้ึกผิด น่ีเป็นความรูส้ึกผิดแทจ้รงิซึ่งมาจากพระเจา้โดยผา่นทางจิตสาํนกึผิดชอบของ

ทา่น ถา้ทา่นสารภาพบาป พระเจา้ทรงสตัยซ่ื์อจะทรงยกโทษบาปใหท้่าน 

ครสิเตียนจาํนวนมากยงัคงรูส้กึผิดตอ่ความบาปแมว้า่พวกเขาไดส้ารภาพบาปอยา่งจรงิใจมานานแลว้ 

ในกรณีนี ้ปัญหาไมไ่ดอ้ยูท่ี่ว่าพระเจา้ไมส่ามารถยกโทษบาป แตปั่ญหาอยูท่ี่ซาตาน พระเยซูพดูถึงซาตาน

วา่เป็น “ผูก้ล่าวโทษพ่ีนอ้ง” น่ีเป็นหนึ่งในกลลวงท่ีซาตานชอบใช ้มนัจะพาท่านกลบัไปยงัความทรงจาํท่ีเป็น

ความบาปในอดีตท่ีทา่นไดส้ารภาพแลว้  นอกจากนีม้นัจะยํา้เตือนทา่นวา่ความบาปน่ารงัเกียจมากแคไ่หน

และพระเจา้ทรงเกลียดชงัความบาปมากเพียงใด มนัจะกลา่วโทษความลม้เหลวของท่าน และพยายามทาํ

ใหท้า่นทอ้ใจจนทา่นอยากจะยอมแพก้บัการเป็นครสิเตียน  

เราตอ้งสตัยซ่ื์อกบัพระเจา้อย่างไมมี่ขอ้แม ้ทา่นไมส่ามารถหลอกพระเจา้ดว้ยการกลบัใจอยา่งไมจ่รงิใจ 

พระองคเ์ตม็ใจท่ีจะยกโทษบาปท่ีรา้ยแรงเม่ือทา่นเขา้มาสารภาพความบาปอยา่งสตัยซ่ื์อเหมือนกบัท่ี

กษัตรยิด์าวิดไดท้าํในพระธรรม 1 ซามเูอล 12:13 

หากซาตานยงัคงนาํความบาปเก่าๆ ท่ีทา่นไดส้ารภาพไปแลว้นัน้กลบัมาหาท่านอีก อย่าพยายามรบั

เอาความคิดเหลา่นัน้เขา้มา เราตอ้งเรียนรูท่ี้จะทาํตามคาํแนะนาํในพระธรรม 2 โครนิธ ์10:3-5 ซึ่งสอนให้

เรานอ้มนาํความคิดทกุประการเขา้มาอยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาจนถึงการรบัฟังพระครสิต ์ ใหถื้อโอกาสใช ้

พระธรรมตอนนีย้อมรบักบัซาตานวา่ทา่นไดท้าํบาปนัน้จริง แตใ่หท้า่นเตือนมนัว่าพระเจา้ทรงยกโทษให้

ทา่นแลว้  จากนัน้ใหท้า่นหนัมาจดจอ่ท่ีพระเจา้และขอบพระคณุท่ีพระองคท์รงยกโทษใหก้บัทา่น ใหถื้อ

โอกาสใชเ้ร่ืองนีเ้พ่ือยํา้เตือนตวัเองว่าทา่นตอ้งการรบัใชพ้ระเจา้ดว้ยสิน้สดุใจของทา่น  จงยํา้เตือนตวัเองวา่



ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิตคริสเตยีน  11 

ผลของความบาปนาํความเจ็บปวดมาใหเ้สมอ และทา่นตอ้งการดาํเนินชีวิตในแตล่ะวนัอยา่งท่ีพอพระทยั

พระเจา้ 

ง. ข้าพเจ้ามวีิญญาณ 

ทา่นอาจพดูวา่ “ขา้พเจา้เป็นจิตวิญญาณ”  ทา่นเป็นมากกวา่รา่งกายท่ีมีบคุลิกภาพ เม่ือพระเจา้สรา้ง

มนษุย ์พระองคส์รา้งเราตามพระฉายาของพระองค ์พระเจา้ทรงเป็นพระวิญญาณ พระองคป์ระทาน

วิญญาณใหก้บัทา่น เม่ือมีคนหนึ่งมาเป็นครสิเตียน พระเจา้จะเสดจ็มาและประทบัอยู่ภายในผูน้ัน้ ท่ีไหน?  

ในสมองหรือ? ไมใ่ช ่ในหวัใจหรือ? ไมใ่ช ่หวัใจทาํหนา้ท่ีแคส่บูฉีดเลือด ในความรูส้ึกหรือ? ไมใ่ช ่

เม่ือทา่นเป็นครสิเตียน พระเจา้จะเสดจ็มาและประทบัอยู่ในจิตวิญญาณของทา่น  จิตวิญญาณอยูท่ี่

ไหน? อยูภ่ายในตวัท่าน  แตไ่มใ่ชใ่นเนือ้หนงั แตมี่อยูจ่รงิ  ความรูส้ึกโกรธ กลวั ช่ืนชมยินดี และสนัตสิขุมีอยู่

จรงิ แตค่วามรูส้กึเหล่านีไ้มส่ามารถมองเห็นจากภายนอกได ้ ทา่นไมส่ามารถผา่ใครคนหนึ่งออกแลว้คน้หา

ความโกรธหรือความกลวัภายในตวัคนนัน้ได ้แตค่วามรูส้ึกเหลา่นัน้ยงัคงเป็นสว่นท่ีมีอยูจ่รงิในเราแตล่ะคน 

พระธรรมโรม 8:9-11 บอกวา่ พระเจา้ประทบัอยูใ่นจิตวิญญาณของทา่น 

ความบาปทาํลายชีวิต ผูท่ี้ดาํเนินชีวิตในความบาป (ผูท่ี้ไม่ใชค่รสิเตียน) คือคนท่ีตายในฝ่ายวิญญาณ 

จิตวิญญาณของเขาตายแลว้ พระเจา้จะไมส่ถิตอยูใ่นพวกเขา แตเ่ม่ือทา่นมาหาพระคริสต ์และมอบชีวิต

ใหก้บัพระองค ์พระองคจ์ะประทานชีวิตใหก้บัจิตวิญญาณของทา่นและประทบัอยูใ่นทา่น 

เม่ือรา่งกายตาย จิตวิญญาณจะไปอยูส่วรรคแ์ละทา่นจะอยูก่บัพระเจา้ชั่วนิรนัดร ์ถา้ทา่นยอมให ้

พระเยซูยกโทษความบาปใหก้บัทา่น  
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บทที ่2 

ห้าขั้นตอนสู่การเป็นคริสเตยีนทีป่ระสบความสาํเร็จ 

บางคนมีความคดิท่ีวา่  การเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็นัน้เป็นเร่ืองง่าย พวกเขาคิดวา่เม่ือเรา

สารภาพบาปแลว้ พระเจา้จะเอาปัญหาของเราทัง้หมดออกไปทนัที และประทานความช่ืนชมยินดี สนัตสิขุ 

และเงินใหก้บัเรา พระเจา้ไมไ่ดท้าํอยา่งนัน้ ถา้เราตอ้งการเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ เราจะตอ้ง

รว่มมือกบัพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ เพ่ือนาํการเปล่ียนแปลงมาสูชี่วิต 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะนาํท่านผา่นประสบการณใ์นทกุๆวนั และใหท้า่นมีโอกาสท่ีจะเตบิโตอยา่ง

แข็งแรงในฝ่ายวิญญาณ ทา่นไมส่ามารถเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณไดภ้ายใน 1-2 สปัดาห ์แตด่ว้ยการ

ชว่ยเหลือจากพระเจา้ ทา่นสามารถเจรญิเติบโตขึน้เร่ือยๆ จนกระทั่งทา่นตาย พระเจา้วดัความสาํเรจ็

แตกตา่งจากท่ีมนษุยว์ดั ท่านสามารถเป็นคนท่ีประสบความสาํเรจ็ในสายพระเนตรของพระเจา้ในวนันีไ้ด ้

ถา้ทา่นทาํในสิ่งท่ีพระเจา้อยากใหท้า่นทาํในวนันี ้จงจาํไวว้า่ทา่นเป็นบตุรของพระองค ์และเพราะพระเจา้

ทรงสรา้งทา่นดว้ยแผนการท่ีเฉพาะเจาะจง ทา่นจะมีความสขุมากขึน้เม่ือท่านดาํเนินชีวิตตามแผนการของ

พระองคแ์ละเจรญิเติบโตขึน้เรื่อยๆ 

ถา้ทา่นมีลกูท่ีอายปุระมาณ 1 หรือ 2 ขวบ ท่านคาดหวงัว่าลกูจะประพฤตเิหมือนเดก็ทารก ทา่นจะไม่

โกรธเม่ือเขาหรือเธอไมไ่ดก้ระทาํเหมือนผูใ้หญ่ แตเ่ม่ือลกูอาย ุ21 ปี ทา่นจะคาดหวงัว่าเขาหรือเธอจะ

ประพฤตหิรือพดูอยา่งผูใ้หญ่ เม่ือพระเจา้มองดทู่าน พระองคท์รงใชม้าตรฐานท่ีเท่ียงตรงและยตุธิรรม 

พระองคท์รงรูถึ้งกาํลงัและความออ่นแอของทา่น และทรงรูว้า่จะคาดหวงัการเติบโตจากทา่นไดม้ากแคไ่หน 

ถา้ทา่นตอ้งการเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ ทา่นจะตอ้งเติบโตขึน้เรื่อยๆ  

ในหนา้ถดัไป ท่านจะพบหา้ขัน้ตอนท่ีจะชว่ยใหท้า่นเตบิโตเป็นครสิเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ มีขัน้ตอนใน

กระบวนการเตบิโตมากกวา่นี ้แตข่ัน้ตอนทัง้หา้นีเ้ป็นพืน้ฐานท่ีเราจาํเป็นตอ้งพิจารณาอยา่งระมดัระวงั 

ในขณะท่ีเราเพียรพยายามท่ีจะเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ 
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ก. หา้ขั้นตอนน้ันคอือะไรบา้ง? 

1. ตอ้งเป็นครสิเตียน

2. เปล่ียนวิธีคดิ

3. กาํหนดเปา้หมายใหม่

4. เรียนรูวิ้ธีจดัการกบัอารมณข์องทา่น

5. แบง่ปันใหผู้อ่ื้นรูว้า่พระเยซูทรงทาํอะไรในชีวิตของท่าน

เรามาดขูัน้ตอนทัง้หา้นีด้ว้ยกนั

ขัน้ตอนที ่1 ต้องเป็นคริสเตยีน 

แนน่อน ทา่นไมส่ามารถเป็นครสิเตียนท่ี “ประสบความสาํเรจ็” ได ้จนกว่าทา่นจะเป็นครสิเตียนเสียก่อน 

พระเจา้ตอ้งการใหท้า่นพิจารณาเร่ืองการจดัลาํดบัความสาํคญัในชีวิต พระเยซูถามวา่   “ถา้ผูใ้ดจะได้

สิ่งของสิน้ทัง้โลก แตต่อ้งเสียชีวิตของตน ผูน้ัน้จะไดป้ระโยชนอ์ะไร เพราะวา่ผูน้ัน้จะนาํอะไรไปแลกเอาชีวิต

ของตนกลบัมา” (มาระโก 8:36-37 ฉบบัสมาคมพระครสิตธรรม)  เม่ือทา่นมองดทูกุสิ่งท่ีโลกหยิบย่ืนใหก้บั

ทา่น มนัมีคณุคา่มากกว่าการไดใ้ชชี้วิตนิรนัดรก์บัพระเจา้จรงิๆหรือ? 

การเป็นครสิเตียนเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง? จิตวิญญาณ ความคดิ ความรูส้กึ และความตัง้ใจของทา่น

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการเป็นครสิเตียนอยา่งไร? 

ก.  ให้พระเจา้พูดกับท่านผ่านทางพระคัมภรี ์

พระเจา้ประทานพระวจนะของพระองคใ์หก้บัเรา คือพระคมัภีร ์ซึ่งบอกเราถึงการเป็นครสิเตียน ในขณะ

ท่ีทา่นอ่านพระคมัภีร ์ท่านจะสามารถเห็นความจรงิไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ่งจะอธิบายวา่เราจะสามารถเป็น 

ครสิเตียนไดอ้ยา่งไร พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะพดูกบัทา่นผ่านจิตสาํนึกผิดชอบ และสาํแดงใหท้า่นเห็นวา่

ทาํไมทา่นจงึตอ้งเป็น ครสิเตียน  เม่ือทา่นมอบชีวิตใหก้บัพระครสิต ์พระองคจ์ะเสดจ็มาและประทบัอยูใ่น

จิตวิญญาณของทา่น พระองคใ์สชี่วิตลงไปในจิตวิญญาณ ดพูระธรรมโรม 8:9-11 

ข.  ท่านเข้าใจพระวจนะของพระองคด้์วยจติใจ 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะชว่ยใหท้า่นเขา้ใจพระวจนะของพระองค ์พระองคจ์ะชว่ยใหท้า่นเห็นวา่ทา่น

สามารถเป็นครสิเตียนไดอ้ย่างไร ทา่นตอ้งเขา้ใจเรื่องการเป็นครสิเตียนก่อนท่ีทา่นจะเป็นครสิเตียน  เป็นไป

ไมไ่ดท่ี้จะใชวิ้ธีพลิกแพลงในการเป็นครสิเตียน ตวัเราเองจะตอ้งตัง้ใจว่าเราจะเป็นคริสเตียน 
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ค.  ท่านตอบสนองด้วยความรู้สึก

เม่ือทา่นเป็นครสิเตียน ความรูส้กึจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนีอ้ย่างมาก  ตอ่ไปนีเ้ป็นความรูส้ึกบางอยา่งท่ี

ทา่นอาจจะพบเจอเม่ือเป็นครสิเตียน 

• เศรา้ --- เพราะทา่นทาํบาปตอ่พระเจา้ ดพูระธรรมยากอบ 4:9

• ช่ืนชมยินดี – เพราะบาปของทา่นไดร้บัการอภยัและความรูส้กึผดิหมดไป ท่านสามารถช่ืนชม

ยินดีไดเ้พราะบดันีท้า่นเป็นบตุรของพระเจา้แลว้ และมีพระสญัญาแหง่ชีวิตนิรนัดร ์ดพูระ

ธรรมลกูา 10:20

• สนัตสิขุ – เพราะบดันีพ้ระเยซูเป็นผูน้าํชีวิตของทา่นแลว้ ดพูระธรรมยอหน์ 14:27

ง.  ท่านเลือกด้วยความตัง้ใจ 

การเป็นครสิเตียนนัน้ ทา่นจะตอ้งทาํมากกว่าเพียงแคค่ดิ หรือมีประสบการณก์บัความรูส้กึตา่งๆ ทา่น

จะตอ้งตดัสินใจ ทา่นตอ้งตดัสินใจวา่จะสามารถตอบสนองตอ่พระเจา้ไดอ้ยา่งไร ทา่นตอ้งยอมรบัความ

บาปของตน และขอการยกโทษจากพระองคห์รือไม?่ ทา่นจะใหพ้ระองคเ์ป็นผูน้าํในชีวิตของทา่นหรือไม?่ 

ถา้ทา่นตอบคาํถามเหล่านีว้า่ “ใช”่ ทา่นจะตอ้งบอกกบัพระเจา้เก่ียวกบัสิ่งท่ีทา่นตดัสินใจ  

ดพูระธรรมโรม 10:9-10 

เม่ือทา่นขอใหพ้ระเยซูยกโทษบาปใหท้า่นและใหพ้ระองคเ์ป็นผูน้าํในชีวิต - พระองคจ์ะทาํ! พระองคจ์ะ

ประทบัในจิตวิญญาณของท่าน – พระองคป์ระทบัอยูท่ี่นั่น! ดพูระธรรมโรม 8:9-11 เนือ้หาทัง้หมดเรื่องการ

เป็นครสิเตียนจะมีการอภิปรายอย่างละเอียดมากขึน้ใน การศกึษาในกลุม่สาํหรบัคริสเตยีนใหม่ ในหวัเรื่อง 

“เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่เราเป็นคริสเตียน?” 

ขัน้ตอนที ่2 เปล่ียนวิธีคิด 

บางคนคดิวา่การสารภาพความบาปของพวกเขาและขอใหพ้ระเยซเูป็นผูน้าํในชีวิต คือทัง้หมดท่ีตอ้งทาํ

เพ่ือท่ีจะเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ มนัไมไ่ดง้่ายแบบนัน้ เม่ือท่านเป็นครสิเตียน พระเจา้จะทรง

เปล่ียนแปลงจิตวิญญาณในทนัที พระองคจ์ะประทบัอยูใ่นจิตวิญญาณ หากพระเจา้ไมไ่ดป้ระทบัอยูใ่นจิต

วิญญาณของท่านแลว้ จิตวิญญาณก็ตาย 

แตพ่ระเจา้ไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงจิตใจ ความรูส้กึ และความตัง้ใจของทา่นในทนัที ทา่นจะตอ้งมีสว่นใน

การเปล่ียนแปลงสิ่งเหลา่นีอ้ยา่งจรงิจงัถา้ทา่นตอ้งการเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ 
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พระเจา้ตรสัวา่ทางของพระองคแ์ตกตา่งจากทางของเรา และความคดิของพระองคก็์แตกตา่งจาก

ความคดิของเรา (อิสยาห ์55:8) เราจาํเป็นตอ้งเรียนรูท่ี้จะคดิแบบท่ีพระเจา้คิด  พระธรรมฟีลิปปี 4:8 ให้

ตวัอยา่งแก่เราวา่พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราคดิอยา่งไร 

ฟีลิปปี 4:8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

ดูก่อนพีน้่องท้ังหลาย ในที่สุดนีข้อจงใคร่ครวญถงึสิ่งทีจ่ริง ส่ิงทีน่่านับถอื ส่ิงที่

ยุตธิรรม สิ่งทีบ่ริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ลํา้เลิศ สิ่งใดทีค่วร

แก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดู  

ในขณะท่ีทา่นศกึษาพระคมัภีรแ์ละนาํสิ่งท่ีทา่นเรียนมาประยกุตใ์ชน้ัน้ พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะชว่ยให้

ทา่นเขา้ใจว่าพระเจา้ทรงคิดอยา่งไร  พระองคจ์ะชว่ยเปล่ียนทศันคตขิองท่าน พระธรรมโรม 12:2 ทา้ทาย

เราใหเ้รียนรูแ้นวความคดิใหม่ๆ ทัง้หมด 

โรม 12:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

จงอย่าประพฤตติามอย่างคนในยุคนี ้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ 

แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพือ่ท่านจะได้ทราบนํา้พระทัยของพระเจ้า 

จะได้รู้ว่าอะไรด ีอะไรเป็นทีช่อบพระทัย และอะไรดียอดเยีย่ม 

ก.  ทัศนคตคิอือะไร? 

ทศันคตไิมใ่ชค่วามรูส้กึหรืออารมณ ์ความหมายของทศันคติคือความคิดของคนในบางเร่ือง อคตเิป็น

ทศันคตท่ีิมีอารมณร์ว่มดว้ย เชน่โกรธ เกลียดชงั หรือกลวั  

คาํวา่ “ทศันคต”ิ หมายความไดด้งัตอ่ไปนี ้

(1) รูปแบบของความคดิ 

(2) นิสยัในการคิด 

(3) ความคดิเห็นท่ีไมเ่ปล่ียนแปลง 

(4) มมุมอง 

(5) กรอบความคิด 

ทศันคติก่อตวัขึน้ในจิตใจ และเขา้มามีสว่นอยา่งมากในชีวิต ซึ่งทา่นนกึไมถึ่งเม่ือทา่นกาํลงัใชม้นั ทา่น

แสดงทศันคตดิว้ยการตอบสนองในกิจกรรมประจาํวนั สิ่งท่ีทา่นพดูและทาํ และอารมณท่ี์ทา่นแสดงออกนัน้ 

จะเปิดเผยทศันคตขิองทา่น 
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ทา่นมีปฏิกิรยิาอยา่งไรเม่ือคนท่ีขบัรถขา้งหนา้ท่านยงันั่งเฉยเม่ือไฟจราจรเป็นสีเขียว? ทา่นมีปฏิกิรยิา

อยา่งไรเม่ือบางคนแชง่ดา่ทา่นหรือเรียกทา่นดว้ยช่ือท่ีนา่เกลียด? ปฏิกิรยิาของทา่นจะเปิดเผยทศันคติของ

ทา่น ทศันคติคือรูปแบบความคดิในจิตใจของทา่นท่ีมีตอ่สถานการณต์า่งๆ 

ข.  ข้าพเจ้าสามารถพฒันาทัศนคตใิหม่ๆ ได้อย่างไร? 

ขัน้ตอนการสรา้งทศันคตใิหม่ๆ  บางครัง้ก็เป็นไปอยา่งชา้ๆและทาํใหท้อ้ใจ ทา่นอาจตอ้งการหยดุตอบ

โตด้ว้ยความโกรธเม่ือใครบางคนกาํลงัโกรธทา่น การจะทาํเชน่นีไ้ดต้อ้งใชม้ากกวา่คาํมั่นสญัญาท่ีจะ

เปล่ียนตวัทา่นเอง ทศันคตเิหลา่นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดท่ีทา่นใชม้านานหลายปี ในบางโอกาสพระเจา้ทรง

เปล่ียนทศันคตขิองบางคนไดท้นัที แตป่กตแิลว้พระองคจ์ะไมท่าํการอศัจรรยแ์บบฉับพลนัในชีวิตของทา่น 

แตท่า่นมั่นใจไดว้า่พระองคพ์รอ้มเสมอท่ีจะชว่ยใหท้า่นเปล่ียนแปลงทศันคตถิา้ทา่นเต็มใจท่ีจะรว่มมือกบั

พระองค ์

วิธีท่ีดีท่ีสดุวิธีหนึ่งท่ีจะชว่ยใหเ้ราสามารถคน้พบไดว้า่ทศันคตใิหม่ๆ แบบไหนท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการให้

ทา่นมีก็คือ การอา่นพระคมัภีร ์จงคน้หาวา่พระเยซูมีปฏิกิริยาอย่างไรตอ่ผูค้นท่ีพระองคพ์บและทาํงานดว้ย

ในแตล่ะวนั หาขอ้พระธรรมท่ีพดูเก่ียวกบัแง่มมุตา่งๆ ในชีวิตท่ีทา่นตอ้งการจะเปล่ียนวิธีคดิ พระธรรม

สภุาษิตเป็นหนงัสือท่ีดีเลม่หนึ่งท่ีจะพบวา่พระเจา้ทรงคิดอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองราวตา่งๆมากมายท่ีท่านตอ้ง

เผชิญในชีวิต พระธรรมฟีลิปปี 2:5 หนนุใจใหเ้ราพฒันาทศันคตแิบบเดียวกบัพระเยซู ถา้ทา่นไมม่ั่นใจวา่

ทศันคตขิองทา่นเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้หรือไม ่ก็ใหท้า่นถามพระองคว์่า “พระเจา้ พระองคค์ิดอยา่งไร

สาํหรบัเร่ืองนี?้” แลว้มองดท่ีูคาํตอบของพระองคใ์นขณะท่ีทา่นอ่านพระคมัภีร ์และแบง่ปันกบัครสิเตียนคน

อ่ืนๆ 

การอ่านพระคมัภีรเ์พียงอย่างเดียวอาจไมเ่พียงพอท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีคดิ หรือรูปแบบความคดิของ

ทา่น การทอ่งจาํขอ้พระธรรมเป็นหนึ่งในวิธีท่ีมีพลงัอยา่งมากท่ีจะชว่ยสรา้งทศันคติใหม่ๆในการดาํเนินชีวิต 

พระธรรมลกูา 6:27-38  เตม็ไปดว้ยคาํแนะนาํในทางปฏิบตั ิ ในขณะท่ีท่านกาํลงัท่องจาํขอ้พระธรรมใน 

พระคมัภีรน์ัน้ จงบอกตวัทา่นเองวา่น่ีเป็นวิธีคิดท่ีทา่นตอ้งการ 

การสรา้งทศันคตใิหม่ๆ ในความคดินัน้อาจจะไมบ่รรลผุลสาํเรจ็หากท่านเพียงแคพ่ึ่งพาความตัง้ใจอย่าง

เดียว จงทลูขอพระวิญญาณบรสิทุธ์ิใหช้ว่ยทา่นนาํทศันคตท่ีิสอนในพระคมัภีรม์าใชใ้นทางปฏิบตัใินทกุๆ

สถานการณ ์ ดใูนพระธรรมยอหน์ 16:13  เร่ืองทศันคตมีิการครอบคลมุรายละเอียดมากขึน้ใน การศกึษาใน

กลุม่สาํหรบัครสิเตียนใหม่ ช่ือวิชา ท่าที 
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ขัน้ตอนที ่3  กาํหนดเป้าหมายใหม่ 

การเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ตอ้งมีสิ่งอ่ืนมากกวา่ความเขา้ใจในพระวจนะของพระเจา้ ทา่น

จะตอ้งนาํพระวจนะมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิต ทา่นจะตอ้งวางความตัง้ใจและความปรารถนาของทา่นไวภ้ายใต้

การนาํของพระเจา้และทาํสิ่งตา่งๆ ท่ีพระเจา้ตอ้งการใหท้่านทาํ สภุาษิต 16:9 กลา่วไวว้า่ “ใจของมนษุยก์ะ

แผนงานของเขา แตพ่ระเจา้ทรงนาํยา่งเทา้ของเขา”  จงกาํหนดเปา้หมายของทา่น เพ่ือท่ีทา่นจะเป็นไปตาม

แผนการและเปา้หมายท่ีพระเจา้ทรงมีเพ่ือทา่น ใหท้า่นถามพระเจา้วา่ “แลว้พระองคต์อ้งการใหข้า้พระองค์

ทาํอะไร?” 

ก.  ค้นหาส่ิงทีพ่ระเจา้ต้องการใหท้่านทาํ 

ขัน้ตอนแรกและสาํคญัท่ีสดุในการกาํหนดเปา้หมายคือ การคน้หาวา่พระเจา้ทรงมีแผนการอะไรสาํหรบั

ทา่น 

เอเฟซัส 2:10   

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถข์องพระองค ์ทีท่รงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสตเ์พือ่ให้

ประกอบการด ีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดาํริไว้ล่วงหน้าเพือ่ให้เรากระทาํ  

เยเรมีย ์29:11  

พระเจ้าตรัสว่า  “เพราะเรารู้แผนงานทีเ่รามีไว้สาํหรับเจ้า เป็นแผนงานเพือ่ 

สวัสดภิาพ ไม่ใช่เพือ่ทุกขภาพ เพือ่จะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า” 

ขอ้พระคมัภีรท์ัง้สองอธิบายชดัเจนมากว่าพระเจา้วางแผนเอาไวแ้ลว้ว่าทรงตอ้งการใหท้า่นทาํอะไร 

ทา่นจะรบัเอาเปา้หมายของพระเจา้หรือจะเพิกเฉยตอ่เปา้หมายนัน้ก็ย่อมได ้ถา้ทา่นรบัเอาเปา้หมายของ

พระเจา้ไว ้เปา้หมายนัน้จะใหก้าํลงัแก่ทา่น เพ่ือวนัคืนของทา่นจะไดมี้ความหมาย เปา้หมายของพระเจา้จะ

ทาํใหท้า่นไมม่วัแตจ่ดจ่ออยู่กบัความตอ้งการและความปรารถนาท่ีเห็นแก่ตวั 

พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมเปา้หมายของชีวิตใหท้่านแลว้ ไมว่า่คนอ่ืนจะพดูว่าอะไรก็ตาม – ชีวิตของทา่น

มีความหมายตอ่พระเจา้ ทา่นมีวตัถปุระสงคส์าํหรบัการอยูท่ี่น่ี ทา่นจาํเป็นตอ้งคน้หาสิ่งนัน้และตอ้งทาํใน

สิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหท้าํ 

แลว้พระเจา้ทรงตอ้งการใหท้่านทาํอะไรในวนันี?้ ลองมองดรูอบๆ ตวัทา่น ทา่นเห็นความตอ้งการ

อะไรบา้ง? ทา่นสามารถมีสว่นในการตอบสนองความตอ้งการเหลา่นัน้ไหม? ผูค้นมากมายท่ีอยูร่อบตวัทา่น

ตอ้งการรอยยิม้ ถอ้ยคาํหนนุใจ และคาํอธิษฐาน เราไมไ่ดก้าํลงัพดูแคก่ารตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัๆ เชน่ทา่น
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จะแตง่งานกบัใคร หรือท่านจะเลือกประกอบอาชีพอะไร แตใ่หเ้รามองดเูรื่องเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีเราพบในวนันี ้

ดว้ย 

จงศกึษาพระคมัภีรเ์พ่ือคน้หาสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหท้า่นทาํ  มีขอ้พระธรรมมากมายในพระคมัภีรท่ี์

ชว่ยแกไ้ขสถานการณท่ี์ทา่นเผชิญทกุวนั ใชศ้พัทานกุรม หรือพระคมัภีรอ์อนไลนเ์พ่ือคน้หาขอ้พระธรรม

ทัง้หมดท่ีพดูกบัทา่นในเรื่องท่ีสนใจ 

ยกตวัอย่างเชน่ ทา่นจะพบขอ้พระธรรมมากมายท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหท้าํเม่ือท่าน

กาํลงัทาํงาน และยงัมีพระธรรมขอ้อ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึงคาํพดูและความรูส้กึ เชน่ ความโกรธ ความขมข่ืน ความ

ช่ืนชมยินดี และสนัตสิขุ จากขอ้พระธรรมเหลา่นีใ้นพระคมัภีร ์พระเจา้จะบอกถึงวิธีท่ีพระองคต์อ้งการให้

ทา่นใชชี้วิตและตอบสนองตอ่สถานการณต์า่งๆ 

อยา่รีรอและพดูวา่ “ปีหนา้ฉันจะเริ่มตน้กาํหนดเปา้หมายชีวิต” จงเริ่มเด๋ียวนี ้! อยา่รอคอยจนทกุอยา่ง

สมบรูณก่์อน พระคมัภีรบ์อกวา่ “ผูใ้ดมวัสงัเกตลมก็จะไม่หวา่นพืช และผูท่ี้มองเมฆก็จะไมเ่ก่ียวขา้ว” 

(ปัญญาจารย ์11:4)  ตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้พระธรรมท่ีอธิบายบางสิ่งบางอยา่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหท้า่นทาํ 

 มาระโก 12: 30-31 

 ลกูา  6: 27-38 

 โรม   13: 1-5 

 1 โครนิธ ์13: 4-8 

 เอเฟซสั 6: 11 

 2 เปโตร 1: 5-11 

ข.  เป้าหมายต่างๆ 

ครสิเตียนสามารถกาํหนดเปา้หมายไดห้ลายอยา่งท่ีแตกตา่งกนัออกไป ตอ่ไปนีเ้ป็นความแตกตา่ง

บางอย่างของเปา้หมายท่ีเราสามารถกาํหนดได ้

1. เปา้หมายดา้นการศกึษา 

2. เปา้หมายดา้นการทาํงาน 

3. เปา้หมายฝ่ายวิญญาณ 

4. เปา้หมายในการอา่นและทอ่งจาํพระคมัภีร ์

5. เปา้หมายดา้นอปุนิสยั (พฒันาตนเอง, หนนุใจ, อดทน, รกั และเมตตา) 

6. เปา้หมายดา้นทศันคต ิ
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7. เปา้หมายในการประยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร ์

8. เปา้หมายดา้นความสมัพนัธ ์

9. เปา้หมายท่ีจะกาํหนดขอบเขตของชีวิต 

ค.  เราจะเร่ิมกาํหนดเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างไร? 

ทา่นสามารถกาํหนดเปา้หมายไดห้ลายอย่างแตกตา่งกนัออกไป ซึ่งจะชว่ยใหท้า่นเป็นครสิเตียนท่ี

ประสบความสาํเรจ็มากขึน้ อยา่งไรก็ตามการกาํหนดเปา้หมายแบบหนึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากตอ่

ความสมัพนัธข์องท่านกบัพระเจา้ ทา่นจาํเป็นตอ้งเรียนรูวิ้ธี การกาํหนดเปา้หมายเพือ่ประยกุตใ์ชก้บั

ชีวติประจาํวนัสว่นตวั  สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเปา้หมายเล็กๆ ท่ีท่านสามารถทาํสาํเรจ็ในหนึ่งหรือสองสามวนั ทาง

หนึ่งท่ีจะทาํใหท้า่นนาํเปา้หมายประจาํวนัเหลา่นีไ้ปปฏิบตัิไดก็้คือ การวางเปา้หมายไวบ้นพระคาํของ 

พระเจา้ 

เม่ือทา่นพบขอ้พระคมัภีรท่ี์พดูถึงปัญหาหรือประเดน็ท่ีทา่นกาํลงัเผชิญอยู่ จงเขียนเปา้หมายท่ีจะชว่ย

ใหท้า่นนาํสิ่งท่ีขอ้พระธรรมนัน้สอนไปใชใ้นทางปฏิบตั ิตอ่ไปนีเ้ป็นคาํอธิบายพรอ้มรายละเอียดของวิธี 

การประยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร ์

1.  มองดูทีปั่ญหาในชีวิตประจาํวันของทา่น 

ทา่นอาจตอ้งเผชิญกบัสถานการณท่ี์ยากลาํบากบางอยา่งในชีวิตวนันี ้ทา่นรูส้กึถึงแรงกดดนั บางทีทา่น

ไมรู่ว้า่พระเจา้อยากใหท้า่นทาํอะไร จงมองดท่ีูปัญหาเหล่านีแ้ละพยายามคน้หาสาเหตขุองปัญหา 

2.  ถามตัวทา่นเองว่า “พระเจ้ากาํลังสอนใหข้้าพเจ้าทาํอะไรกับ

ปัญหานีใ้นชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี?้” 

อธิษฐานและขอใหพ้ระเจา้ช่วยใหท้า่นเขา้ใจวา่อะไรคือสาเหตขุองปัญหา ขอใหพ้ระองคช์ว่ยทา่นให้

เห็นดา้นตา่งๆ ในชีวิตท่ีทา่นตอ้งการจะเตบิโต เพ่ือท่ีท่านจะสามารถเอาชนะปัญหาเหลา่นัน้ได ้

3.  ค้นหาด้านใดด้านหน่ึงในชีวิตทีท่า่นต้องการจะเตบิโตในวันนี ้

เปา้หมายช่วยใหท้่านออกจากขอบเขตท่ีทา่นรูส้กึสบายๆ เปา้หมายจะดงึทา่นใหก้า้วออกไปไกลขึน้กวา่

ท่ีเป็นอยูใ่นวนันี ้ จงเตม็ใจท่ีจะเส่ียง ถา้ทา่นรูส้ึกเหงา จงตัง้เปา้เด๋ียวนี!้ จงทาํบางสิ่งท่ีจะชว่ยใหท้า่นเขา้ไป

มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน หาคนท่ีกาํลงัลาํบากและเป็นเพ่ือนกบัพวกเขา ถา้ทา่นไมแ่น่ใจถึงดา้นใดตา่งๆ ท่ี

ทา่นตอ้งการจะเตบิโต ใหส้าํรวจดรูายการท่ีพระธรรม 1 โครนิธ ์13:4-8 
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4.  เช่ือมโยงการศึกษาพระคัมภรีเ์ข้ากับด้านทีท่า่นต้องการจะเตบิโต 

พระคมัภีรไ์ดพ้ดูถึงดา้นนีใ้นชีวิตของท่านวา่อย่างไร? ดขูอ้พระคมัภีรซ์ึ่งจะชว่ยใหท้า่นเขา้ใจปัญหา 

และแนวคิดของพระเจา้ในการแกปั้ญหานี ้คน้หาพระสญัญาและหลกัความจรงิท่ีทา่นสามารถประยกุตใ์ช้

ในกิจกรรมประจาํวนั 

5.  จดรายการสิ่งต่างๆ ทีท่า่นสามารถทาํใหเ้สร็จได้ในวันนี ้

หลงัจากท่ีทา่นไดศ้กึษาพระคมัภีรแ์ลว้ จดบนัทึกเปา้หมายการประยกุตใ์ชส้ว่นตวัท่ีเป็นไปได ้ก่อนอ่ืน

ตอ้งใชเ้วลาในการระดมความคดิอยา่งสรา้งสรรค ์ จดทกุแนวความคิดท่ีพอจะเป็นไปได ้จากนัน้ใหเ้ลือก

เปา้หมายหนึ่งสาํหรบัวนันี ้ ใชแ้นวทางปฏิบตัท่ีิจดบนัทกึในตอนทา้ยของหมวดนี ้เพ่ือออกแบบเปา้หมาย

ประจาํวนัท่ีดี  ทาํเปา้หมายนัน้ใหมี้ความเฉพาะเจาะจง เพ่ือท่ีทา่นและคนอ่ืนๆ จะสามารถวดัผลได ้ 

ตอ่จากนัน้ใหล้งมือกระทาํตามแผนท่ีไดว้างเอาไว ้   

6.  ประเมินผล 

ในวนัเดียวกนันัน้หรือวนัถดัไป ใหท้บทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือทา่นพยายามท่ีจะไปใหถึ้งเปา้หมายท่ีวางไว ้

บางครัง้ทา่นจะไปไมถึ่งเปา้หมายของทา่น แตอ่ย่าเพิ่งยอมแพ ้ ลองพยายามอีกครัง้  อยา่กลวัท่ีจะเปล่ียน

เปา้หมาย  แตใ่นทางตรงกนัขา้ม อย่าเปล่ียนเปา้หมายเพียงเพราะทา่นลม้เหลวในความพยายามครัง้แรก 

โธมสั เอดสินั ลม้เหลวหลายครัง้ก่อนท่ีเขาจะคน้พบหลอดไฟฟ้าท่ีใชไ้ด ้ความจรงิแลว้เขาลม้เหลว

มากกวา่ 2,000 ครัง้ก่อนท่ีจะประสบความสาํเรจ็ครัง้หนึ่งในการประดษิฐ์หลอดไฟท่ีสามารถใชไ้ด ้ อยา่เป็น

คนท่ียอมแพง้่ายๆ 

2 โครินธ ์8:11   

เพือ่ว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้ว ท่านก็จะได้ทาํให้สาํเร็จตามความสามารถของ

ท่าน  

เม่ือทา่นมองยอ้นกลบัไปท่ีแนวความคิดทัง้ 6 ท่ีจดบนัทึกไวด้า้นบน ใหส้งัเกตท่ีขอ้ 1 อีกครัง้ “มองดท่ีู

ปัญหาในชีวิตประจาํวนัของทา่น” พวกเราส่วนใหญ่ไมช่อบความขดัแยง้ แตถ่า้ทา่นตอ้งการเป็นครสิเตียนท่ี

ประสบความสาํเรจ็แลว้ละก็ ทา่นตอ้งเรียนรูวิ้ธีเผชิญความขดัแยง้และเติบโตผา่นประสบการณท่ี์เจ็บปวด

เหลา่นี ้ ท่านตอ้งเตม็ใจท่ีจะชว่ยแกไ้ขความขดัแยง้ เป็นเรื่องง่ายท่ีจะทาํใหค้นอ่ืนรูส้กึตกตํ่าและคิดว่า “ฉนั

ถกู คณุผิด” แตพ่ระเจา้กาํลงัมองหาชายและหญิงท่ีเป็นผูส้รา้งสนัต ิ
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พระเจา้ไมไ่ดค้าดหวงัใหท้า่นถกูตอ้งทกุเวลา นั่นคือความสมบรูณแ์บบ  แตพ่ระองคค์าดหวงัใหท้่าน

เป็นคนสตัยซ่ื์อ เม่ือทา่นทาํผิด ก็ใหย้อมรบัผิด พระเจา้ยงัคงรกัทา่น พระองคจ์ะชว่ยใหท้า่นเรียนรูจ้าก

ประสบการณน์ัน้หากทา่นเต็มใจเขา้มาหาพระองคด์ว้ยจิตใจท่ีเปิดกวา้งและพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้ดพูระธรรม

โรม 5:3-5 

เริ่มตน้ในแตล่ะวนัดว้ยคาํอธิษฐานง่ายๆ วา่ พระเจา้ พระองคต์อ้งการใหข้า้พระองคท์าํอะไรในวนันี?้ 

คน้หาโอกาสตา่งๆ ท่ีพระเจา้วางไวใ้นชีวิตของทา่นในวนันี ้และแสวงหาท่ีจะทาํการดีท่ีพระองคเ์ตรียมไวใ้ห้

ทา่นทาํ 

ง.  ลักษณะของเป้าหมายประจาํวันทีด่คีอือะไร 

การเรียนรูท่ี้จะเขียนเปา้หมายประจาํวนัท่ีดีนัน้ มกัเป็นเรื่องยากในช่วงแรก  พวกเราส่วนใหญ่ไมเ่คยทาํ

มาก่อน การฝึกฝนจะชว่ยใหท้า่นทาํสิ่งนีไ้ด ้ ทา่นเขียนเปา้หมายมากเทา่ใด ทา่นก็จะประสบความสาํเรจ็

มากขึน้เทา่นัน้ และจะย่ิงชว่ยใหท้า่นเจรญิเตบิโตในชีวิตครสิเตียน  ตอ่ไปนีเ้ป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิจะชว่ยให้

ทา่นเรียนรูวิ้ธีการปรบัปรุงเปา้หมายประจาํวนัของทา่น 

1. เป้าหมายเรียบง่าย  เป็นเปา้หมายท่ีชดัเจนและไมท่าํใหท้า่นสงสยัวา่ในสิ่งท่ีทา่นหวงัไวน้ัน้จะสาํเรจ็

หรือไม ่ 

2. เป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง  เป็นเปา้หมายท่ีแนน่อน  หลายครัง้ท่ีเปา้หมายของเรากวา้งเกินไป ลองดู

เปา้หมายนี ้“ฉนัจะใกลช้ิดพระเจา้มากขึน้”  เปา้หมายนีก้วา้งเกินไป  ทา่นจะใกลช้ิดพระเจา้มากขึน้ได้

อยา่งไร?  การตดัสินใจในสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจงสกัสิ่งท่ีทา่นจะทาํนัน้  จะบง่ชีว้า่ทา่นใกลช้ิดพระเจา้มาก

ขึน้ จงกาํหนดสิ่งนัน้ใหเ้ป็นเปา้หมายแรกของทา่น  เม่ือท่านไปถึงเปา้หมายนัน้แลว้  ก็ใหก้าํหนด

เปา้หมายอ่ืนท่ีจะเสรมิสรา้งเปา้หมายแรกนัน้ และนาํท่านไปอีกกา้วหนึ่งในความสมัพนัธข์องทา่นกบั

พระเจา้  เม่ือเขียนเปา้หมายตอ้งเจาะจง รกัษาเปา้หมายไมใ่หซ้บัซอ้นโดยกาํหนดเป็นการกระทาํเพียง

อยา่งเดียว 

3. เป้าหมายทีม่ีความหมาย  เป็นเปา้หมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของท่านในวนันี ้ เปา้หมายท่ีวา่ “ถา้ฉนั

รวย ฉนัจะถวายใหค้รสิตจกัร 500 บาททกุอาทิตย”์ จะไมมี่ความหมายเลย เวน้แตว่่าท่านเป็นคนท่ีรวย

อยูแ่ลว้  เม่ือท่านรวย ก็ใหก้าํหนดเปา้หมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรวยของท่าน เปา้หมายจะตอ้งมาจาก

สิ่งท่ีทา่นรูว้า่เป็นไปไดใ้นชีวิตของทา่นในวนันี ้และเปา้หมายนัน้ก็จะตอ้งนาํไปสูก่ารเปล่ียนแปลงอยา่ง

ท่ีทา่นตอ้งการจรงิๆ 
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4. เป้าหมายทีป่ฏิบัตไิด ้ ท่านสามารถทาํใหเ้ปา้หมายสาํเร็จในวนันีไ้ดไ้หม?  เปา้หมายท่ีวา่ “ทกุครัง้ท่ี

ฉนัตกอยูใ่นการทดลอง ฉันจะรูต้วัเสมอว่าซาตานกาํลงัลอ่ลวงฉนั” ฟังดเูหมือนดี แตน่ี่เป็นการปฏิบตัิ

หรือไม?่  ทา่นจะคอยบอกตวัเองวา่การทดลองนีม้าจากซาตานทกุครัง้ท่ีทา่นกาํลงัตกอยูใ่นการทดลอง

ไดอ้ยา่งไร? เปา้หมายนีเ้หมือนเป็นเปา้หมายฝ่ายวิญญาณ  แตอ่าจจะเป็นเปา้หมายท่ีใหญ่เกินไป

สาํหรบัความพยายามครัง้แรกท่ีจะเอาชนะการทดลองของครสิเตียนใหม ่

เริ่มตน้อยา่งง่ายๆ ดว้ยเปา้หมายระยะสัน้ๆ เพ่ือใหท้า่นมั่นใจวา่จะสามารถทาํสาํเรจ็ไดใ้นวนัเดียว 

ใชเ้ปา้หมายนีเ้ป็นตวัอยา่ง  “วนันี ้ฉนัจะจดบนัทึกทกุครัง้ท่ีถกูทดลองใหท้าํบาป”  ทา่นสามารถทาํให้

เปา้หมายนีมี้ความเจาะจงมากขึน้ดว้ยการจดบนัทึกการทดลองชนิดเดียว  ยกตวัอยา่ง “วนันี ้ฉนัจะจด

บนัทกึทกุครัง้ท่ีฉันถกูทดลองใหแ้ชง่ดา่” 

5. เป้าหมายทีส่ามารถวัดผลได้ ทา่นจะวดัผลเปา้หมายนีไ้ดอ้ยา่งไร?  “วนันีฉ้นัจะใกลช้ิดพระเจา้มาก

ขึน้” การเขียนเปา้หมายแบบนีไ้มไ่ดท้าํใหง้่ายตอ่การวดัผล  ถา้ท่านอยากแนใ่จวา่ท่านกาํลงักา้วหนา้ 

ทา่นตอ้งเขียนเปา้หมายในแบบท่ีจะทาํใหง้่ายตอ่การวดัผล “วนันีฉ้นัจะจดบนัทึกทกุครัง้ท่ีฉนัถกูทดลอง

ใหส้ญูเสียอารมณข์องฉนั” เม่ือทา่นจดบนัทกึแบบนี ้ก็ทา่นสามารถวดัผลได ้

เป็นเร่ืองยากท่ีจะเขียนเปา้หมายท่ีทาํใหง้่ายตอ่การวดัผล แตม่นัจาํเป็นถา้ทา่นอยากแนใ่จวา่ทา่น

กาํลงักา้วหนา้  ตอ่ไปนีเ้ป็นคาํถาม 4 ขอ้ท่ีทา่นสามารถถามตวัเองในขณะท่ีกาํลงัเขียนเปา้หมาย  

  อะไรคือสิ่งท่ีสามารถวดัผลได?้ 

  ขา้พเจา้จะใชเ้คร่ืองมืออะไรในการวดัผล? 

  มนัง่ายท่ีจะวดัผลไหม? 

  คนอ่ืนจะสามารถวดัผลความกา้วหนา้ของขา้พเจา้ได้อย่างไร?  

ยกตวัอย่างเชน่ เปา้หมายตอ่ไปนีส้ามารถนาํไปปฏิบตัแิละวดัผลได ้ “คืนนีฉ้นัจะจดบนัทกึการ

ทดลอง 3 อยา่งท่ีฉันประสบมาในวนันี”้  “ฉนัจะขอใหน้กยกโทษท่ีฉนัโกรธใสเ่ธอเม่ือวานนี”้  

6. เป้าหมายทีช่่วยข้าพเจ้าได้  วตัถปุระสงคท์ัง้หมดของการกาํหนดเปา้หมายเพ่ือการประยกุตใ์ช้

สว่นตวั คือการช่วยใหท้่านใกลช้ิดกบัพระเจา้มากขึน้  จงคดิลว่งหนา้ ในขณะท่ีทา่นเขียนเปา้หมายของ

ทา่นนัน้ ใหท้า่นถามตวัเองว่า “เปา้หมายนีจ้ะชว่ยใหข้า้พเจา้เตบิโตไดอ้ย่างไร?”  ในขณะท่ีทา่นกาํลงั

ทาํใหแ้ตล่ะเปา้หมายสาํเรจ็ ทา่นเห็นวา่เปา้หมายนีก้าํลงัชว่ยใหท้า่นเป็นครสิเตียนท่ีดีขึน้ไหม? 
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แนวทางปฏิบตัทิัง้ 6 ขอ้นีจ้ะไมไ่ดร้บัประกนัความสาํเรจ็ใหท้า่น  การเขียนเปา้หมายเพ่ือการประยกุตใ์ช้

สว่นตวัไมไ่ดช้ว่ยใหท้า่นเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็โดยอตัโนมตั ิ ความจรงิแลว้เปา้หมายเป็นเพียง

เคร่ืองมือ – บางสิ่งท่ีชว่ยใหท้่านเตบิโต  พระเจา้สนใจเรื่องการเติบโตมากท่ีสดุ ไมใ่ช ่“เจา้เขียนเปา้หมายดี

หรือเปล่า?” อยา่งไรก็ตามถา้ทา่นสามารถเรียนรูวิ้ธีเขียนเปา้หมายท่ีดี และทา่นมีความสตัยซ่ื์อท่ีจะนาํ

เปา้หมายเหล่านีไ้ปปฏิบตัิ พระเจา้จะทรงชว่ยใหท้า่นเตบิโตและเป็นอย่างท่ีพระองคต์อ้งการใหท้่านเป็น  

พระเจา้ไมไ่ดค้าดหวงัความสมบรูณแ์บบจากท่าน  แตพ่ระองคค์าดหวงัวา่ท่านจะนาํคาํสอนของพระองคไ์ป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิต  

เม่ือทา่นมองดอูนาคต ท่านเห็นอะไร?  ทา่นอยากเป็นคนแบบไหนในอีก 2 ปีขา้งหนา้? ...หรือ 5 ปีจาก

นี?้ ...10 ปีจากนี?้  พระเจา้ใหเ้กียรตคิรสิเตียนท่ีตัง้ใจจะเป็นคนสตัยซ่ื์อตอ่พระองค ์ ท่านเห็นตวัเองในอีก 

10 ปีขา้งหนา้นบัจากนีเ้ป็นผูท่ี้ดาํเนินชีวิตอยา่งสตัยซ่ื์อเพ่ือพระครสิตไ์ดไ้หม?  ทา่นเห็นตวัเองเป็นคนท่ีให้

ลาํดบัความสาํคญัสงูสดุกบัการเช่ือฟังธรรมบญัญัตแิละคาํสอนของพระคมัภีรไ์หม?  

ความทา้ทายอ่ืนๆ ท่ีทา่นจะเผชิญในชว่งชีวิตท่ีเหลืออยูก็่คือ การพฒันาความแนว่แน่มั่นคง ทา่นเป็น

คนประเภทท่ีพรอ้มจะตอ่สูก้บั “โกลิอทั” วนันี ้แตก่ลบักลวัเงาของตวัเองในวนัพรุง่นีไ้หม?  ทา่นอยูบ่น

จดุสงูสดุของโลกในวนันี ้ แตอ่ยูใ่นหบุเขาแหง่ความสิน้หวงัและทอ้ใจในวนัถดัไปไหม?  พระเจา้สามารถ

ชว่ยทา่นใหส้รา้งความแนว่แนม่ั่นคงในชีวิต ทา่นจะยงัคงมีวนัดีๆ และวนัรา้ยๆ แตท่า่นสามารถเรียนรูท่ี้จะ

วางใจในพระเยซูและไมถ่กูทบัถมดว้ยปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิต ไมมี่การแกปั้ญหาดว้ยเวทมนตส์าํหรบัคนท่ี

ตอ้งการความแนว่แนม่ั่นคง ทา่นมุง่มั่นและจดจอ่สายตาของทา่นท่ีพระเยซูและคาํสอนของพระองค ์

ขัน้ตอนที ่4  เรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณข์องทา่น 

ทา่นไมใ่ชค่รสิเตียนเพียงเพราะทา่น “รูส้กึรอดแลว้” ไมว่า่ความรูส้กึนัน้จะเป็นอะไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม 

ความรูส้กึของทา่นเป็นสว่นท่ีสาํคญัอยา่งย่ิงตอ่การดาํเนินชีวิตประจาํวนั  พระเจา้ใหค้วามรูส้กึกบัทา่น  

ทา่นจงึตอ้งเรียนรูท่ี้จะใชอ้ารมณใ์นทางท่ีจะทาํใหชี้วิตมีความช่ืนชมยินดีและเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้   

พระเจา้มีถอ้ยคาํมากมายเก่ียวกบัอารมณท่ี์แตกตา่งกนัในพระคมัภีร ์ ทา่นจาํเป็นตอ้งคน้หาวา่ความรูส้กึ

ตา่งๆ จะชว่ยใหท้า่นเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็มากขึน้ไดอ้ยา่งไร 

หนึ่งในขัน้ตอนพืน้ฐานของการเตบิโตในดา้นนีคื้อการเขา้ไปสมัผสักบัความรูส้กึของท่าน จงเรียนรูท่ี้จะ

กาํหนดวา่ท่านจะแสดงอารมณต์า่งๆ อยา่งไรและเม่ือใด จงยอมรบัมนัและเรียนรูท่ี้จะแสดงมนัออกมา  

อยา่ปลอ่ยใหค้วามรูส้กึควบคมุทา่นตลอดชีวิต  สิ่งท่ีท่านรูส้กึนัน้ไมค่วรเป็นปัจจยัสาํคญัหลกัในการ

ตดัสินใจของทา่น 
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บางคนอยูใ่นภาวะท่ีมี “ความแปรปรวนทางอารมณ”์  พวกเขาถืออารมณเ์ป็นใหญ่  พวกเขาใชอ้ารมณ์

อยา่งมาก และแสดงความรูส้กึออกมาอยา่งรวดเรว็ วนัหนึ่ง (หรือนาทีหนึ่ง) พวกเขาอาจรูส้กึต่ืนเตน้และ

ลอ่งลอยไปกบัความรูส้ึกช่ืนชมยินดี ในวนัถดัมา (หรือนาทีถดัมา) พวกเขาอาจอยูใ่นหว้งความรูส้กึท่ีทอ้แท ้

โลกทัง้ใบตกอยูใ่นความเศรา้หมอง  สว่นอีกคนหนึ่งมีอารมณท่ี์เย็นชา  พวกเขาไมเ่คยแสดงอารมณอ์อกมา

อยา่งเปิดเผย  การแสดงออกอยา่งเยือกเย็นไมมี่ความอบอุน่หรือไรค้วามรูส้กึ  

พระเจา้ตอ้งการใหท้า่นมีประสบการณใ์นการดาํเนินชีวิตท่ีเตม็ไปดว้ยความช่ืนชมยินดีกบัพระองค ์

พระองคส์ามารถช่วยทา่นใหพ้บทางท่ีสรา้งสรรคใ์นการแสดงอารมณ ์ ทา่นสามารถช่ืนชมยินดีในความรอด

ท่ีพระองคป์ระทานให ้ใหศ้กึษาพระคมัภีรภ์าคพนัธสญัญาใหมเ่พ่ือดกูารแสดงอารมณใ์นแบบตา่งๆ ของ

พระเยซู  พระเจา้ตอ้งการใหท้า่นเติบโตขึน้ เพ่ือท่ีทา่นจะสามารถควบคมุอารมณแ์ละแสดงออกมาใน

ลกัษณะท่ีจะทาํใหค้นอ่ืนเห็นวา่พระองคเ์ป็นผูน้าํในชีวิตของทา่น 

การควบคมุอารมณน์ัน้ไมไ่ดห้มายความวา่จะไมแ่สดงอารมณเ์ลย แตห่มายความว่าท่านจาํเป็นตอ้ง

เรียนรูวิ้ธีการจดัการกบัอารมณข์องทา่น พระเจา้ตอ้งการใหท้า่นเป็นคนท่ีมีความรูส้ึก จดุสาํคญัคือการ

เรียนรูท่ี้จะแสดงมนัออกมาอยา่งถวายเกียรตแิดพ่ระเจา้ 

ก.  ท่านเรียนรู้ทีจ่ะจัดการกับความรู้สึกของท่านด้วยการพฒันา

ทัศนคตติามหลักการของพระคัมภรี ์ 

ในขัน้ตอนท่ี 2 “เปล่ียนวิธีคดิ” นัน้ เราไดอ้ภิปรายเก่ียวกบัความแตกตา่งระหวา่งทศันคตแิละความรูส้กึ 

(อารมณ)์  ทศันคตท่ีิท่านมีตอ่คน หรือตอ่สถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่งนัน้ จะเป็นตวักาํหนดวา่ทา่นจะ

ตอบสนองดว้ยความรูส้ึกของทา่นอย่างไร  สว่นใหญ่แลว้ความรูส้กึของทา่นจะสะทอ้นทศันคติท่ีมีตอ่

สถานการณน์ัน้ๆ  

ถา้ทา่นตอ้งการเปล่ียนวิธีการแสดงความรูส้กึ อย่างแรกคือทา่นจะตอ้งพฒันาทศันคตเิสียใหมต่ามคาํ

สอนของพระคมัภีร ์ พระธรรมมาระโก 3:1-8 กลา่วถึงตอนท่ีพระเยซูทรงโกรธ พระเยซูทรงมีอะไรอยูใ่นใจ

เม่ือตอนท่ีพระองครู์ส้กึโกรธ? พระองคท์รงแสดงความโกรธอยา่งไร? คาํตอบของคาํถามเหลา่นีจ้ะเปิดเผย

ทศันคตขิองพระองคท่ี์มีตอ่สถานการณน์ัน้ 
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ข.  เมื่อมี “ความรู้สึกทีผิ่ด” จงระบายมันออกมาด้วยการอธิษฐาน

กับพระเจา้ 

ความรูส้กึไมใ่ชเ่รื่องของความดีหรือความเลว มนัอยู ่“ตรงกลาง” พระเจา้สรา้งเราใหส้ามารถแสดง

อารมณไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย แลว้อะไรคือ “ความรูส้กึท่ีผิด” เม่ือความรูส้ึกอะไรก็ตามท่ีแสดงออกมาอยา่ง

ผิดท่ีหรือผิดเวลา นั่นคือ “ความรูส้กึท่ีผิด” ยกตวัอยา่งเชน่ เพ่ือนรว่มหอ้งของบลิลไ์ดร้บัแจง้ขา่วจากทาง

บา้นวา่พ่อแมข่องเขาถกูฆา่ตาย ถา้บลิลร์ะเบิดหวัเราะออกมา นั่นถือเป็นการแสดงความรูส้กึยินดีแบบผิดท่ี

และผิดเวลา  

ทา่นควรจะทาํอยา่งไรเม่ือรูส้ึกอยากแสดงอารมณแ์บบผิดเวลา?  อยา่เก็บกดหรือเก็บงาํสิ่งนีไ้วใ้นใจจน

เป็นนิสยั จงเรียนรูท่ี้จะระบายความรูส้ึกนีก้บัพระเจา้ในคาํอธิษฐาน  บอกพระเจา้ทัง้หมดวา่ทา่นรูส้กึ

อยา่งไร ในขณะท่ีบอกพระองคว์า่ทา่นรูส้กึอยา่งไรนัน้ ทา่นจะสามารถระบายอารมณนี์อ้อกมาไดช้ั่วคราว  

วิธีแกปั้ญหาถาวรหรือระยะยาวเม่ือมี “ความรูส้กึท่ีผิด” คือ จดัการกบัทศันคต ิทา่นอาจจาํเป็นตอ้ง

เปล่ียนทศันคติตอ่คนหรือบางสิ่งท่ีทาํใหท้า่นตอ้งการตอบสนองดว้ย “ความรูส้กึท่ีผิด”  

เราทกุคนตา่งก็เคยแสดงความรูส้กึตา่งๆ เชน่ เกลียด โกรธ หรือ กลวั บางทีรูปแบบเก่าในการ

ตอบสนองของทา่นคือการปลอ่ยใหอ้ารมณเ์หลา่นีค้วบคมุความคิด คาํพดู และการกระทาํของทา่น แต่

ตอนนีท้า่นเป็นครสิเตียนแลว้  ทา่นตอ้งเปล่ียนแปลงและพฒันารูปแบบการตอบสนองใหม ่ “แตฉ่นัควรจะ

ทาํอย่างไรเม่ือ ‘ความรูส้กึท่ีผิด’ เหลา่นีเ้กิดขึน้?”  ดว้ยความชว่ยเหลือของพระเจา้ ทา่นสามารถปล่อยให้

พระองคเ์อาความรูส้ึกเหลา่นีอ้อกไปและแทนท่ีดว้ยความรูส้กึท่ีเหมาะสมมากขึน้สาํหรบัสถานการณน์ัน้  

ยกตวัอย่างเชน่ หลายครัง้เม่ือทา่นตอบโตด้ว้ยความโกรธ แตพ่ระเจา้อาจตอ้งการใหเ้ราตอบสนองดว้ยการ

เสียใจ  

เปา้หมายสงูสดุควรเป็นการตอบสนองดว้ยอารมณใ์นแบบท่ีพระเจา้ตอ้งการ  สว่นเปา้หมายอีกอย่าง

หนึ่ง คือการเรียนรูท่ี้จะรูส้กึตามแบบท่ีพระเจา้รูส้ึกในทกุๆ สถานการณ ์ ในขณะท่ีศกึษาพระคมัภีรแ์ละ

อธิษฐานนัน้ พระเจา้จะชว่ยใหท้า่นเรียนรูว้า่พระองครู์ส้กึอยา่งไรในสิ่งท่ีทา่นกาํลงัเผชิญในชีวิต  พระองค์

จะใหก้าํลงักบัท่านเพ่ือท่ีจะตอบสนองในวิธีเดียวกนั 

พระคมัภีรส์อนวา่ท่านควรเป็นนายเหนือความรูส้กึ อย่าปลอ่ยใหค้นหรือปัญหาควบคมุความรูส้กึ  

การเรียนรูวิ้ธีการจดัการกบัอารมณใ์นแบบท่ีพระเจา้ตอ้งการนัน้จะตอ้งใชเ้วลา  ในฐานะครสิเตียนท่ี

กาํลงัเตบิโต ทา่นอาจจะยงัมีความรูส้กึในดา้นลบมากเกินไปท่ีทาํใหท้่านเสียใจ  ความรูส้กึท่ีสาํคญัท่ีสดุ

บางอย่างท่ีควรจะแสดงออกในชีวิตของครสิเตียนคือความรกั สนัตสิขุ และความช่ืนชมยินดี  ทา่นอาจจะ
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ไมไ่ดแ้สดงความรูส้ึกทัง้ 3 อยา่งนีอ้อกมาอยู่ตลอดเวลา แตค่วามรูส้กึเหล่านีค้วรจะเตบิโตแข็งแรงขึน้ทกุๆ 

วนัในชีวิตของทา่น 

ค.  เรียนรู้ทีจ่ะไวต่อความรู้สึกของผู้อืน่  

เป็นเรื่องง่ายท่ีจะเห็นแก่ตวัและคดิถึงแตต่วัเอง แตพ่ระเยซูตอ้งการใหเ้ราคดิถึงผูอ่ื้นและไวตอ่ความรูส้กึ

ของพวกเขา พระคมัภีรก์ลา่ววา่ “ความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งสาํคัญ เราไม่มีเสรีภาพทีจ่ะทาํส่ิงทีจ่ะ

สร้างความเดอืดร้อนให้กับผู้อื่น” (1โครนิธ ์10:29 ฉบบั New Life Bible  แปลความ)  

จงถามตวัทา่นเองวา่ “พระเจา้มีความรูส้ึกอย่างไรตอ่ขา้พเจา้และตอ่คนอ่ืนๆ ท่ีขา้พเจา้พบในแตล่ะ

วนั?”  พยายามไวตอ่ความรูส้กึของพระเจา้  พระคมัภีรส์อนชดัเจนวา่พระเจา้พรอ้มท่ีจะยกโทษใหเ้ราเม่ือ

เราลม้ลง  เราตอ้งเรียนรูท่ี้จะดาํเนินชีวิตดว้ยทศันคติของ  “การยกโทษแบบนาทีตอ่นาที”  ทา่นอาจถกู

ทดลองใหรู้ส้กึโกรธคนอ่ืนเม่ือพวกเขาทาํใหท้า่นไมพ่อใจ  ดงันัน้จงพรอ้มท่ีจะยกโทษใหพ้วกเขาและอยา่ 

ขุน่เคืองพวกเขา  

นอกจากนีท้า่นยงัตอ้งเตม็ใจท่ีจะรบัการยกโทษจากพระเจา้เม่ือทา่นลม้ลง และเม่ือทา่นลม้ลง  จงอยา่

ปลอ่ยใหค้วามรูส้กึทอ้แทท้าํใหท้า่นออกหา่งจากพระเจา้  พระเจา้จะชว่ยใหท้า่นเตบิโตขึน้ ถึงแมว้า่ทา่นจะ

รูส้กึลม้เหลวก็ตาม  พระสญัญาของพระเจา้เป็นจรงิสาํหรบัทา่น “ขา้พเจา้ผจญทกุสิ่งไดโ้ดยพระองคผ์ูท้รง

เสรมิกาํลงัขา้พเจา้” (ฟีลปิปี 4:13) พระเจา้จะประทานความเขม้แข็งทางอารมณท่ี์จาํเป็นตอ้งใชเ้พ่ือเผชิญ

กบัอปุสรรคในวนันี ้ นอกจากนี ้พระองคย์งัประทานกาํลงัและความว่องไวให ้เพ่ือท่ีท่านจะเห็นความรูส้กึ

ของผูอ่ื้นเก่ียวกบัสถานการณนี์ ้ 

ขัน้ตอนที ่5  แบ่งปันใหผู้้อื่นรู้ว่าพระเยซูทรงทาํอะไรในชวีติของ

ทา่น 

การนาํ 4 ขัน้ตอนแรกมาเป็นการปฏิบตัเิพ่ือท่ีจะเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็นัน้ เป็นสิ่งท่ีสาํคญั

มาก ในขณะท่ีท่านทาํตาม 4 ขัน้ตอนเหลา่นี ้ทา่นอาจตอ้งแบง่ปันกบัคนอ่ืนวา่พระครสิตก์าํลงัทาํอะไรใน

ชีวิตของท่าน 

ถา้ทา่นกาํลงัดาํเนินชีวิตครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ คนอ่ืนๆ ก็อยากจะรูว้่าทา่นทาํไดอ้ยา่งไรน่ีเป็น

โอกาสท่ียอดเย่ียมท่ีทา่นจะชีใ้หพ้วกเขาเห็นว่าพระวิญญาณบรสิทุธ์ิเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงชีวิตของท่านอยา่ง

แทจ้รงิ หนึ่งในเปา้หมายใหม่ของทา่นควรเป็นการแบง่ปันใหผู้อ่ื้นรูว้่าพระเยซูกาํลงัทาํอะไรกบัชีวิตของทา่น 

อะไรคือวิธีการท่ีดีท่ีสดุท่ีจะทาํเชน่นัน้?  
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ก.  แบ่งปันความรักก่อน  

พระธรรม 1โครนิธ ์13:1-8 บอกเราว่าความรกัท่ีแทจ้รงิเป็นอยา่งไร และเราสามารถแสดงความรกัตอ่

ผูอ่ื้นอยา่งไร ใหด้วิูธีการปฏิบตัใินการแบง่ปันความรกัใหก้บัผูอ่ื้น (วิธีการเหลา่นีฟั้งง่ายแตท่าํไมง่่ายเลย!)  

ความรกัเป็นหนึ่งในแรงขบัเคล่ือนท่ีมีพลานภุาพมากท่ีสดุในโลกของเรา ความรกัของท่านจะทาํใหค้นอ่ืน

เช่ือวา่การเป็นครสิเตียนเป็นสิ่งท่ีดี  

ข.  มองหาผู้ทีม่ีความเดอืดร้อน 

บอ่ยครัง้ท่ีผูค้นเปิดใจรบัแนวความคดิใหม่ๆ เม่ือพวกเขามีปัญหาท่ีไมส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเองใน

สถานการณเ์ชน่นี ้พวกเขามกัใหค้วามสนใจท่ีจะฟังวา่พระเยซูครสิตจ์ะชว่ยแกปั้ญหาใหพ้วกเขาไดอ้ยา่งไร 

จงทลูขอใหพ้ระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงนาํทา่นไปหาคนท่ีมีความเดือดรอ้น 

ค.  มองหาคนทีต้่องการความช่วยเหลือ 

มีคนมากมายท่ีมีความเดือดรอ้น แตไ่มไ่ดห้มายความวา่คนเหลา่นีท้กุคนตอ้งการความชว่ยเหลืออยา่

บงัคบัใหใ้ครตอ้งฟังทา่น  ถา้พวกเขาไมต่อ้งการความชว่ยเหลือ ก็แทบจะไมมี่อะไรท่ีทา่นสามารถทาํเพ่ือ

พวกเขาได ้ยกเวน้แตก่ารแสดงความรกัตอ่พวกเขาเสมอ ใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิเปล่ียนแปลงทศันคตขิอง

พวกเขา จงพรอ้มท่ีจะชว่ยเหลือเม่ือพวกเขาเขา้มาหาทา่น  เม่ือทา่นแบง่ปันความรกัใหก้บัคนเหลา่นีพ้วก

เขาจะเห็นวา่พระเยซูทรงเปล่ียนแปลงชีวิตของท่านไดจ้รงิๆ 

ง.  อย่าส่ังสอนหรือโต้เถยีง 

เม่ือทา่นกาํลงัเป็นพยานกบัผูอ่ื้นวา่พระเยซูทรงทาํอะไรในชีวิตของท่านนัน้ อย่าสั่งสอน อยา่มีท่าทีท่ีว่า

“ฉนัเป็นคนดีกวา่คณุ” และอยา่บอกคนอ่ืนวา่เขากาํลงัทาํผิด หรือบอกว่าพวกเขากาํลงัอยูบ่นทางท่ีนาํไปสู่

นรก แตจ่งใชค้าํท่ีกาํลงัใจพวกเขา แบง่ปันสิ่งท่ีพระเจา้ทรงทาํในชีวิตของทา่น  พระวิญญาณบรสิทุธ์ิมี

หนา้ท่ีท่ีจะทาํใหพ้วกเขาสาํนึกในความบาป  ไมใ่ชเ้รา 
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ข. วิธีการเร่ิมใช้หา้ขัน้ตอน 

ตอนนีท้า่นมีความเขา้ใจขัน้พืน้ฐานของหา้ขัน้ตอนสูก่ารเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็แลว้ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นเวลาของการปฏิบตั ิ การรูห้า้ขัน้ตอนแบบผิวเผินไมช่ว่ยใหท้า่นเปล่ียนแปลงได ้

พระเจา้ทรงสรา้งทา่นอยา่งมีวตัถปุระสงค ์ นั่นคือการใหท้่านทาํความดีตามแผนการของพระองคด์ ู

พระธรรมเอเฟซสั 2:10 แผนการของพระเจา้ท่ีมีสาํหรบัท่านนัน้เตม็ไปดว้ยความสาํเร็จจากมมุมองของ

พระองค ์เสน้ทางท่ีพระองคเ์ตรียมไวเ้พ่ือท่านนัน้เตม็ไปดว้ยเสรีภาพและวตัถปุระสงค ์

แตม่ารซาตานก็มีแผนสาํหรบัทา่นเชน่กนั  ทกุยา่งกา้วท่ีท่านเดนิไปหาพระเจา้นัน้ ทาํใหม้ารซาตาน

โกรธเกรีย้ว  มนัจะทาํทกุอยา่งเพ่ือใหท้า่นหมดกาํลงัใจ หลอกลวงทา่น และทาํใหท้า่นทอ้แทใ้จ มารซาตาน

ไมต่อ้งการใหท้า่นไดช่ื้นชมยินดีในความสาํเรจ็ท่ีพระเจา้เตรียมไว ้ ซาตานตอ้งการใหท้า่นตกเป็นทาสของ

ความบาป 

ดงันัน้ทา่นจงึมีทางเลือก เลือกท่ีจะจดจอ่ความสนใจอยู่ท่ีการเดนิในทางท่ีพระเจา้ทรงกาํหนดไวเ้พ่ือ

ทา่น ซึ่งเป็นทางท่ีประสบความสาํเรจ็อย่างแทจ้รงิ หรือจะเดนิตามทางท่ีมารซาตานวางไวต้รงหนา้ท่านและ

ทาํใหท้า่นตกเป็นทาสของมนั 

ตอ่ไปนีเ้ป็นแนวความคิดท่ีจะชว่ยใหท้า่นเริ่มนาํหา้ขัน้ตอนไปปฏิบตัเิพ่ือท่ีจะเป็นครสิเตียนท่ีประสบ

ความสาํเรจ็  หนึ่งในยทุธศาสตรท่ี์จะชว่ยใหท้า่นใชห้า้ขัน้ตอนนีใ้หป้ระสบความสาํเรจ็ คือการนาํคาํสอน

ของพระคมัภีรไ์ปปฏิบตัใินการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  อธิษฐานและขอใหพ้ระเจา้ทรงชว่ยทา่นในเร่ืองนี ้

ทกุๆ วนั 

1.  เลือกหมวดพระคัมภรีท์ีม่คีวามหมาย 

เลือกหมวดพระคมัภีรท่ี์มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคาํถาม ปัญหา หรือความสนใจท่ีท่านมี 

2.  ใช้เวลาในการทอ่งจาํพระคัมภรี ์ 

กาํหนดเปา้หมายวา่ทา่นจะทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรใ์หไ้ดก่ี้ขอ้ในแตล่ะสปัดาหห์รือแตล่ะเดือน พยายามใช้

เวลาพิเศษในวนัอาทิตยใ์นการทอ่งจาํพระคมัภีร ์ดพูระธรรมอิสยาห ์58:13-14 
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3.  ใช้เวลาในการใคร่ครวญพระคาํของพระเจ้า  

การใครค่รวญพระคาํของพระเจา้คือการสาํรวจชีวิตผ่านมมุมองของพระเจา้ พระเจา้ทรงคดิอยา่งไรกบั

เร่ืองนี?้ พระเจา้ทรงรูส้กึอยา่งไรกบัเรื่องนี?้ พยายามอา่นและใครค่รวญหรือภาวนาพระวจนะของพระเจา้

ก่อนเขา้นอน เพราะความคิดตา่งๆ ในช่วงเย็นยงัคงวนเวียนอยูใ่นใจของเราทัง้คืน และจะเป็นตวักาํหนด

ทศันคตขิองเราในวนัถดัไป ดพูระธรรมสดดีุ 63:5-6 

4.  คิดถงึพระวจนะของพระเจ้าเมือ่ทา่นกาํลังทาํส่ิงทีไ่ม่ต้องใช้

ความคิดมาก 

เฉลยธรรมบญัญตัิ 6:7 จดบนัทกึ 4 เวลาในระหวา่งวนัท่ีเราสามารถคดิและพดูถึงพระวจนะของ 

พระเจา้ได ้คือ 

ก) เม่ืออยู่บา้น (ยกตวัอยา่ง ในเวลารบัประทานอาหาร หรือเม่ือพกัผอ่นหรือทาํงาน) 

ข) เม่ือออกไปเดินเลน่นอกบา้น (หรือโดยสารรถยนตห์รือรถไฟ) 

ค) เม่ือจะเขา้นอน 

ง) เม่ือต่ืนนอน 

5.  รับความช่วยเหลือจากเพือ่นหน่ึงหรือสองคน  

หากทา่นทาํแผนการทัง้หมดนีโ้ดยลาํพงั จะทาํใหท้่านรูส้ึกทอ้แทใ้จไดง้่ายๆ  

แตถ่า้ทา่นมีใครสกัคนท่ีคยุดว้ย ก็จะเป็นกาํลงัใจใหท้่านทาํตอ่ไป จงตัง้เปา้หมายตา่งๆ กบัเพ่ือน และ

ตรวจสอบกนัและกนัเพ่ือดวูา่ทา่นไปถึงเปา้หมายเหล่านี ้ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้พระคมัภีรซ์ึ่งจะชว่ยใหท้า่นเรียนรูค้วามคดิ เปา้หมาย และความรูส้กึของพระเจา้ 

  มทัธิว 5-7  โคโลสี 3 

  ยอหน์ 15  1 เธสะโลนิกา 4 

  1 โครนิธ ์13  ฮีบรู 12 

  โรม 6-8   ยากอบ 1 

  กาลาเทีย 5 

การมีประสบการณใ์นการเป็นครสิเตียนท่ีเตบิโตจะทาํใหท้า่นสขุใจอยา่งแทจ้รงิ  ความสาํเรจ็ท่ีแทจ้รงิ

ในสายพระเนตรของพระเจา้ทาํใหเ้กิดสนัตสิขุภายใน ไมว่่าชีวิตจะยากลาํบากเพียงไร  บทนีเ้ราจะพดูถึงสิ่ง
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ตา่งๆ ท่ีท่านสามารถทาํไดเ้พ่ือชว่ยใหท้า่นเตบิโตทัง้ในฝ่ายวิญญาณ จิตใจ และอารมณ ์ ยากอบ 1:2-4 

และโรม 5:3-5 หนนุใจเราใหย้อมรบับททดสอบยากๆ ท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต เพราะพระเจา้จะใชบ้ททดสอบ

เหลา่นีใ้นการพฒันาอปุนิสยัท่ีดี 

โรม 5:3-5  

“เราชื่นชมยนิดีในความทุกขย์ากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกขย์ากน้ันทาํ

ให้เกิดความอดทน และความอดทนทาํให้เหน็ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ 

และการทีเ่ราเห็นเช่นน้ันทาํให้เกิดมีความหวังใจ และความหวังใจมิได้ทาํให้เกิด

ความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หล่ังเข้าสู่จิตใจ

ของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองคไ์ด้ประทานให้แก่เราแล้ว” 

ดว้ยการเติบโตทัง้หมดนี ้ทา่นจะตอ้งมุง่มั่นพฒันาความซ่ือสตัยส์จุรติและการสาํนึกผิดภายใน  การ

เป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ไมไ่ดห้มายความวา่ท่านพยายามเช่ือฟังพระบญัญัตทิัง้ 650 ขอ้ของพระ

เจา้ในทกุๆ วนั ความสาํเรจ็ท่ีแทจ้รงิหมายถึงการเปล่ียนแปลงจากภายใน  เพ่ือท่ีท่านจะเช่ือฟังพระบญัญตัิ

ของพระเจา้เพราะทา่นตอ้งการท่ีจะเช่ือฟัง  คา่นิยมของท่านนัน้จะตอ้งเป็นเหมือนคา่นิยมของพระเยซู 

เป็นไปไมไ่ดท่ี้ทา่นจะเป็นคนท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ป็นโดยอาศยัความสามารถและความพยายามของ

ทา่นเองไมว่า่จะทุม่เททาํงานนัน้อย่างหนกัเพียงใด ทา่นก็ยงัตกจากมาตรฐานของพระเจา้  นั่นจงึเป็น

เหตผุลท่ีวา่ทาํไมพระองคจ์งึประทานพระวิญญาณบรสิทุธ์ิเพ่ือเป็นครู ผูน้าํ คนนาํทาง และผูช้ว่ยใหก้บัทา่น  

ดว้ยการชว่ยเหลือของพระองค ์ทา่นจงึเผชิญแตล่ะวนัไดด้ว้ยความมั่นใจ  พระองคจ์ะประทานกาํลงัให ้

เพ่ือท่ีทา่นจะเผชิญกบัอปุสรรคตา่งๆ ในชีวิคประจาํวนัดว้ยการไวว้างใจพระองค ์

เม่ือทา่นลม้ลง จงสารภาพทนัที อยา่หลอกตวัเองโดยคดิวา่ครสิเตียนท่ีเติบโตแลว้ไมเ่คยทาํบาป   

ครสิเตียนทาํบาป  การเติบโตอย่างแทจ้รงิของทา่นจะปรากฏใหเ้ห็นทางการตอบสนองตอ่ความลม้เหลว  

ทา่นสารภาพความผิดแมไ้ม่มีใครเห็นความลม้เหลวหรือความบาป  ทา่นสารภาพความบาปเพราะ

จิตสาํนกึผิดภายใน ไมใ่ชแ่รงกดดนัจากภายนอก การเป็นผูใ้หญ่ท่ีแทจ้รงิคือการสาํแดงชีวิตใหผู้อ่ื้นเห็นว่า

ทา่นใหเ้กียรตพิระวิญญาณบรสิทุธ์ิ สาํหรบัสิ่งท่ีพระองคท์รงทาํในชีวิต 
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บทที ่3 

พระวญิญาณบริสุทธิ ์

เราไดพ้ดูหลายอยา่งเก่ียวกบัพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ และสว่นของพระองคท่ี์ช่วยเราใหเ้ป็นครสิเตียนท่ี

ประสบความสาํเรจ็  เรารูจ้กัพระวิญญาณบรสิทุธ์ิดีแคไ่หน?  พระองคเ์ป็นภาพสลวัๆ ในความคดิของทา่น

หรือ? จากคะแนน 1-10 ทา่นใหค้ะแนนตวัเองเทา่ใดในเรื่องการรูจ้กัพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ? เรามาดกูนัให้

ชดัขึน้วา่พระองคท์รงเป็นผูใ้ด และพระองคท์รงทาํอะไรในชีวิตของเรา 

ก.  พระวิญญาณบริสุทธิค์อืใคร?  

พระคมัภีรเ์ป็นแหลง่ความรูท่ี้ดีท่ีสดุท่ีจะคน้หาวา่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิทรงเป็นผูใ้ด ในพระคมัภีรภ์าค

พนัธสญัญาเดมิแทบจะไมพ่ดูถึงพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ แตภ่าคพนัธสญัญาใหมอ่า้งอิงถึงพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิไวม้ากมาย  ก่อนอ่ืนเราตอ้งขจดัแนวความคิดผิดๆ เก่ียวกบัพระวิญญาณบรสิทุธ์ิออกไปเสียก่อน 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไมใ่ชพ่ระเยซูครสิต ์ พระเยซูบอกกบัเหลา่สาวกวา่หลงัจากการสิน้พระชนมแ์ละ

การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคแ์ลว้  พระองคจ์ะเสรจ็ขึน้สูส่วรรค ์แตส่าวกของพระองคจ์ะไมถ่กูทิง้ไวล้าํพงั 

พระเยซูตรสัวา่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะชว่ยพวกเขา  พระเยซูไมเ่คยบอกว่าพระองคเ์องเป็นพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิ  

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไมใ่ชอี่กพระนามหนึ่งของพระเจา้พระบดิา พระเยซูไมเ่คยอธิบายวา่พระบิดาทรง

สถิตบนสวรรคใ์นฐานะพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  ผูเ้ขียนพระคมัภีรภ์าคพนัธสญัญาใหมไ่มเ่คยบอกว่า 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิเป็นบคุคลเดียวกบัพระเจา้พระบดิา  อยา่งไรก็ตามพระคมัภีรชี์ใ้หเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลช้ิดกบัพระเจา้พระบดิาและพระเยซูครสิต ์

1. พระวญิญาณบริสุทธิท์รงเป็นบุคคล 

พระธรรมยอหน์ใหข้อ้มลูท่ีลงรายละเอียดเก่ียวกบัสิ่งท่ีพระเยซูบอกสาวกของพระองคใ์นเรื่อง 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  ในยอหน์บทท่ี 13-16 พระเยซูกลา่วถึงพระวิญญาณบรสิทุธ์ิวา่เป็นบคุคลจรงิๆ ใน

หนงัสือยอหน์ 16:7-11 พระเยซูอธิบายบางสิ่งท่ีพระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะทรงทาํในโลกของเรา  
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พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไมใ่ชผี่ท่ีลอ่งลอยอยูท่ั่วไปในโลกของเรา พระองคเ์ป็นบคุคลจรงิๆ และไมค่วรถกู

เรียกวา่ “มนั”  พระธรรมเอเฟซสั 4:29-32 ชีใ้หเ้ห็นวา่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิมีอารมณ ์– เราสามารถทาํให้

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิเสียพระทยั พระองคท์รงมีความคดิและความตัง้ใจดว้ย ดโูรม 8:27 และ  

1 โครนิธ ์12:11 

2. พระวญิญาณบริสุทธิท์รงเป็นพระเจ้า 

พระลกัษณะหนึ่งท่ีทาํใหพ้ระเจา้แตกตา่งอยา่งมากจากสิ่งทรงสรา้งทัง้ปวง ก็คือพระองคท์รงสถิตทั่วทกุ

หนแหง่ในเวลาเดียวกนั  พระคมัภีรส์อนเราอยา่งชดัเจนวา่ถา้พระวิญญาณบรสิทุธ์ิของพระเจา้ไมไ่ดอ้ยูใ่น

ทา่น ทา่นก็ไมใ่ชค่รสิเตียน ดพูระธรรมโรม 8:9 ทางเดียวท่ีพระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะอยูใ่นครสิเตียนหลาย

ลา้นคนในเวลาเดียวกนัไดก็้คือพระองคมี์ฤทธ์ิอาํนาจท่ีจะสถิตอยูท่กุหนทกุแหง่ในเวลาเดียวกนั   

ในขณะท่ีทา่นอา่นพระคมัภีรภ์าคพนัธสญัญาใหมต่ลอดทัง้เลม่นัน้ ทา่นจะพบวา่ผูเ้ขียนพระคมัภีรเ์นน้

วา่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิเป็นพระเจา้ ไมใ่ชท่ตูสวรรคห์รือสิ่งทรงสรา้งประเภทอ่ืนๆ ยกตวัอยา่งเชน่ เปโตร 

กลา่ววา่ พระวิญญาณบรสิทุธ์ิเป็นผูด้ลใจผูเ้ขียนพระธรรมเลม่ตา่งๆ ในพระคมัภีร ์ด ู2 เปโตร 1:20-21  

3.  พระวญิญาณบริสุทธิท์รงเท่าเทยีมกับพระเจ้าพระบดิา และ

พระเยซู 

พระเยซูและผูเ้ขียนพระธรรมเลม่ตา่งๆ ในพระคมัภีรไ์มไ่ดว้างพระวิญญาณบรสิทุธ์ิไวต้ ํ่ากวา่พระเจา้

พระบดิา  ทัง้พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ และพระเจา้พระบดิา และพระเยซู ตา่งก็ทรงมีพระราชกิจของพระองค์

เองท่ีแตกตา่งกนัไปในฐานะพระเจา้ ระดบัของความเทา่เทียมกนันัน้แสดงใหเ้ห็นในขณะท่ีผูเ้ขียนพดูถึง 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ พระองคท์รงเป็นพระเจา้เท่ียงแทแ้ละเป็นพระเจา้อยา่งสมบรูณ ์พระองคไ์มไ่ดเ้ป็น 

“รองประธานาธิบดี” หรือบคุคลท่ี 3 พระองคท์รงเป็นหนึ่งรว่มกบัพระเจา้พระบิดาและพระเจา้พระบตุร  

ครสิเตียนพดูถึงบคุคลทัง้สามนีว้า่ ตรีเอกานภุาพ บคุคลทัง้สามนีเ้ป็นพระเจา้ – พระเจา้พระบดิา พระเจา้

พระบตุร และพระเจา้พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ทัง้สามไมใ่ชพ่ระเจา้ท่ีแยกออกเป็นสามองค ์ 

ข.  พระวิญญาณบริสุทธิท์รงทาํอะไรบา้งในชีวิตเมือ่ทา่น

ตัดสินใจเป็นคริสเตยีน 

ก่อนท่ีมนษุยจ์ะเป็นครสิเตียน พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะใหค้วามสนใจกบัการดาํเนินชีวิตของพวกเขา

อยา่งลกึซึง้ พระเจา้รกัคนบาปมานานก่อนท่ีพวกเขาจะเลือกรกัพระองคต์อบ 
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1. พระองคท์รงทาํให้ทา่นสาํนึกในความบาป  

เม่ือเรานยงัเป็นเดก็เล็กๆ พระวิญญาณบรสิทุธ์ิทาํใหเ้ราตระหนกัถึงความบาป ในยอหน์ 16:6-11 

ชีใ้หเ้ห็นวา่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิทรงทาํงานอยูท่ั่วโลก ทรงโนม้นาํมนษุยใ์หส้าํนึกในความบาป และสาํแดง

ใหเ้ราเห็นวา่มีทางท่ีดีกวา่ในการดาํเนินชีวิต พระวิญญาณบรสิทุธ์ิพดูกบัมนษุยผ์า่นทางจิตสาํนกึผิดชอบ

ของเรา ถา้เราจงใจเพิกเฉยตอ่จิตสาํนกึผิดชอบของตนเอง เราก็อาจไปถึงจดุท่ีไมส่ามารถไดยิ้นเสียงพระ

วิญญาณบรสิทุธ์ิอีกตอ่ไปเม่ือพระองคท์าํใหเ้ราสาํนกึในความบาปผา่นทางจิตสาํนกึผิดชอบของเรา  

ในบางโอกาส พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะใชม้าตรการรุนแรงเพ่ือท่ีจะดงึความสนใจจากคนบาป  ใน 

พระธรรมกิจการบทท่ี 9 อธิบายถึงตอนท่ีเซาโลถกูทาํใหต้าบอดและไดยิ้นเสียงของพระเจา้ท่ีตรสักบัเขา เรา

ตอ้งฟังเสียงของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิอยา่งระมดัระวงั เราไมมี่การรบัประกนัว่าพระเจา้จะใชม้าตรการ

รุนแรงเพ่ือท่ีจะตรสักบัเรา ถา้เรารูค้วามจรงิ และเลือกท่ีจะเพิกเฉยตอ่ความจรงินัน้ ผลลพัธท่ี์รา้ยแรงก็รอเรา

อยูข่า้งหนา้ 

พระคมัภีรพ์ดูถึงคนท่ีไมใ่ช่คริสเตียนว่าเป็น “คนตาบอดฝ่ายวิญญาณ” คนบาปมกัไมเ่ขา้ใจผลรา้ยแรง

ของการทาํบาป  ซาตานหลอกลวงพวกเขาใหเ้ช่ือวา่การดาํเนินชีวิตแบบนัน้ใชไ้ด ้ พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ

เสดจ็มาและตรสักบัคนบาปแตล่ะคนวา่ “เจา้มีจดุวา่งเปลา่ลกึๆ อยูภ่ายใน เจา้ไมส่ามารถเตมิเตม็ความ

ตอ้งการของเจา้ได ้มีเพียงพระเจา้เทา่นัน้ท่ีจะเตมิความว่างเปลา่ท่ีอยูล่ึกๆ ภายในได”้ สาํหรบัท่านแลว้ มนั

อาจง่ายท่ีจะจดจาํความรูส้กึวา่งเปลา่ท่ีท่านมีอยูภ่ายในก่อนท่ีทา่นจะเป็นครสิเตียน  

อยา่เขา้ใจผิด พระวิญญาณบรสิทุธ์ิทาํใหท้กุคนสาํนึกในความบาป ไมใ่ชแ่ตเ่พียงคนเลวเทา่นัน้   

พระธรรมโรม 3:23 บอกว่าทกุคนทาํบาป  ถา้ทา่นยงัไมไ่ดเ้ป็นครสิเตียน และบอกตวัเองวา่ “ขา้พเจา้ไมรู่ส้กึ

วา่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิทาํใหข้า้พเจา้สาํนกึในความบาป” นั่นก็เทา่กบัวา่ทา่นไมฟั่งเสียงของพระองค ์ ถา้

ทา่นไมส่ามารถแยกแยะไดว้่าทา่นกาํลงัจะทาํบาปหรือไม ่ทา่นตอ้งอธิษฐานและขอใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิ

ตรสัภายในใจอยา่งชดัเจน เพ่ือใหท้า่นรูว้า่ทา่นกาํลงัจะทาํบาป  

แตใ่นขณะเดียวกนั อยา่เรียกรอ้งใหพ้ระเจา้พดูกบัทา่นเม่ือรูว้า่ท่านไดล้ะเมิดพระบญัญตัขิองพระเจา้ 

ยกตวัอย่างเชน่ ถา้ทา่นขโมยเงิน (ไมมี่ใครขโมยเงินของคนอ่ืนโดยบงัเอิญ) ทา่นรูว้่าทา่นไดล้ะเมิดหนึ่งใน

พระบญัญตัขิองพระเจา้ อย่าหาขอ้อา้งและพดูว่า “ไมเ่ป็นไรหรอกท่ีฉนัขโมย เพราะฉันไมไ่ดยิ้นพระเจา้พดู

กบัฉนั และบอกวา่มนัผิด” พระองคท์รงพดูแลว้ในพระคมัภีร ์เม่ือทา่นรูค้วามจรงิแลว้ ทา่นตอ้งรบัผิดชอบ

ดว้ยการเช่ือฟัง 
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ในขณะท่ีพระวิญญาณบรสิทุธ์ิเปิดเผยความจรงิเรื่องบาปและผลท่ีตามมาซึ่งรา้ยแรงถึงตายนัน้ 

พระองคก็์ยงัเปิดเผยทางเลือกใหก้บัมนษุยด์ว้ย นั่นคือชีวิตใหมใ่นพระครสิต ์พระเจา้จะยกโทษใหเ้ม่ือท่าน

ยอมรบัความบาปและสารภาพความบาปนัน้   

2.  พระองคท์รงนาํทา่นมาหาพระคริสต ์ 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ินาํผูค้นมาหาพระเจา้ คนบาปหาพระเจา้ไมพ่บ แตพ่ระเจา้หาคนบาปพบ 

พระองคร์กัท่านและทกุๆ คนในโลกนี ้แมแ้ตก่่อนท่ีทา่นจะหนัจากความบาปและยอมรบัพระองค ์ 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิทรงนาํทา่นสูค่วามจรงิเก่ียวกบัชีวิต พระธรรมยอหน์ 16:13 บอกวา่พระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิทรงนาํท่านสูค่วามจริงทัง้มวล ไมใ่ชแ่คส่ว่นหนึ่งของความจรงิ คาํวา่ “นาํ” หมายถึงกระบวนการ 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะไมป่ระทานความจรงิของพระองคท์ัง้มวลแก่ท่านในทนัทีทนัใด พระองคต์อ้งการให้

ทา่นมีประสบการณใ์นความจรงินัน้ โดยมีความสมัพนัธส์ว่นตวักบัองคพ์ระเยซูครสิต ์ไมเ่พียงแตบ่รรจุ

ความจรงิในพระคมัภีรไ์วใ้นหวัเทา่นัน้ 

3. พระองคเ์สดจ็มาและประทบัอยู่ในจติวญิญาณของท่าน  

เม่ือใครคนหนึ่งตดัสินใจท่ีจะมอบชีวิตของเขาใหก้บัพระเจา้ และเริ่มติดตามพระองค ์พระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิจะเสดจ็มาและประทบัอยูภ่ายในเขา พระธรรมโรม 8:9 อธิบายชดัเจนว่าน่ีเป็นการเปล่ียนแปลง

แบบทนัทีทนัใด ตราบใดท่ีท่านเป็นครสิเตียน พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะเสดจ็มาในชีวิต พระองคไ์มไ่ดค้อยอีก

วนัหนึ่ง สปัดาหห์นึ่ง หรือเดือนหนึ่งก่อนท่ีจะเสดจ็เขา้มาในชีวิต พระวิญญาณบรสิทุธ์ิตอ้งการมีสว่นอยา่ง

มากในชีวิตของทา่น มากกว่าแคเ่พียงทาํใหท้า่นสาํนกึในความบาปเทา่นัน้ พระองคต์อ้งการชว่ยใหท้า่น

เตบิโตในฝ่ายวิญญาณและเป็นครสิเตียนท่ีเติบโต 

ในวินาทีท่ีเรารอดนัน้ เราจะไดชี้วิตใหมภ่ายใน พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะนาํชีวิตใหมม่าสูเ่รา 

โรม 8:11  

“ถ้าพระวิญญาณของพระองค ์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึน้มาจากความตายทรง

สถติอยู่ในท่านท้ังหลาย พระองคผู้์ทรงชุบให้พระเยซูคริสตเ์ป็นขึน้มาจากความ

ตายแล้วน้ัน จะทรงทาํให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึน้มาใหม่” 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไมไ่ดป้ระทบัอยูภ่ายในท่านเพ่ือท่ีจะนั่งเงียบๆ อยูใ่นมมุแหง่ชีวิตในขณะท่ีทา่น

กาํลงัทาํสิ่ง ท่ีตอ้งการจะทาํวนัแลว้วนัเลา่ พระองคต์อ้งการเขา้ไปมีสว่นอยา่งมากในชีวิตของทา่น สิ่งสาํคญั

อยา่งแรกท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิตอ้งการจะทาํ คือบอกใหรู้ว้า่ทา่นเป็นครสิเตียนท่ีแทจ้รงิ พระคมัภีรบ์อกวา่ 
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“พระวิญญาณนัน้เป็นพยานรว่มกบัวิญญาณจิตของเราทัง้หลายวา่ เราทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจา้”  

(โรม 8:16) 

อยา่แปลกใจถา้จิตใจจะเตม็ไปดว้ยความสงสยัวา่ “บางทีขา้พเจา้อาจจะไมใ่ชค่รสิเตียน ขา้พเจา้จะรูไ้ด้

อยา่งไร ขา้พเจา้ไมรู่ส้กึว่าพระเจา้กาํลงัตรสักบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไมรู่ส้กึแตกตา่งเลย” ความคิดเหลา่นีแ้ละ

ความคดิอ่ืนๆอาจจะอดัแนน่อยูใ่นความคดิของทา่น และพยายามท่ีจะขโมยความมั่นใจท่ีพระเจา้มอบให้

ไปจากทา่น ทา่นจะตอ้งวางใจในสิ่งท่ีพระคมัภีรบ์อก ถา้ท่านสารภาพความบาปอยา่งจรงิใจและขอให ้

พระเยซูเป็นผูน้าํในชีวิตแลว้ละ่ก็ จงยอมรบัวา่เร่ืองนีเ้ป็นความจรงิ จงยึดมั่นในพระสญัญาในพระคมัภีร ์

ในตอนแรกท่านอาจจะไมค่อ่ยไดยิ้นเสียงของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิเม่ือพระองคต์รสักบัทา่น อย่า

คาดหวงัวา่จะไดยิ้นเสียงพระเจา้ท่ีพดูออกมาเป็นเสียงดงัๆ พระองคแ์ทบจะไมท่าํแบบนัน้ แตพ่ระองคจ์ะ

พดูในใจของท่าน วิธีหนึ่งท่ีท่านสามารถเรียนรูก้ารฟังพระองคไ์ดก็้คือการอธิษฐานทกุวนัวา่ “พระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิ ขอทรงชว่ยใหข้า้พระองคไ์ดยิ้นเสียงของพระองคเ์ม่ือพระองคพ์ดูกบัขา้พระองคใ์นวนันี”้  ทา่น

อาจจะคุน้เคยกบัการท่ีพระองคท์รงทาํใหท้่านสาํนึกในความบาป ตอนนีก็้เชน่กนัจงฟังเม่ือพระองคท์รงนาํ

ทา่นเขา้สู่ความจรงิของพระองคใ์นแตล่ะวนั 

ค. พระวิญญาณบริสุทธิท์รงทาํอะไรบา้งในชีวิตหลังจากทา่น

เป็นคริสเตยีนแล้ว? 

งานของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิเริ่มตน้ขึน้เม่ือท่านเลือกท่ีจะเป็นครสิเตียน  พระองคต์อ้งการจะทาํ

มากกวา่การทาํใหท้า่นสาํนกึในความบาป  พระองคจ์ะเป็นเพ่ือนท่ีสตัยซ่ื์อและเป็นผูช้่วย ถา้ทา่นจะให้

โอกาสนัน้กบัพระองค ์

1.  พระวญิญาณบริสุทธิจ์ะช่วยใหท้่านเป็นคริสเตยีนทีป่ระสบ

ความสาํเร็จ 

ก่อนท่ีท่านจะเป็นครสิเตียน วิญญาณของท่านตายแลว้  ตอนนีท้า่นเป็นครสิเตียนแลว้  พระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิไดป้ระทบัอยูภ่ายในทา่น  พระองคต์อ้งการนาํทา่นในแตล่ะวนัและชว่ยใหท้า่นเป็นครสิเตียนท่ี

เตบิโต  พระองคต์อ้งการใหท้่านเริ่มนาํคาํสอนของพระองคม์าประยกุตใ์ชใ้นทกุๆ ดา้นของชีวิตและช่ืนชม

ยินดีในความรอดของพระองค ์

  



36 คู่มือผู้เรียน 

โรม 8:6-8   ฉบับอมธรรมร่วมสมัย     

“จิตใจของคนบาปนาํไปสู่ความตาย แต่จิตใจทีพ่ระวิญญาณทรงควบคุมนาํไปสู่

ชีวิตและสันตสุิข จิตใจทีเ่ตม็ไปด้วยบาปก็เป็นศัตรูกับพระเจ้า ไม่ยอมอยู่ใต้

บทบัญญัตขิองพระเจ้า ท้ังไม่สามารถอยู่ได้ด้วย บรรดาผู้ทีว่ิสัยบาปควบคุมอยู่ไม่

อาจเป็นทีช่อบพระทัยของพระเจ้าได้” 

ตอนนีท้า่นเป็นครสิเตียนแลว้ และจะมีการตดัสินใจหลายอยา่งในชว่งเวลาหลายเดือนตอ่จากนีว้า่ทา่น

จะทาํในสิ่งท่ีทา่นตอ้งการจะทาํไหม?  หรือทา่นจะเลือกทาํในสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหท้่านทาํ?  บางสว่นใน

ตวัทา่นจะตอ้งการทาํตามนิสยัและทศันคตเิก่าๆ ตอ่ไป ในบางดา้นของชีวิต  ความปรารถนาเดมิๆ อาจจะ

ไมห่ายไปในทนัที  แตพ่ระเจา้จะใหก้าํลงัแก่ท่าน เพ่ือท่ีจะถอดถอนแนวทางการดาํเนินชีวิตในความบาป

เก่าๆ และสวมท่าทีและการตอบสนองแบบใหม่ๆ  ซึ่งแสดงถึงชีวิตครสิเตียนท่ีสตัยซ่ื์อ  

2. พระวญิญาณบริสุทธิจ์ะช่วยใหท้่านเข้าใจความจริงของ 

พระเจ้า   

ตอนนีท้า่นเป็นครสิเตียนแลว้  ความเขา้ใจในเรื่องความจริงของพระเจา้จะตอ้งดีขึน้  พระคมัภีรส์ญัญา

วา่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะนาํทา่นไปสู่ความจรงิทัง้มวล  ดพูระธรรมยอหน์ 16:13  ถา้ทา่นตอ้งการท่ีจะ

เรียนรูถึ้งวิธีการท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ ทา่นตอ้งเรียนรูจ้ากคาํสอนในพระคมัภีรว์า่พระเจา้ตอ้งการให้

ทา่นดาํเนินชีวิตอยา่งไร 

พระคมัภีรเ์ตม็ไปดว้ยคาํสอนเชิงปฏิบตัใินเร่ืองการรกัผูอ่ื้น แสดงความเมตตา การจดัการกบัความโกรธ

และความกลวั ทัง้ยงัสอนเร่ืองการจดัการกบัการเงินและเวลาสว่นตวัอยา่งชาญฉลาด การเป็นพ่อแมท่ี่ดี 

การเขา้กนัใหไ้ดก้บัคนท่ีมีปัญหา และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทา่นจะตอ้งจดัตารางเวลาประจาํวนัเพ่ือศกึษา 

พระคมัภีร ์และทลูขอพระวิญญาณบรสิทุธ์ิใหเ้ป็นผูส้อน 

3. พระวญิญาณบริสุทธิจ์ะช่วยใหท้่านสามารถต้านทานการ

ทดลองได้  

อยา่ประหลาดใจเม่ือซาตานทดลองใหท้าํบาป มนัจะทาํทกุสิ่งตามกาํลงัของมนัเพ่ือทาํลาย

ความสมัพนัธใ์หมร่ะหว่างทา่นกบัพระเจา้  แตท่่านไมจ่าํเป็นตอ้งกลวัการทดลองเหลา่นี ้ พระคมัภีรเ์ตม็ไป

ดว้ยพระสญัญาท่ีวา่พระเจา้จะชว่ยทา่นเม่ือการทดลองมาถึง  ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งทาํตามการทดลองเหลา่นี ้
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โรม 8:12-13  พระคริสตธรรมคัมภรีไ์ทย 

“ดูก่อนพีน้่องท้ังหลาย เราท้ังหลายเป็นหนี ้แต่มิใช่เป็นหนีฝ่้ายเนือ้หนัง ทีจ่ะ

ดาํเนินชีวิตตามเนือ้หนัง เพราะถ้าท่านท้ังหลายดาํเนินชีวิตามฝ่ายเนือ้หนัง ท่าน

จะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณ ท่านได้ทาํลายการของฝ่ายกายเสีย ท่าน

ก็จะดาํรงชีวิตได”้  

พระเจา้ทรงสญัญาวา่จะเตรียมทางหนีไวใ้หเ้ม่ือทา่นถกูทดลองใหท้าํบาป  ดพูระธรรม 1โครนิธ ์10:13 

พระคมัภีรชี์ใ้หเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงใชท้กุการทดสอบและปัญหาท่ีมาถึงทา่นนัน้ เพ่ือพฒันาบคุลิกภาพและ

ความเขม้แข็งภายในทา่น ซึ่งแสดงถึงการเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็  ดพูระธรรมยากอบ 1:2-4 

และโรม 5:3-5  พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาท่ีทา่นตัง้ใจจะเดนิ

ในทางของพระเจา้  ดงันัน้ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งยอมทาํตามการทดลองของมารซาตาน  

แตข่อใหท้า่นอยู่กบัความจรงิท่ีวา่ไมมี่ใครสมบรูณแ์บบ  แมแ้ตค่รสิเตียนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุก็ยงัลม้ลง

ตอ่พระเจา้และพาตวัเองเขา้สูก่ารทดลอง  พระเจา้ไมไ่ดต้บหลงัทา่นเบาๆ แลว้ตรสัวา่ “ไมเ่ป็นไรหรอก เรา

ไมไ่ดค้าดหวงัวา่เจา้จะตอ้งสมบรูณแ์บบ คราวหนา้ตอ้งดีกวา่เก่า”  ความบาปก็คือความบาป ใหส้ารภาพ

บาป และหนัเสียจากความบาปเหลา่นัน้  ซาตานจะประณามทา่นและพยายามใหท้า่นยอมแพต้อ่การเป็นค

รสิเตียน  แตจ่งดท่ีูพระสญัญาท่ีใหไ้วใ้นพระธรรมโรมบทท่ี 8 อยา่งระมดัระวงั 

โรม 8:1-2, 4  พระคริสตธรรมคัมภรีไ์ทย 

“เหตุฉะน้ันการลงโทษจึงไม่มีแก่คนท้ังหลายทีอ่ยู่ในพระเยซูคริสต ์ 2 เพราะว่ากฏ

ของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต ์ทาํให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาป

และความตาย 4 เพือ่ส่ิงที่ธรรมบัญญัติส่ังไว้ จะได้สาํเร็จในตัวเราท้ังหลาย ผู้ไม่

ดาํเนินตามฝ่ายเนือ้หนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ”   

เราตอ้งดาํเนินชีวิตดว้ยความบรสิทุธ์ิ เพ่ือขจดัความบาปออกจากชีวิตของเราและหนัไปทาํในสิ่งท่ี 

พระเจา้บอกใหเ้ราทาํในพระคมัภีร ์ ครสิเตียนทกุคนเผชิญกบัการทดลองตา่งๆ และหนึ่งในหนา้ท่ีหลกัของ

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ คือการเตือนเราใหรู้ถึ้งอนัตรายตรงหนา้ และสาํแดงวิถีทางของพระเจา้ท่ีจะชว่ยใหเ้รา

หลดุพน้จากการทดลองนัน้  ถา้เราเพิกเฉยตอ่เสียงกระซิบของพระองคแ์ละมุง่หนา้สู่ความบาป  

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิก็จะทาํใหเ้ราสาํนกึบาป  พระองคจ์ะชว่ยใหเ้ราเจรญิเตบิโตผา่นความสาํเรจ็และ 

ความลม้เหลวของเรา ถา้เรายอมใหพ้ระองคส์อนเรา 

วิชาเร่ืองการเอาชนะการทดลองนีมี้การครอบคลมุรายละเอียดมากขึน้ใน การศกึษาในกลุม่สาํหรบัคริส

เตยีนใหม่ ช่ือเร่ือง การทดลอง  
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4.  พระวญิญาณบริสุทธิจ์ะก่อให้เกิดผลของพระวญิญาณในชีวติ

ของทา่น 

หลายตอนในพระคมัภีรใ์หม่อธิบายถึงกระบวนการเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเร็จ ดว้ยการถอด

ตวัตนเก่าออกและสวมความเป็นคนใหม ่ พระเจา้ตอ้งการใหท้า่นเป็นคนใหมอ่ย่างสิน้เชิง  นั่นหมายความ

วา่ทา่นจะตอ้งหยดุความเป็นตวัของทา่นเอง และเป็นคนอ่ืนหรือ?  ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้  แตห่มายถึงการถอดนิสยั

และทศันคตท่ีิเป็นบาปออก และแทนท่ีสิ่งเก่าๆ นีด้ว้ยอปุนิสยัท่ีจะทาํใหท้่านเป็นเหมือนพระเยซูมากขึน้ นั่น

หมายถึง “การสวม” ทศันคติและนิสยัท่ีพระเยซูทรงมี  เม่ือพระองคด์าํเนินชีวิตอยูบ่นโลก คณุลกัษณะแบบ

พระเจา้คืออะไร? 

พระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 บอกถึงคณุลกัษณะทัง้ 9 และอธิบายสิ่งเหลา่นีว้า่เป็น “ผลของ 

พระวิญญาณ” ถา้ทา่นยอมใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิทาํงานในชีวิตอยา่งเป็นอิสระ ทา่นก็จะเห็นคณุลกัษณะ

เหลา่นีเ้พิ่มพนูมากขึน้และมากขึน้เม่ือวนัเวลาผา่นไป 

กาลาเทยี 5:22-23   พระคริสตธรรมคัมภีรไ์ทย 

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณน้ันคือ ความรัก ความปลาบปลืม้ใจ สันตสุิข ความอด

กล้ันใจ ความด ีความ ปรานี ความสัตยซ์ื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับ

ตน เร่ืองอย่างนีไ้ม่มีธรรมบัญญัตห้ิามไว้เลย” 

ทา่นจะตอ้งรว่มมือกบัพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ถา้ทา่นตอ้งการเห็นคณุลกัษณะเหล่านีเ้ตบิโตขึน้ในชีวิต  

การเปล่ียนแปลงตา่งๆ ไมไ่ดเ้กิดขึน้อยา่งอตัโนมตัิดว้ยการแคไ่ปครสิตจกัร  พระธรรมกาลาเทีย 5:24-25 

อธิบายเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจน 

กาลาเทยี 5:24-25   พระคริสตธรรมคัมภีรไ์ทย 

“ผู้ทีอ่ยู่ฝ่ายพระเยซูคริสตไ์ด้เอาเนือ้หนังกับความอยาก และตัณหาของเนือ้หนัง

ตรึงไว้ทีก่างเขนแล้ว ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดาํเนินชีวิตตาม 

พระวิญญาณด้วย” 

จงหาโอกาสในแตล่ะวนัท่ีจะแสดง “ผล” ในกิจกรรมประจาํวนั เม่ืออยูท่ี่บา้น  อยูใ่นระหวา่งทานอาหาร

ในท่ีทาํงาน ในการพกัผ่อนยามวา่ง หรือทาํอะไรท่ีพิเศษ  จงพยายามฟังเสียงพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  

พระองคจ์ะทรงนาํทา่นในแตล่ะวนั เพ่ือท่ี “ผล” เหลา่นีจ้ะแสดงถึงคณุลกัษณะในชีวิตของทา่นเหมือนกบัท่ี

คณุลกัษณะเหล่านีอ้ยูใ่นพระเยซู 
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5. ทา่นสามารถมปีระสบการณใ์นการบัพตศิมาด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธิ ์

พระคมัภีรภ์าคพนัธสญัญาใหมมี่หลายตอนเก่ียวกบัของประทานท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัลกูของ

พระองค ์หนึ่งในของพระประทานเหลา่นีคื้อ การบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ไมใ่ชท่กุครสิตจกัรท่ีจะ

เห็นดว้ยกบัของประทานนีห้รือวิธีการใชข้องประทานนีใ้นทกุวนันี ้ถา้สนใจเรื่องของประทานนี ้หรือถา้ 

ครสิเตียนท่ีทา่นเป็นสมาชิกอยู ่กาํลงัหนนุใจใหท้า่นอธิษฐานรบับพัตศิมาในพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ จงหยดุ

ก่อน และตอบคาํถามเหล่านีใ้หไ้ดก่้อน 

ทาํไมขา้พเจา้จงึตอ้งบพัตศิมาดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ? 

ขา้พเจา้จะทาํอย่างไรกบัของประทานนีถ้า้หากพระเจา้ประทานใหก้บัขา้พเจา้? 

ถา้ไมส่ามารถตอบคาํถามเหลา่นีไ้ด ้ใหเ้รียนพระคมัภีรก่์อน และคน้หาวา่พระเจา้ตอบอะไรเก่ียวกบั

คาํถามเหล่านี ้พระเจา้ไมไ่ดใ้หข้องประทานแก่ลกูของพระองคเ์พ่ือใหเ้ราเอาไปเก็บไวบ้นหิง้ แลว้พดูว่า “โอ ้

ดฉูนัสิ! ฉนัไดร้างวลัใหญ่อีกรางวลัหนึ่งแลว้!”  

พระเจา้ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณใหก้บัลกูของพระองคด์ว้ยเหตผุลหลกัๆ 2 ขอ้ 

1.  เพ่ือชว่ยเราใหพ้ฒันาความสมัพนัธก์บัพระองคใ์หใ้กลช้ิดมากขึน้ 

2.  เพ่ือชว่ยใหเ้ราสามารถทาํงานเพ่ือพระองคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีเราทาํพนัธกิจท่ี

พระองคม์อบหมายใหเ้ราทาํ 

เราจะดเูหตผุลสองขอ้นีอี้กครัง้ในสว่นถดัไปของบทนี ้แตต่อนนีเ้ราจะใหค้วามสนใจของเราจดจ่ออยูก่บั

เร่ืองท่ีวา่เหตผุลทัง้สองขอ้นีเ้ก่ียวขอ้งกบัการบพัตศิมาดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธิอย่างไร 

ก.  การบัพตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธิค์อือะไร? 

ครสิเตียนบางคนรูส้ึกสบัสนเรื่องของประทานนี ้เพราะพวกเขาไมไ่ดค้น้หาวา่พระองคพ์ดูถึงเรื่องนี ้

อยา่งไร  พวกเขาถามวา่ “คณุมีพระวิญญาณบรสิทุธ์ิหรือยงั?” “คณุเคยเตม็ลน้ดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ

ไหม?”  ในสองกรณีนีอ้าจหมายความวา่ “คณุเคยไดร้บัของประทานท่ีเราเรียกว่าการบพัตศิมาดว้ย 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไหม?” 

ของประทานชนิดนีไ้มเ่หมือนกบัการไดร้บัความรอด การไดร้บัความรอดเป็นของประทานท่ีย่ิงใหญ่

ท่ีสดุในบรรดาของประทานทัง้หมดท่ีพระเจา้ประทานใหเ้รา และพระองคท์รงจา่ยราคาเพ่ือของประทานนี ้
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โดยการท่ีพระเยซูครสิตส์ิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน เราจงึไดร้บัของประทานแหง่ความรอดนีฟ้รีๆ ในนาทีท่ี

ไดร้บัความรอด พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะเสดจ็มาและประทบัอยูใ่นผูน้ัน้ ดงันัน้เม่ือมีบางคนถามวา่ “คณุมี

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไหม?” คนท่ีเป็นครสิเตียนท่ีจรงิใจก็สามารถตอบอย่างสตัยซ่ื์อและมั่นใจวา่ “ฉนัมี” 

แลว้การบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิคืออะไร? ใหศ้กึษาพระคมัภีรโ์ดยขอใหพ้ระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิทรงนาํท่านเขา้สู่ความจรงิเก่ียวกบัของประทานชนิดนี ้

ครสิเตียนบางคนตอบคาํถามเหลา่นีว้า่  การบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิคือของประทานฝ่าย

วิญญาณท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัลกูของพระองค ์พระธรรมกิจการบทท่ี 2 บอกวา่พระเจา้ประทานของ

ประทานนีแ้ก่ลกูศษิยข์องพระองคเ์ป็นครัง้แรกหลงัจากการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู  เปโตรไดอ้ธิบายตอ่

ฝงูชนในวนันัน้โดยอา้งอิงถึงพระธรรมโยเอล 2:28-32 ซึ่งพยากรณไ์วว้า่พระเจา้จะเทพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ

ลงมาเหนือทกุคน  ของประทานนีไ้มไ่ดส้าํรองไวเ้พ่ือผูน้าํทางจิตวิญญาณท่ีมีอภิสิทธ์ิเพียงไมก่ี่คน  แตมี่ไว้

สาํหรบัลกูของพระเจา้ทกุคน 

ในพระธรรมกิจการบทท่ี 2 และอีกหลายตอนในพระคมัภีรใ์หม ่หลกัฐานอย่างแรกของผูท่ี้รบับพัตศิมา

ดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ คือพวกเขาพดูภาษาแปลกๆ ภาษาท่ีไมเ่คยเรียนมาก่อน  แตล่ะคนเริ่มอธิษฐาน

และสรรเสรญิพระเจา้ดว้ยถอ้ยคาํท่ีพวกเขาไมเ่คยเรียนรูม้าก่อน  พระวิญญาณบรสิทุธ์ิเป็นผูพ้ดูในตอนนัน้  

พวกเขาแตล่ะคนปลอ่ยใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิควบคมุคาํพดูของพวกเขา 

ของประทานชนิดนีมี้แคนี่ห้รือ แคพ่ดูถอ้ยคาํท่ีไมเ่คยเรียนมาก่อน?  ครสิเตียนบางคนตอบวา่ “ใช”่ สว่น

อีกคนตอบวา่ “ไม ่ของประทานชนิดนีมี้อยา่งอ่ืนอีก”  การพดูในภาษาท่ีไมเ่คยรูเ้ป็นการแสดงออกภายนอก

ของของประทานฝ่ายวิญญาณ  การแสดงออกท่ีสาํคญัของของประทานชนิดนีอ้ยูใ่นจิตวิญญาณของเราซึ่ง

ไมอ่าจมองเห็นได ้ ของประทานชนิดนีส้ามารถแกปั้ญหาฝ่ายวิญญาณของเราทัง้หมดในทนัทีหรือ?  ไมใ่ช ่

ความจรงิแลว้ไมมี่ของประทานของพระเจา้ชนิดใดท่ีจะแกปั้ญหาของเราทัง้หมดไดใ้นทนัที 

การบพัตศิมาดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิไมใ่ชข่องประทานท่ีจะทาํใหท้า่นมีประสบการณท์างอารมณท่ี์

ย่ิงใหญ่  เพ่ือท่ีจะ “สมัผสัพระเจา้ไดอ้ยา่งสดุๆ”  ครสิเตียนจาํนวนมากพบวา่ของประทานชนิดนีท้าํใหก้าร

ดาํเนินชีวิตเตม็ไปดว้ยความช่ืนชมยินดี เพราะความช่ืนชมยินดีเป็นผลของของประทานชนิดนี ้ แตค่วามช่ืน

ชมยินดีไมใ่ชว่ตัถปุระสงคห์ลกัของพระเจา้ในการใหข้องประทานชนิดนีแ้ก่เรา 

พระเจา้ประทานของประทานชนิดนีใ้หก้บัลกูของพระองคเ์พ่ือสรา้งชีวิตในฝ่ายวิญญาณ ซึ่งการเจรญิ 

เตบิโตฝ่ายวิญญาณควรมีผลกระทบโดยตรงกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนักบัผูอ่ื้น 

มนัอาจยากท่ีจะใหค้าํจาํกดัความเร่ืองการบพัตศิมาดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิในแบบท่ีครสิเตียนทกุคน

จะเห็นดว้ย  ในทาํนองเดียวกนัมนัเป็นเรื่องยากท่ีจะใหค้าํจาํกดัความท่ีสมบรูณว์่าความรกัคืออะไร  ความ
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รกัเป็นมากกวา่ การกอด การแสดงความหลงใหล และความรูส้กึอบอุ่น  ความรกัเป็นมากกวา่การ

แสดงออกภายนอก แตถ่า้เรารกัใครสกัคนอยา่งแทจ้รงิ เราจะแสดงออกผา่นทางการกระทาํและความรูส้กึ  

ความรกัท่ีแทจ้รงิมีผลตอ่ความคดิ แตค่วามรกัเป็นมากกวา่ความคดิ 

ถา้อยากรูว้่าความรกัคืออะไร ทา่นตอ้งมีประสบการณใ์นเร่ืองนีก่้อน  ย่ิงทา่นมีประสบการณใ์นเรื่องนี ้

มากเทา่ใด ทา่นจะเขา้ใจความรกัไดม้ากขึน้เทา่นัน้  น่ีเป็นความจรงิเชน่เดียวกบัการบพัตศิมาใน 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ทา่นไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองนีด้ว้ยจิตใจได ้จนกว่าทา่นจะมีประสบการณใ์นจิต

วิญญาณและในชีวิต 

ข. ท่านจะทาํอย่างไรกับของประทานชนิดนีถ้้าพระเจา้ประทาน

ให้กับทา่น? 

พระเจา้เป็นพระบดิาท่ีฉลาด และพระองคจ์ะไมโ่ยนของประทานของพระองคใ์หก้บัลกูๆ ของพระองค์

แลว้ปลอ่ยใหเ้รานาํไปใชใ้นทางท่ีผิด  พระองคร์กัเราอยา่งลกึซึง้และตอ้งการแสดงความรกันัน้ใหเ้ราเห็น  

พระองคก์ระตือรือรน้ท่ีจะประทานของประทานฝ่ายวิญญาณใหก้บับรรดาผูท่ี้ตอ้งการจะมีความสมัพนัธ ์

ลกึขึน้กบัพระองค ์ พระเจา้ไมเ่คยบีบบงัคบัใหเ้รารบัของประทานของพระองค ์ ถา้ท่านไมต่อ้งการบพัติศมา

ดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ พระองคก็์จะไมใ่ห ้ ดงันัน้ทาํไมครสิเตียนจงึตอ้งการของประทานชนิดนี?้  ของ

ประทานนีจ้ะมีประโยชนก์บัเราอย่างไร? 

พระคมัภีรพ์ดูถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้กบัครสิเตียนท่ีมีของประทานชนิดนีอ้ยา่งไรบา้ง?  กิจการ 1:8 พดูถึง

ประโยชนอ์ยา่งหนึ่งสาํหรบัผูท่ี้รบัของประทานชนิดนี ้ คือเราจะไดร้บัพระราชทานฤทธ์ิเดช เพ่ือท่ีจะเป็น

พยานเรื่องพระครสิต ์และเป็นพยานถึงฤทธ์ิอาํนาจแหง่ความรอดของพระองคแ์ก่คนท่ียงัไมเ่ป็นครสิเตียน 

แรกเริ่มนัน้ของประทานชนิดนีจ้ะมีผลกระทบตอ่ท่าน  คือชว่ยทา่นใหพ้ฒันาความสมัพนัธก์บัพระเจา้

อยา่งใกลช้ิดขึน้  เปาโลเขียนถึงความสาํคญัของของประทานชนิดนีใ้นชีวิตการอธิษฐานของทา่นวา่  

“ขา้พเจา้ขอบคณุพระเจา้ ขา้พเจา้พดูภาษาแปลกๆ มากกวา่ทา่นทัง้หลายอีก” (1โครนิธ ์14:18) 

ของประทานแหง่การพดูภาษาแปลกๆ หรือภาษาตา่งๆ ท่ีไมเ่คยเรียนนัน้ เป็นเครื่องมือท่ีดีเย่ียมท่ีจะนาํ

ทา่นเขา้ใกลพ้ระเจา้มากขึน้  แตก็่เป็นความรบัผิดชอบของทา่นดว้ยท่ีจะใชข้องประทานนีอ้ย่างเหมาะสม  

การมีของประทานชนิดนีไ้มไ่ดห้มายความวา่ทา่นดีกวา่ครสิเตียนคนอ่ืนๆ  ถา้ของประทานชนิดนีไ้มมี่

ผลกระทบในดา้นบวกตอ่ความสมัพนัธข์องทา่นกบัพระเจา้ ก็เทา่กบัว่าทา่นลม้เหลวในการใชข้องประทาน

นีอ้ยา่งเหมาะสม 
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ของประทานชนิดนีค้วรทาํใหท้า่นปรารถนาท่ีจะเดนิกบัพระเจา้อยา่งใกลช้ิดมากขึน้   ของประทานนี้

ควรจะกระตุน้ใหท้่านถอดทศันคตแิละนิสยัท่ีเป็นความบาปออกไป และสวมใสค่ณุลกัษณะท่ีเหมือน 

พระเจา้  ของประทานชนิดนีค้วรมีผลกระทบอยา่งมากตอ่ความสมัพนัธข์องทา่นกบัผูอ่ื้น  พวกเขาควรเห็น

ความรกัและความช่ืนชมยินดีท่ีแทจ้รงิท่ีพระเจา้นาํมาสูชี่วิต  ถา้ของประทานนีไ้มไ่ดท้าํใหท้า่นเป็น 

ครสิเตียนท่ีมีความรกัมากขึน้  ทา่นก็ลม้เหลวในการใชข้องประทานนีอ้ยา่งเหมาะสม 

เม่ือทา่นรบัของประทานของการบพัตศิมาดว้ยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ก็ไมต่อ้งแปลกใจถา้ไมมี่การ

เปล่ียนแปลงอยา่งทนัทีเกิดขึน้ในชีวิตของทา่น  แตข่องประทานชนิดนีค้วรทาํใหท้่านมีฤทธ์ิเดชในการ

เจรญิเตบิโตและเป็นครสิเตียนท่ีเหมือนพระครสิตม์ากขึน้  การไดไ้มเ้ทนนิสอนัใหมเ่ป็นของขวญัจะไมไ่ดท้าํ

ใหท้า่นเป็นนกัเทนนิสท่ีชาํนาญ แตท่่านไมส่ามารถเป็นนกัเทนนิสท่ีชาํนาญไดถ้า้ทา่นไมเ่คยมีไมเ้ทนนิส  ใน

ทาํนองเดียวกนั  ของประทานจากพระเจา้ชนิดนีจ้ะเปิดโอกาสมากมายใหท้า่น เพ่ือท่ีจะเจรญิเตบิโตในฝ่าย

วิญญาณและงานพนัธกิจ  

ผลกระทบดา้นอ่ืนๆ ของของประทานชนิดนีท่ี้ควรจะมีในชีวิตของท่าน คือการชว่ยพฒันาใหเ้ป็นคนท่ี

รบัการสอนได ้ ทา่นจะมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรูเ้รื่องของพระเจา้และรกัการรบัใชพ้ระองคม์ากขึน้  ถา้

ความเย่อหย่ิงและการกบฎ และทา่ทีท่ีวา่ “ฉนัรูไ้ปหมด” เตบิโตขึน้ในชีวิตของทา่น ก็เทา่กบัวา่ทา่นกาํลงั

ลม้เหลวในการใชข้องประทานชนิดนีอ้ยา่งท่ีพอพระทยัพระเจา้ 

ค. ท่านสามารถรับบัพตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธิไ์ด้อยา่งไร? 

ทา่นไมส่ามารถทาํอะไรเพ่ือใหไ้ดข้องประทานนีจ้ากพระเจา้  ทา่นไมส่ามารถทาํอะไรเพ่ือใหไ้ดร้บัความ

รอดหรือของประทานใด ๆ จากพระเจา้ เพราะพระเจา้ประทานของประทานนีใ้หก้บัลกูของพระองคอ์ยูแ่ลว้  

พระองคท์รงตดัสินใจท่ีจะให ้ ทา่นควรบอกใหพ้ระเจา้รูถึ้งความสนใจ  สมมตุมีิเดก็คนหนึ่งบอกกบัพ่อแมว่า่ 

“หนไูมอ่ยากไดห้นงัสือในวนัครสิตมาส” พอ่แมจ่ะฟังสิ่งท่ีลกูพดูไหม? แนน่อนวา่พวกเขาฟัง  พวกเขารกัลกู 

และอยากใหข้องขวญัท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่ลกูและเป็นของขวญัท่ีลกูสนใจ 

พระเจา้ไมไ่ดบ้งัคบัใหล้กูของพระองคร์บัของประทานจากพระองค ์ ในทางตรงกนัขา้ม ทา่นไมส่ามารถ

บงัคบัพระองคใ์หป้ระทานของประทานนีก้บัทา่นเชน่กนั  บางครัง้เด็กๆ ก็จะขอและขออยูร่ ํ่าไป จนกว่าพอ่

แมจ่ะยอมและใหส้ิ่งท่ีลกูตอ้งการ เพียงเพ่ือจะใหบ้า้นสงบ  แตพ่ระเจา้ไมไ่ดป้ระทานตามแรงกดดนั 

ถา้ทา่นตอ้งการของขวญัจากพระเจา้ ก็จงใหค้วามสาํคญักบัการเขา้มาใกลพ้ระองคใ์หม้ากท่ีสดุเป็น

ลาํดบัแรก  จงเช่ือฟังธรรมบญัญตัใิหญ่สองขอ้ในพระคมัภีร ์ อะไรจะสาํคญัมากไปกว่าการมีชีวิตท่ีเช่ือฟัง

บญัญตัใิหญ่สองขอ้นี?้ ดหูนงัสือมาระโก 12:28-31 
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พระเยซูไมไ่ดอ้ธิษฐานกบัพระเจา้พระบดิาว่า “ขอทรงโปรดประทานของขวญัใหก้บัขา้พระองคอี์กใน

วนันี”้  ทา่นจะเขา้ไปหาคนท่ีทา่นรกัและพดูอย่างนีไ้หมวา่ “ฉนัตอ้งการของขวญัจากคณุวนันี”้  นั่นไมใ่ช่

วิธีการสรา้งมิตรภาพท่ีลกึซึง้  เราแสดงความรกัท่ีเรามีตอ่พระเจา้โดยทาํในสิ่งท่ีพระเจา้บอกใหเ้ราทาํ  ถา้

เผชิญกบัสถานการณท่ี์เกินกาํลงัของทา่น จงทลูขอความชว่ยเหลือจากพระองค ์ ถา้ท่านตอ้งการความรกั

มากขึน้ จงทลูขอพระเจา้ใหช้่วยทา่นรกัคนท่ีไมน่า่รกั 

ถา้ตอ้งการท่ีจะใกลช้ิดพระเจา้มากขึน้ ก็ใหบ้อกพระองค ์ พระองคจ์ะฟัง  ถา้ตอ้งการเป็นพยานอยา่งมี

ประสิทธิภาพมากขึน้กบัคนท่ียงัไมเ่ป็นครสิเตียน ก็ใหท้ลูพระจา้  ถา้ตอ้งการมีกาํลงัฝ่ายวิญญาณในชีวิต

มากขึน้ จงทลูขอความชว่ยเหลือจากพระเจา้  อยา่ใชเ้วลาในการทลูขอของขวญัจากพระเจา้ แตใ่หใ้ชเ้วลา

ในการใกลช้ิดกบัพระเจา้มากขึน้ พระองคร์กัท่ีจะประทานของขวญัของพระองคใ์หก้บัผูท่ี้ใหค้วามสาํคญักบั

การใกลช้ิดพระองคเ์ป็นลาํดบัแรก 

6. พระองคป์ระทานของประทานฝ่ายพระวญิญาณ 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิตอ้งการใหก้าํลงักบัเราเพ่ือท่ีเราจะเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็  พระองค์

ตอ้งการเตรียมเราเพ่ืองานพนัธกิจ  แนวคิดเรื่องงานพนัธกิจของพระองคไ์มใ่ชแ่คก่ารเป็นนกัเทศนห์รือ

มิชชนันารี  พระองคต์อ้งการใหล้กูของพระองคท์กุคนทาํงานเพ่ือพระองคใ์นท่ีท่ีพวกเขาอยู ่ ไมมี่ใคร

เล็กนอ้ยเกินกว่าท่ีพระเจา้จะใช ้ พระองคจ์ะนาํทา่น แตท่่านตอ้งทาํงาน ในขณะท่ีทา่นทาํงาน พระองคจ์ะ

นาํหนา้ท่าน  พระองคจ์ะชว่ยเหลือทา่นในสิ่งท่ีทา่นจาํเป็น 

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณบางอย่างจะใชใ้นงานพนัธกิจสาธารณะ  พระธรรม 1โครนิธ ์12 อธิบาย

ถึงของประทานเหลา่นี ้และการนาํไปใช ้

พระธรรมโรมบทท่ี 12 และ เอเฟซสับทท่ี 4 ยงัอธิบายถึงของประทานมากมายท่ีพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ

ประทานใหก้บัครสิเตียนท่ีจะนาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและในงาน  พระธรรมโรม 12:6 และ 

เอเฟซสั 4:7 บอกวา่ พระเจา้ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณใหค้รสิเตียนทกุคนอยา่งนอ้ยหนึ่งอย่าง  

พระธรรมเอเฟซสั 4:12-13 อธิบายวตัถปุระสงคข์องของประทานเหลา่นี ้

เอเฟซัส 4:11-13  พระคริสตธรรมคัมภรีไ์ทย 

“ของพระทานของพระองค ์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ 

บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภบิาล และอาจารย ์  
12 เพือ่เตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนทีจ่ะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระ

คริสตใ์ห้จาํเริญขึน้ 13 จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นนํา้หน่ึงใจเดยีวกันใน
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ความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เตม็ที ่

คือเตม็ถงึความขนาดความไพบูลยข์องพระคริสต”์  

หนงัสือ 1 เปโตร 4 พดูถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณบางอย่าง  ไมว่า่ทา่นจะมีของประทานในการ

สอน การแสดงความเมตตา ความเช่ือ การรกัษา การจดัการ หรือการเทศนา พระเจา้ตอ้งการใหท้า่นใชข้อง

ประทานนัน้เพ่ือใหอ้าณาจกัรของพระองคจ์าํเรญิขึน้  พระองคต์อ้งการใหท้า่นใชข้องประทานเพ่ือถวาย

เกียรตแิดพ่ระเจา้ ไมใ่ชต่วัทา่นเอง 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิตอ้งการสถานท่ีพิเศษในชีวิตของท่าน  ทา่นสามารถเลือกไดว้า่ท่านอยากให ้

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิมีอิทธิพลมากเพียงใดในชีวิตประจาํวนั  ถา้ทา่นเพิกเฉยตอ่การช่วยเหลือของพระองค ์

ทา่นก็จะเผชิญกบัความพา่ยแพอ้ยูเ่ร่ือยๆ  สิ่งท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ีทา่นสามารถทาํไดก็้คือการใกลช้ิดกบัพระเจา้

ใหม้ากขึน้ในแตล่ะวนั  ในขณะท่ีอา่นพระคมัภีร ์จงทลูขอใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิสอน  จงมองวิธีการปฏิบตัิ

ท่ีจะแสดงผลของพระวิญญาณในกิจกรรมประจาํวนั  จงเรียนรูท่ี้จะฟังพระองคเ์ม่ือพระองคพ์ดูในใจ  ทาง

เสน้นีท่ี้พระเจา้ทรงกาํหนดไวเ้พ่ือทา่นนัน้  จะนาํท่านไปสู่ความสาํเรจ็ท่ีแทจ้รงิ 
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