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บทนํา
ในทุกวันนี ้เราได้ ยินเรื่ องราวมากมายเกี่ยวกับความสําเร็ จ เงินเป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่ใช้ วดั ความสําเร็ จ
ถ้ าท่านมีเงินมากโลกก็บอกว่าท่านประสบความสําเร็ จ ผู้นําทางการเมืองที่ชนะการเลือกตังถื
้ อเป็ น
ความสําเร็ จ และพวกเขาจะประสบความสําเร็ จมากขึ ้นหากพวกเขาได้ บญ
ั ญัตกิ ฎหมายและโครงการต่างๆ
ที่จะช่วยให้ ประชาชนเจริ ญรุ่ งเรื องขึ ้น
วิชานี ้ไม่เกี่ยวข้ องกับความสําเร็ จตามมุมมองของโลก แต่เราจะพิจารณาเกี่ยวกับความสําเร็จที่พระเจ้ า
พูดถึง และวิธีการที่เราจะสามารถเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ การวัดความสําเร็ จของพระเจ้ านันมี
้
ความแตกต่างกันอย่างมากกับการวัดความสําเร็ จของคนรํ่ ารวย และคนมีอํานาจที่ไม่ใช่คริ สเตียน เมื่อ
พระเจ้ ามองดูชีวิตของเรา พระองค์จะทรงตรัสว่าอะไร? พระองค์จะพิจารณาว่าเราประสบความสําเร็จ
ตามมุมมองของพระองค์ไหม? พระองค์มองหาอะไรในชีวิตของเรา เพื่อที่พระองค์จะสามารถพูดกับเราได้
ว่า “เราภูมิใจในตัวเจ้ า เจ้ าเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จอย่างมาก”
พระคัมภีร์เต็มไปด้ วยคําสอนและตัวอย่างมากมายที่ชี ้ให้ เราเห็นว่าพระเจ้ าทรงมีมมุ มองอย่างไร
เกี่ยวกับความสําเร็ จ ในวิชานี ้เราจะอภิปรายกันว่าเราสามารถเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จได้
อย่างไร นอกจากนี ้ยังมีความจริ งพื ้นฐาน 2 ประการที่เราจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ก่อนเริ่ มต้ นด้ วย คือ ข้ อแรก เรา
ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นคนที่สมบูรณ์แบบก่อน แล้ วพระเจ้ าจึงจะตรัสว่าเราเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ
เพราะแม้ เราอาจจะล้ มเหลว แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าพระเจ้ าจะยอมแพ้ ไปกับเรา
ข้ อสอง พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงเป็ นผู้เดียวที่สามารถประทานกําลังแก่เราเพื่อที่เราจะสามารถเป็ น
คริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จได้ เป็ นไปไม่ได้ ที่เราจะทําให้ พระเจ้ าพอพระทัยได้ ด้วยกําลังของเราเอง
ชีวิตเราควรมีความสุขเพราะพระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะอยู่กบั เราและประทานกําลังที่เราต้ องการ เพื่อที่เราจะ
ดําเนินชีวิตเพื่อพระองค์
ในบทที่ 3 ของวิชานี ้เราจะดูกนั อย่างละเอียดว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเราเป็ นการ
ส่วนตัวอย่างไร เพื่อจะช่วยให้ เราเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน

5

บทที่ 1
ข้ าพเจ้ าเป็ นใคร
ท่านเคยรู้สกึ สงสัยไหมว่าท่านเป็ นใครกันแน่? ไม่ได้ หมายถึงร่างกายของท่าน แต่หมายถึงตัวตนที่
แท้ จริ งที่อยูล่ ึกลงไปข้ างใน พระเจ้ าทรงสร้ างเราด้ วยแผนการที่วา่ พวกเราล้ วนเป็ นคนที่สมบูรณ์ ถ้ าเราจะ
เป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ เราจําเป็ นต้ องเข้ าใจเสียก่อนว่าเราเป็ นใคร
ถ้ าเราใช้ มาตรฐานของโลกนี ้ คือความงามของร่างกาย เงิน และอํานาจ เพื่อที่จะทําให้ เราเข้ าใจว่าเรา
เป็ นใครแล้ วละก็ เราอาจจะท้ อใจได้ ง่ายๆ และเมื่อเรามองกลับไปดูอดีตของเรานัน้ เราอาจรู้สกึ ท้ อใจกับ
ความล้ มเหลว และความผิดพลาดครัง้ ใหญ่ที่เราเคยทําไว้
ในพระคัมภีร์ พระเจ้ าตรัสหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์ทรงสร้ างเรา มาดูกนั ให้ ชดั ขึ ้นว่า
พระองค์ทรงคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวท่าน

ก. สิ่งที่พระเจ้ าพูดเกี่ยวกับข้ าพเจ้ า
พระเจ้ าต้ องการมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ ชิดกับท่านเป็ นการส่วนตัว คนที่ไม่ใช่คริ สเตียนไม่มีความสัมพันธ์
กับพระเจ้ า เนื ้อหาที่อยู่ด้านล่างของหมวดนี ้เขียนขึ ้นจากมุมมองที่วา่ ท่านเป็ นคริ สเตียน
ถ้ าท่านยังไม่ได้ ตดั สินใจเป็ นคริ สเตียน ขอให้ อา่ นเนื ้อหานี ้และถามตัวเองว่า “เมื่อพระองค์มองดู
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าอยากให้ พระองค์มองข้ าพเจ้ าแบบนี ้ไหม?”
1. ข้ าพเจ้ าเป็ นลูกของพระเจ้ า
พระเจ้ าทรงเห็นท่านเป็ นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์! ท่านเป็ นลูกของพระองค์ ดูในพระธรรม
ยอห์น 1:12 และเอเฟซัส 1:4-5
2. ข้ าพเจ้ าเป็ นที่รัก – พระเจ้ าทรงรักข้ าพเจ้ า!
พระเจ้ าทรงรักท่านมากกว่าสิ่งอื่นใด ความรักของพระองค์เป็ นรักแท้ บริ สทุ ธิ์ ปลอดภัย และไม่มี
เลศนัยใดๆ แอบแฝง ดูในพระธรรมยอห์น 3:16 และ 1 ยอห์น 3:1
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3. ข้ าพเจ้ าเป็ นคนที่มีค่า
พระเจ้ าทรงบอกว่าท่านเป็ นคนที่มีคา่ สําหรับพระองค์แล้ วท่านมีคา่ มากกว่าทรัพย์สมบัตทิ งหมด
ั้
ในโลกนี ้ ดูในพระธรรมลูกา 15:7-10 และมัทธิว 6:26 เมื่อพระเยซูตายบนไม้ กางเขนเพื่อจ่าย
ราคาโทษบาปให้ กบั ท่านนัน้ พระองค์ทรงแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านมาก
เพียงใด พระองค์ทรงทําทังหมดนั
้
น้ ก็เพื่อที่ทา่ นจะสามารถเป็ นเพื่อนของพระองค์ และอยูก่ บั
พระองค์ในสวรรค์ชวั่ นิรันดร์ ได้
4. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ท่ ีถูกซือ้ ไว้ แล้ ว
ก่อนที่ท่านจะเป็ นคริ สเตียน ท่านเคยตกเป็ นทาสของบาป มีความผิด และเดินไปสูน่ รก แต่พระเยซู
ทรงซื ้ออิสรภาพของท่านไว้ แล้ ว ดูในพระธรรม 1โคริ นธ์ 6:19-20
5. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ (สาวก) ของพระเยซู
เมื่อท่านเป็ นคริ สเตียน เท่ากับว่าท่านอนุญาตให้ พระเยซูเป็ นผู้นําในชีวิต พระองค์ทรงเป็ นผู้นําของ
ท่าน ท่านเป็ นผู้รับใช้ พระองค์ พระองค์บอกท่านว่าต้ องทําอะไรบ้ าง ท่านก็ควรทําสิ่งนัน้ ไม่ใช่
หน้ าที่ที่ท่านจะไปบอกพระเจ้ าว่าต้ องทําอะไร ดูในพระธรรม 1โคริ นธ์ 6:19-20
และยอห์น 15:1-11
6. ข้ าพเจ้ าเป็ นเพื่อนของพระเจ้ า
พระองค์รักท่าน พระองค์เรี ยกท่านว่าเป็ นเพื่อนของพระองค์ พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นเป็ นเพื่อนที่ดี
ที่สดุ ดูใน พระธรรมยอห์น 15:12-16
7. ข้ าพเจ้ ายังคงอยู่ในกระบวนการเติบโต (ดังนัน้ ขอจงอดทนกับข้ าพเจ้ า)
พระเจ้ าสร้ างท่านให้ เติบโต นี่เป็ นกระบวนการตลอดชีวิต ท่านต้ องจําไว้ วา่ ท่านจะต้ องเติบโต
ตามที่พระเจ้ าต้ องการ ดูในพระธรรมฟี ลิปปี 1:6
ถ้ าเรายอมรับถึงสิ่งที่พระเจ้ าพูดเกี่ยวกับตัวเราในพระคัมภีร์ เราก็จะรู้วา่ พระองค์ทรงมองเราแต่ละคน
ว่าเป็ นคนที่พิเศษมาก พระเจ้ าทรงรู้จกั ท่านอย่างสนิทสนม พระองค์ทรงสร้ างท่าน และพระองค์ชอบพระทัย
ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ าง ขณะนี ้ท่านมีอนาคตที่เต็มไปด้ วยโอกาสต่างๆ ที่จะทําให้ ชีวิตมีความหมายและ
ประสบความสําเร็ จในมุมมองของพระเจ้ า
เรามาดูวิธีที่พระเจ้ าทรงสร้ างเรา เราแต่ละคนไม่มีอะไรที่เหมือนกันทังหมด
้
แต่เราก็มีความคล้ ายกันใน
หลายด้ าน
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ข้ าพเจ้ าเป็ นใคร?
ข. ข้ าพเจ้ ามีร่างกาย
1. สัมผัสทัง้ 5
การมองเห็น
การได้ ยิน
การได้ กลิ่น
การรู้รส
การสัมผัส
2. แรงขับเคลื่อนทางกายภาพ
นํ ้า
อาหาร
อากาศ
ค. ข้ าพเจ้ ามีบุคลิกภาพ
(ลักษณะทางจิตใจ)
1. ความคิด
2. ความรู้สกึ
3. การตัดสินใจ
4. จิตสํานึกผิดชอบ
ง. ข้ าพเจ้ ามีวิญญาณ
ที่ๆ พระเจ้ าสถิตอยู่
พระธรรมโรม 8:9

ข. ข้ าพเจ้ ามีร่างกาย
เราแต่ละคนมีร่างกายซึง่ ประกอบด้ วย สองแขน หนึง่ ศีรษะ สองขา เป็ นต้ น เห็นได้ ชดั ว่าเราแต่ละคนดู
แตกต่างกัน แต่เราทุกคนมีอวัยวะภายนอกเหล่านี ้เหมือนกัน
ร่างกายภายนอกสามารถทําสิ่งต่างๆ ได้ ดงั นี ้
- ท่านสามารถเห็นได้ ด้วยตา
- ท่านสามารถฟั งได้ ด้วยหู
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- ท่านสามารถดมกลิ่นได้ ด้วยจมูก
- ท่านสามารถลิ ้มรสได้ ด้วยลิ ้น
- ท่านแตะต้ องสิง่ ต่างๆ ได้ ด้วยมือ เท้ า และอวัยวะส่วนอื่นๆ
ร่างกายของท่านเป็ นสิ่งอัศจรรย์ ทุกอวัยวะทํางานด้ วยกัน วิทยาศาสตร์ ได้ ทําการสํารวจอวัยวะที่
แตกต่างกันในร่างกายและพบว่าแต่ละส่วนมีความซับซ้ อนมาก เมื่อพระองค์ทรงสร้ างร่างกายของเรา
พระองค์ทรงทําได้ อย่างยอดเยี่ยมจริ งๆ
เราทุกคนรู้วา่ ตอนที่เจ็บป่ วยเป็ นอย่างไร ในช่วงเวลานันร่
้ างกายไม่สามารถทํางานได้ ตามที่พระเจ้ าทรง
ตังใจไว้
้
นอกจากนี ้ความบาปก็สง่ ผลกระทบต่อร่างกายด้ วย การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสอาจทําให้ เป็ น
กามโรค หรื อโรคเอดส์ การสูบบุหรี่ อาจทําให้ เป็ นมะเร็ ง แอลกอฮอล์อาจทําให้ ตบั แข็ง
ท่านมีร่างกาย แต่ทา่ นเป็ นมากกว่ากระดูก กล้ ามเนื ้อ และผิวหนัง ท่านมีบคุ ลิกภาพ ตัวตนที่แท้ จริ งของ
ท่านอยูภ่ ายในร่างกายของท่าน

ค. ข้ าพเจ้ ามีบุคลิกภาพ
ท่านอาจดูเหมือนคนอื่นมาก (ดูจากภายนอก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านมีพี่น้องฝาแฝด แต่เราแต่ละ
คนเป็ นคนพิเศษเมื่อนําบุคลิกภาพมาเปรี ยบเทียบกัน มีปัจจัยสําคัญ 4 อย่างที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ มาดู
ว่ามีอะไรบ้ าง

1. ความคิดของข้ าพเจ้ า
ท่านมีสมองซึง่ เป็ นอวัยวะหนึ่งของร่างกาย แต่ข้างในสมองมีความคิดและความจํา ความคิดทําให้ ท่าน
เป็ นคนพิเศษ ท่านคิดอะไรท่านก็เชื่ออย่างนัน้ ยกตัวอย่าง เช่น “ฉันเชื่อว่าเนื ้อสัตว์ดีตอ่ ฉัน โดยเฉพาะหมู
กะทะ” “ฉันเชื่อว่ามีพระเจ้ าและพระองค์ทรงรักฉัน”
นอกจากนี ้ท่านยังพัฒนารูปแบบความคิดในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา สิ่งเหล่านี ้เรี ยกว่าทัศนคติ
ตัวอย่างเช่นท่านมีทศั นคติตอ่ งาน ซึง่ ก็คือความคิดและความเชื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่ทา่ น
แสดงออกและรู้สกึ เมื่อท่านถูกขอให้ ทํางานบางอย่าง
วิชาเรื่ องทัศนคติ มีการครอบคลุมรายละเอียดมากขึ ้นใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตี ยนใหม่ ชื ่อ
วิ ชา ท่าที
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2. ความรู้สึกของข้ าพเจ้ า
อารมณ์ของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อบุคลิกภาพ วิธีที่ท่านแสดงความรู้สกึ นัน้ จะบอกอะไรมากมาย
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของท่าน ไม่มีใครสามารถเข้ าใจได้ ทงหมดว่
ั้
าท่านรู้สกึ อย่างไรในสถานการณ์ที่ทา่ น
เผชิญอยู่ แต่บางคนอาจเข้ าใจได้ บ้าง เพราะพวกเขาก็มีความรู้สกึ เหมือนท่านเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น
ความรู้สกึ โกรธ ยินดี เศร้ า มีสนั ติสขุ กลัว เป็ นต้ น

3. การตัดสินใจของข้ าพเจ้ า
ท่านมีความตังใจ
้ ท่านสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตัวท่านเอง บุคลิกภาพของท่านด้ านนี ้เป็ นสิ่งพิเศษ
พระเจ้ าทรงสร้ างเราแต่ละคนให้ สามารถเลือก คนอื่นๆ อาจมีอิทธิพลกับเรา แต่เรายังคงมีอํานาจที่จะ
ตัดสินใจว่าเราจะทําอะไร เช่นเราตัดสินใจไม่ทําตามกฎหมาย เราก็จะถูกตํารวจจับ
พระเจ้ าถือว่าเราต้ องรับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจ เราไม่สามารถโทษคนอื่นในสิ่งที่เราตัดสินใจ เรา
ต้ องเผชิญกับผลของการตัดสินใจของเราเอง แม้ วา่ สิ่งต่างๆ ไม่ได้ เป็ นอย่างที่เราคาดหวังไว้ ก็ตาม
พระเจ้ าให้ อํานาจในการตัดสินใจแก่ทา่ นมากมาย ท่านมีอํานาจที่จะเป็ นคริสเตียนที่ประสบ
ความสําเร็ จได้ เมื่อท่านตัดสินใจที่จะเชื่อฟั งพระเจ้ า

4. จิตสํานึกผิดชอบของข้ าพเจ้ า
สัตว์สามารถคิด รู้สึก และตัดสินใจ สัตว์บางชนิดฉลาดมาก แต่พระเจ้ าสร้ างมนุษย์แตกต่างจากสัตว์
ทังหมด
้
ด้ วยการให้ เรามีจิตสํานึกผิดชอบ จิตสํานึกผิดชอบเป็ นส่วนหนึง่ ในตัวท่านที่จะบอกท่านเมื่อท่าน
กําลังจะทําบางสิ่งที่ผิดหรื อถูก
บ่อยครัง้ ที่เราพูดถึงจิตสํานึกที่ฟ้องผิด หรื อจิตสํานึกที่สะอาด ท่านรู้สึกแย่ไหมเมื่อท่านรู้วา่ ท่านทําผิด
บางอย่าง? ถ้ าท่านรู้สกึ แย่ในใจ ทําไมท่านถึงรู้สึกอย่างนัน?
้ เพราะจิตสํานึกผิดชอบของท่านกําลังบอกท่าน
อย่างนัน้
เมื่อพระเจ้ าสร้ างมนุษย์ พระองค์ใส่จิตสํานึกผิดชอบเอาไว้ ให้ เราแต่ละคน ดังนันเราจึ
้
งไม่มีข้ออ้ างใน
การละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้ า บางคนสูญเสียจิตสํานึกผิดชอบของตนเองไป และมีคนที่ไม่ได้ เป็ นคริ ส
เตียนอีกมากมายที่ปฏิเสธที่จะฟั งจิตสํานึกผิดชอบของตน
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ถ้ าท่านรู้สึกว่ามันยากในการฟั งเสียงของพระเจ้ าผ่านจิตสํานึกผิดชอบของท่าน ท่านควรอธิษฐาน และ
ขอให้ พระเจ้ าช่วยท่านให้ มีความไวมากขึ ้นต่อจิตสํานึกผิดชอบ จงเรี ยนรู้ที่จะฟั งจิตสํานึกผิดชอบของตนเอง
และเชื่อฟั งเสียงนันในทั
้ นที จิตสํานึกผิดชอบของท่านสามารถปกป้องท่านจากการทดลอง
ถ้ าท่านมีจิตสํานึกที่ฟ้องผิด ก็จงอธิษฐานและสารภาพบาปกับพระเจ้ า พระองค์จะยกโทษให้ ท่าน และ
จะทรงลบความรู้สกึ ผิดนันออกไป
้
พระเจ้ าจะให้ จิตสํานึกที่สะอาดกับท่าน และเติมเต็มท่านด้ วยสันติสขุ
ท่านต้ องระแวดระวังที่จะไม่เพิกเฉยต่อจิตสํานึกผิดชอบ หลังจากท่านเป็ นคริ สเตียน ท่านต้ อง
รับผิดชอบในการฟั งพระเจ้ าเมื่อพระองค์พดู กับท่าน

ความรู้สึกผิดจอมปลอมคืออะไร?
คริ สเตียนใหม่บางคนสับสนคิดว่าความรู้สกึ ผิดจอมปลอมเป็ นความรู้สกึ ผิดที่แท้ จริ ง ถ้ าคริ สเตียนทํา
บาป เขาหรื อเธอก็จะรู้สึกผิด นี่เป็ นความรู้สึกผิดแท้ จริ งซึง่ มาจากพระเจ้ าโดยผ่านทางจิตสํานึกผิดชอบของ
ท่าน ถ้ าท่านสารภาพบาป พระเจ้ าทรงสัตย์ซื่อจะทรงยกโทษบาปให้ ท่าน
คริ สเตียนจํานวนมากยังคงรู้ สกึ ผิดต่อความบาปแม้ วา่ พวกเขาได้ สารภาพบาปอย่างจริ งใจมานานแล้ ว
ในกรณีนี ้ ปั ญหาไม่ได้ อยูท่ ี่ว่าพระเจ้ าไม่สามารถยกโทษบาป แต่ปัญหาอยูท่ ี่ซาตาน พระเยซูพดู ถึงซาตาน
ว่าเป็ น “ผู้กล่าวโทษพี่น้อง” นี่เป็ นหนึง่ ในกลลวงที่ซาตานชอบใช้ มันจะพาท่านกลับไปยังความทรงจําที่เป็ น
ความบาปในอดีตที่ทา่ นได้ สารภาพแล้ ว นอกจากนี ้มันจะยํ ้าเตือนท่านว่าความบาปน่ารังเกียจมากแค่ไหน
และพระเจ้ าทรงเกลียดชังความบาปมากเพียงใด มันจะกล่าวโทษความล้ มเหลวของท่าน และพยายามทํา
ให้ ทา่ นท้ อใจจนท่านอยากจะยอมแพ้ กบั การเป็ นคริ สเตียน
เราต้ องสัตย์ซื่อกับพระเจ้ าอย่างไม่มีข้อแม้ ท่านไม่สามารถหลอกพระเจ้ าด้ วยการกลับใจอย่างไม่จริงใจ
พระองค์เต็มใจที่จะยกโทษบาปที่ร้ายแรงเมื่อท่านเข้ ามาสารภาพความบาปอย่างสัตย์ซื่อเหมือนกับที่
กษัตริ ย์ดาวิดได้ ทําในพระธรรม 1 ซามูเอล 12:13
หากซาตานยังคงนําความบาปเก่าๆ ที่ทา่ นได้ สารภาพไปแล้ วนันกลั
้ บมาหาท่านอีก อย่าพยายามรับ
เอาความคิดเหล่านันเข้
้ ามา เราต้ องเรี ยนรู้ที่จะทําตามคําแนะนําในพระธรรม 2 โคริ นธ์ 10:3-5 ซึง่ สอนให้
เราน้ อมนําความคิดทุกประการเข้ ามาอยูใ่ ต้ การบังคับบัญชาจนถึงการรับฟั งพระคริ สต์ ให้ ถือโอกาสใช้
พระธรรมตอนนี ้ยอมรับกับซาตานว่าท่านได้ ทําบาปนันจริ
้ ง แต่ให้ ทา่ นเตือนมันว่าพระเจ้ าทรงยกโทษให้
ท่านแล้ ว จากนันให้
้ ทา่ นหันมาจดจ่อที่พระเจ้ าและขอบพระคุณที่พระองค์ทรงยกโทษให้ กบั ท่าน ให้ ถือ
โอกาสใช้ เรื่ องนี ้เพื่อยํ ้าเตือนตัวเองว่าท่านต้ องการรับใช้ พระเจ้ าด้ วยสิ ้นสุดใจของท่าน จงยํ ้าเตือนตัวเองว่า
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ผลของความบาปนําความเจ็บปวดมาให้ เสมอ และท่านต้ องการดําเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างที่พอพระทัย
พระเจ้ า

ง. ข้ าพเจ้ ามีวิญญาณ
ท่านอาจพูดว่า “ข้ าพเจ้ าเป็ นจิตวิญญาณ” ท่านเป็ นมากกว่าร่างกายที่มีบคุ ลิกภาพ เมื่อพระเจ้ าสร้ าง
มนุษย์ พระองค์สร้ างเราตามพระฉายาของพระองค์ พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ พระองค์ประทาน
วิญญาณให้ กบั ท่าน เมื่อมีคนหนึง่ มาเป็ นคริสเตียน พระเจ้ าจะเสด็จมาและประทับอยู่ภายในผู้นนั ้ ที่ไหน?
ในสมองหรื อ? ไม่ใช่ ในหัวใจหรื อ? ไม่ใช่ หัวใจทําหน้ าที่แค่สบู ฉี ดเลือด ในความรู้สึกหรื อ? ไม่ใช่
เมื่อท่านเป็ นคริ สเตียน พระเจ้ าจะเสด็จมาและประทับอยู่ในจิตวิญญาณของท่าน จิตวิญญาณอยูท่ ี่
ไหน? อยูภ่ ายในตัวท่าน แต่ไม่ใช่ในเนื ้อหนัง แต่มีอยูจ่ ริ ง ความรู้สึกโกรธ กลัว ชื่นชมยินดี และสันติสขุ มีอยู่
จริง แต่ความรู้สกึ เหล่านี ้ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ ท่านไม่สามารถผ่าใครคนหนึง่ ออกแล้ วค้ นหา
ความโกรธหรื อความกลัวภายในตัวคนนันได้
้ แต่ความรู้สึกเหล่านันยั
้ งคงเป็ นส่วนที่มีอยูจ่ ริ งในเราแต่ละคน
พระธรรมโรม 8:9-11 บอกว่า พระเจ้ าประทับอยูใ่ นจิตวิญญาณของท่าน
ความบาปทําลายชีวิต ผู้ที่ดําเนินชีวิตในความบาป (ผู้ที่ไม่ใช่คริ สเตียน) คือคนที่ตายในฝ่ ายวิญญาณ
จิตวิญญาณของเขาตายแล้ ว พระเจ้ าจะไม่สถิตอยูใ่ นพวกเขา แต่เมื่อท่านมาหาพระคริ สต์ และมอบชีวิต
ให้ กบั พระองค์ พระองค์จะประทานชีวิตให้ กบั จิตวิญญาณของท่านและประทับอยูใ่ นท่าน
เมื่อร่างกายตาย จิตวิญญาณจะไปอยูส่ วรรค์และท่านจะอยูก่ บั พระเจ้ าชัว่ นิรันดร์ ถ้ าท่านยอมให้
พระเยซูยกโทษความบาปให้ กบั ท่าน
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บทที่ 2
ห้ าขัน้ ตอนสู่การเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จ
บางคนมีความคิดที่วา่ การเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็จนันเป็
้ นเรื่ องง่าย พวกเขาคิดว่าเมื่อเรา
สารภาพบาปแล้ ว พระเจ้ าจะเอาปั ญหาของเราทังหมดออกไปทั
้
นที และประทานความชื่นชมยินดี สันติสขุ
และเงินให้ กบั เรา พระเจ้ าไม่ได้ ทําอย่างนัน้ ถ้ าเราต้ องการเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ เราจะต้ อง
ร่วมมือกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เพื่อนําการเปลี่ยนแปลงมาสูช่ ีวิต
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะนําท่านผ่านประสบการณ์ในทุกๆวัน และให้ ทา่ นมีโอกาสที่จะเติบโตอย่าง
แข็งแรงในฝ่ ายวิญญาณ ท่านไม่สามารถเป็ นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณได้ ภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ด้วยการ
ช่วยเหลือจากพระเจ้ า ท่านสามารถเจริ ญเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ท่านตาย พระเจ้ าวัดความสําเร็ จ
แตกต่างจากที่มนุษย์วดั ท่านสามารถเป็ นคนที่ประสบความสําเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้ าในวันนี ้ได้
ถ้ าท่านทําในสิ่งที่พระเจ้ าอยากให้ ทา่ นทําในวันนี ้ จงจําไว้ วา่ ท่านเป็ นบุตรของพระองค์ และเพราะพระเจ้ า
ทรงสร้ างท่านด้ วยแผนการที่เฉพาะเจาะจง ท่านจะมีความสุขมากขึ ้นเมื่อท่านดําเนินชีวิตตามแผนการของ
พระองค์และเจริ ญเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ
ถ้ าท่านมีลกู ที่อายุประมาณ 1 หรื อ 2 ขวบ ท่านคาดหวังว่าลูกจะประพฤติเหมือนเด็กทารก ท่านจะไม่
โกรธเมื่อเขาหรื อเธอไม่ได้ กระทําเหมือนผู้ใหญ่ แต่เมื่อลูกอายุ 21 ปี ท่านจะคาดหวังว่าเขาหรื อเธอจะ
ประพฤติหรื อพูดอย่างผู้ใหญ่ เมื่อพระเจ้ ามองดูท่าน พระองค์ทรงใช้ มาตรฐานที่เที่ยงตรงและยุตธิ รรม
พระองค์ทรงรู้ถึงกําลังและความอ่อนแอของท่าน และทรงรู้วา่ จะคาดหวังการเติบโตจากท่านได้ มากแค่ไหน
ถ้ าท่านต้ องการเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ ท่านจะต้ องเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ
ในหน้ าถัดไป ท่านจะพบห้ าขันตอนที
้
่จะช่วยให้ ทา่ นเติบโตเป็ นคริสเตียนที่เป็ นผู้ใหญ่ มีขนตอนใน
ั้
กระบวนการเติบโตมากกว่านี ้ แต่ขนตอนทั
ั้
งห้
้ านี ้เป็ นพื ้นฐานที่เราจําเป็ นต้ องพิจารณาอย่างระมัดระวัง
ในขณะที่เราเพียรพยายามที่จะเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ า
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ก. ห้ าขัน้ ตอนนัน้ คืออะไรบ้ าง?
1. ต้ องเป็ นคริ สเตียน
2. เปลี่ยนวิธีคดิ
3. กําหนดเป้าหมายใหม่
4. เรี ยนรู้วิธีจดั การกับอารมณ์ของท่าน
5. แบ่งปั นให้ ผ้ อู ื่นรู้ วา่ พระเยซูทรงทําอะไรในชีวิตของท่าน
เรามาดูขนตอนทั
ั้
งห้
้ านี ้ด้ วยกัน

ขัน้ ตอนที่ 1 ต้ องเป็ นคริสเตียน
แน่นอน ท่านไม่สามารถเป็ นคริ สเตียนที่ “ประสบความสําเร็ จ” ได้ จนกว่าท่านจะเป็ นคริสเตียนเสียก่อน
พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นพิจารณาเรื่ องการจัดลําดับความสําคัญในชีวิต พระเยซูถามว่า “ถ้ าผู้ใดจะได้
สิ่งของสิ ้นทังโลก
้ แต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นนจะได้
ั้
ประโยชน์อะไร เพราะว่าผู้นนจะนํ
ั ้ าอะไรไปแลกเอาชีวิต
ของตนกลับมา” (มาระโก 8:36-37 ฉบับสมาคมพระคริ สตธรรม) เมื่อท่านมองดูทกุ สิ่งที่โลกหยิบยื่นให้ กบั
ท่าน มันมีคณ
ุ ค่ามากกว่าการได้ ใช้ ชีวติ นิรันดร์ กบั พระเจ้ าจริ งๆหรื อ?
การเป็ นคริ สเตียนเกี่ยวข้ องกับอะไรบ้ าง? จิตวิญญาณ ความคิด ความรู้สกึ และความตังใจของท่
้
าน
เกี่ยวข้ องกับกระบวนการของการเป็ นคริ สเตียนอย่างไร?

ก. ให้ พระเจ้ าพูดกับท่ านผ่ านทางพระคัมภีร์
พระเจ้ าประทานพระวจนะของพระองค์ให้ กบั เรา คือพระคัมภีร์ ซึง่ บอกเราถึงการเป็ นคริสเตียน ในขณะ
ที่ทา่ นอ่านพระคัมภีร์ ท่านจะสามารถเห็นความจริ งได้ อย่างชัดเจน ซึง่ จะอธิบายว่าเราจะสามารถเป็ น
คริ สเตียนได้ อย่างไร พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะพูดกับท่านผ่านจิตสํานึกผิดชอบ และสําแดงให้ ทา่ นเห็นว่า
ทําไมท่านจึงต้ องเป็ น คริ สเตียน เมื่อท่านมอบชีวิตให้ กบั พระคริ สต์ พระองค์จะเสด็จมาและประทับอยูใ่ น
จิตวิญญาณของท่าน พระองค์ใส่ชีวิตลงไปในจิตวิญญาณ ดูพระธรรมโรม 8:9-11

ข. ท่ านเข้ าใจพระวจนะของพระองค์ ด้วยจิตใจ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะช่วยให้ ทา่ นเข้ าใจพระวจนะของพระองค์ พระองค์จะช่วยให้ ทา่ นเห็นว่าท่าน
สามารถเป็ นคริ สเตียนได้ อย่างไร ท่านต้ องเข้ าใจเรื่ องการเป็ นคริ สเตียนก่อนที่ทา่ นจะเป็ นคริสเตียน เป็ นไป
ไม่ได้ ที่จะใช้ วิธีพลิกแพลงในการเป็ นคริ สเตียน ตัวเราเองจะต้ องตังใจว่
้ าเราจะเป็ นคริ สเตียน
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ค. ท่ านตอบสนองด้ วยความรู้ สกึ
เมื่อท่านเป็ นคริ สเตียน ความรู้สกึ จะเกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้อย่างมาก ต่อไปนี ้เป็ นความรู้สึกบางอย่างที่
ท่านอาจจะพบเจอเมื่อเป็ นคริ สเตียน
• เศร้ า --- เพราะท่านทําบาปต่อพระเจ้ า ดูพระธรรมยากอบ 4:9
• ชื่นชมยินดี – เพราะบาปของท่านได้ รับการอภัยและความรู้สกึ ผิดหมดไป ท่านสามารถชื่นชม
ยินดีได้ เพราะบัดนี ้ท่านเป็ นบุตรของพระเจ้ าแล้ ว และมีพระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ ดูพระ
ธรรมลูกา 10:20
• สันติสขุ – เพราะบัดนี ้พระเยซูเป็ นผู้นําชีวิตของท่านแล้ ว ดูพระธรรมยอห์น 14:2

ง. ท่ านเลือกด้ วยความตัง้ ใจ
การเป็ นคริ สเตียนนัน้ ท่านจะต้ องทํามากกว่าเพียงแค่คดิ หรื อมีประสบการณ์กบั ความรู้สกึ ต่างๆ ท่าน
จะต้ องตัดสินใจ ท่านต้ องตัดสินใจว่าจะสามารถตอบสนองต่อพระเจ้ าได้ อย่างไร ท่านต้ องยอมรับความ
บาปของตน และขอการยกโทษจากพระองค์หรื อไม่? ท่านจะให้ พระองค์เป็ นผู้นําในชีวิตของท่านหรื อไม่?
ถ้ าท่านตอบคําถามเหล่านี ้ว่า “ใช่” ท่านจะต้ องบอกกับพระเจ้ าเกี่ยวกับสิ่งที่ทา่ นตัดสินใจ
ดูพระธรรมโรม 10:9-10
เมื่อท่านขอให้ พระเยซูยกโทษบาปให้ ทา่ นและให้ พระองค์เป็ นผู้นําในชีวิต - พระองค์จะทํา! พระองค์จะ
้
่ องการ
ประทับในจิตวิญญาณของท่าน – พระองค์ประทับอยูท่ ี่นนั่ ! ดูพระธรรมโรม 8:9-11 เนื ้อหาทังหมดเรื
เป็ นคริ สเตียนจะมีการอภิปรายอย่างละเอียดมากขึ ้นใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ สเตี ยนใหม่ ในหัวเรื่ อง
“เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็ นคริ สเตี ยน?”

ขัน้ ตอนที่ 2 เปลี่ยนวิธีคิด
บางคนคิดว่าการสารภาพความบาปของพวกเขาและขอให้ พระเยซูเป็ นผู้นําในชีวิต คือทังหมดที
้
่ต้องทํา
เพื่อที่จะเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ มันไม่ได้ ง่ายแบบนัน้ เมื่อท่านเป็ นคริ สเตียน พระเจ้ าจะทรง
เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณในทันที พระองค์จะประทับอยูใ่ นจิตวิญญาณ หากพระเจ้ าไม่ได้ ประทับอยูใ่ นจิต
วิญญาณของท่านแล้ ว จิตวิญญาณก็ตาย
แต่พระเจ้ าไม่ได้ เปลี่ยนแปลงจิตใจ ความรู้สกึ และความตังใจของท่
้
านในทันที ท่านจะต้ องมีสว่ นใน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี ้อย่างจริ งจังถ้ าท่านต้ องการเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็ จ
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พระเจ้ าตรัสว่าทางของพระองค์แตกต่างจากทางของเรา และความคิดของพระองค์ก็แตกต่างจาก
ความคิดของเรา (อิสยาห์ 55:8) เราจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ที่จะคิดแบบที่พระเจ้ าคิด พระธรรมฟี ลิปปี 4:8 ให้
ตัวอย่างแก่เราว่าพระเจ้ าต้ องการให้ เราคิดอย่างไร
ฟี ลิปปี 4:8 ฉบับสมาคมพระคริ สตธรรมไทย
ดูก่อนพี่น้องทัง้ หลาย ในที่สุดนีข้ อจงใคร่ ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่
ยุตธิ รรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารั ก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ ามีส่ งิ ใดที่ลาํ ้ เลิศ สิ่งใดที่ควร
แก่ การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ ครวญดู
ในขณะที่ทา่ นศึกษาพระคัมภีร์และนําสิ่งที่ทา่ นเรี ยนมาประยุกต์ใช้ นนั ้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะช่วยให้
ท่านเข้ าใจว่าพระเจ้ าทรงคิดอย่างไร พระองค์จะช่วยเปลี่ยนทัศนคติของท่าน พระธรรมโรม 12:2 ท้ าทาย
เราให้ เรี ยนรู้แนวความคิดใหม่ๆทังหมด
้
โรม 12:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
จงอย่ าประพฤติตามอย่ างคนในยุคนี ้ แต่ จงรั บการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่
แล้ วอุปนิสัยของท่ านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่ านจะได้ ทราบนํา้ พระทัยของพระเจ้ า
จะได้ ร้ ู ว่าอะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม

ก. ทัศนคติคืออะไร?
ทัศนคติไม่ใช่ความรู้สกึ หรื ออารมณ์ ความหมายของทัศนคติคือความคิดของคนในบางเรื่ อง อคติเป็ น
ทัศนคติที่มีอารมณ์ร่วมด้ วย เช่นโกรธ เกลียดชัง หรื อกลัว
คําว่า “ทัศนคติ” หมายความได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

รูปแบบของความคิด
นิสยั ในการคิด
ความคิดเห็นที่ไม่เปลี่ยนแปลง
มุมมอง
กรอบความคิด

ทัศนคติก่อตัวขึ ้นในจิตใจ และเข้ ามามีสว่ นอย่างมากในชีวิต ซึง่ ท่านนึกไม่ถึงเมื่อท่านกําลังใช้ มนั ท่าน
แสดงทัศนคติด้วยการตอบสนองในกิจกรรมประจําวัน สิ่งที่ทา่ นพูดและทํา และอารมณ์ที่ทา่ นแสดงออกนัน้
จะเปิ ดเผยทัศนคติของท่าน
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ท่านมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อคนที่ขบั รถข้ างหน้ าท่านยังนัง่ เฉยเมื่อไฟจราจรเป็ นสีเขียว? ท่านมีปฏิกิริยา
อย่างไรเมื่อบางคนแช่งด่าท่านหรื อเรี ยกท่านด้ วยชื่อที่นา่ เกลียด? ปฏิกิริยาของท่านจะเปิ ดเผยทัศนคติของ
ท่าน ทัศนคติคือรู ปแบบความคิดในจิตใจของท่านที่มีตอ่ สถานการณ์ตา่ งๆ

ข. ข้ าพเจ้ าสามารถพัฒนาทัศนคติใหม่ ๆ ได้ อย่ างไร?
ขันตอนการสร้
้
างทัศนคติใหม่ๆ บางครัง้ ก็เป็ นไปอย่างช้ าๆและทําให้ ท้อใจ ท่านอาจต้ องการหยุดตอบ
โต้ ด้วยความโกรธเมื่อใครบางคนกําลังโกรธท่าน การจะทําเช่นนี ้ได้ ต้องใช้ มากกว่าคํามัน่ สัญญาที่จะ
เปลี่ยนตัวท่านเอง ทัศนคติเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิธีคิดที่ทา่ นใช้ มานานหลายปี ในบางโอกาสพระเจ้ าทรง
เปลี่ยนทัศนคติของบางคนได้ ทนั ที แต่ปกติแล้ วพระองค์จะไม่ทําการอัศจรรย์แบบฉับพลันในชีวิตของท่าน
แต่ทา่ นมัน่ ใจได้ วา่ พระองค์พร้ อมเสมอที่จะช่วยให้ ทา่ นเปลี่ยนแปลงทัศนคติถ้าท่านเต็มใจที่จะร่วมมือกับ
พระองค์
วิธีที่ดที ี่สดุ วิธีหนึง่ ที่จะช่วยให้ เราสามารถค้ นพบได้ วา่ ทัศนคติใหม่ๆแบบไหนที่พระเจ้ าทรงต้ องการให้
ท่านมีก็คือ การอ่านพระคัมภีร์ จงค้ นหาว่าพระเยซูมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อผู้คนที่พระองค์พบและทํางานด้ วย
ในแต่ละวัน หาข้ อพระธรรมที่พดู เกี่ยวกับแง่มมุ ต่างๆ ในชีวิตที่ทา่ นต้ องการจะเปลี่ยนวิธีคดิ พระธรรม
สุภาษิตเป็ นหนังสือที่ดีเล่มหนึง่ ที่จะพบว่าพระเจ้ าทรงคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆมากมายที่ท่านต้ อง
เผชิญในชีวิต พระธรรมฟี ลิปปี 2:5 หนุนใจให้ เราพัฒนาทัศนคติแบบเดียวกับพระเยซู ถ้ าท่านไม่มนั่ ใจว่า
ทัศนคติของท่านเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ าหรื อไม่ ก็ให้ ทา่ นถามพระองค์ว่า “พระเจ้ า พระองค์คิดอย่างไร
สําหรับเรื่ องนี ้?” แล้ วมองดูที่คําตอบของพระองค์ในขณะที่ทา่ นอ่านพระคัมภีร์ และแบ่งปั นกับคริสเตียนคน
อื่นๆ
การอ่านพระคัมภีร์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคดิ หรื อรูปแบบความคิดของ
ท่าน การท่องจําข้ อพระธรรมเป็ นหนึง่ ในวิธีที่มีพลังอย่างมากที่จะช่วยสร้ างทัศนคติใหม่ๆในการดําเนินชีวิต
พระธรรมลูกา 6:27-38 เต็มไปด้ วยคําแนะนําในทางปฏิบตั ิ ในขณะที่ท่านกําลังท่องจําข้ อพระธรรมใน
พระคัมภีร์นนั ้ จงบอกตัวท่านเองว่านี่เป็ นวิธีคิดที่ทา่ นต้ องการ
การสร้ างทัศนคติใหม่ๆในความคิดนันอาจจะไม่
้
บรรลุผลสําเร็ จหากท่านเพียงแค่พงึ่ พาความตังใจอย่
้
าง
เดียว จงทูลขอพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ให้ ชว่ ยท่านนําทัศนคติที่สอนในพระคัมภีร์มาใช้ ในทางปฏิบตั ใิ นทุกๆ
สถานการณ์ ดูในพระธรรมยอห์น 16:13 เรื่ องทัศนคติมีการครอบคลุมรายละเอียดมากขึ ้นใน การศึกษาใน
กลุม่ สําหรับคริ สเตียนใหม่ ชื่อวิชา ท่าที
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ขัน้ ตอนที่ 3 กําหนดเป้ าหมายใหม่
การเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จต้ องมีสิ่งอื่นมากกว่าความเข้ าใจในพระวจนะของพระเจ้ า ท่าน
จะต้ องนําพระวจนะมาประยุกต์ใช้ ในชีวิต ท่านจะต้ องวางความตังใจและความปรารถนาของท่
้
านไว้ ภายใต้
การนําของพระเจ้ าและทําสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้ าต้ องการให้ ท่านทํา สุภาษิ ต 16:9 กล่าวไว้ วา่ “ใจของมนุษย์กะ
แผนงานของเขา แต่พระเจ้ าทรงนําย่างเท้ าของเขา” จงกําหนดเป้าหมายของท่าน เพื่อที่ทา่ นจะเป็ นไปตาม
แผนการและเป้าหมายที่พระเจ้ าทรงมีเพื่อท่าน ให้ ทา่ นถามพระเจ้ าว่า “แล้ วพระองค์ต้องการให้ ข้าพระองค์
ทําอะไร?”

ก. ค้ นหาสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ ท่านทํา
ขันตอนแรกและสํ
้
าคัญที่สดุ ในการกําหนดเป้าหมายคือ การค้ นหาว่าพระเจ้ าทรงมีแผนการอะไรสําหรับ
ท่าน
เอเฟซัส 2:10
เพราะว่ าเราเป็ นฝี พระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ทรงสร้ างขึน้ ในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้
ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้ าได้ ทรงดําริไว้ ล่วงหน้ าเพื่อให้ เรากระทํา
เยเรมีย์ 29:11
พระเจ้ าตรั สว่ า “เพราะเรารู้ แผนงานที่เรามีไว้ สาํ หรั บเจ้ า เป็ นแผนงานเพื่อ
สวัสดิภาพ ไม่ ใช่ เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้ อนาคตและความหวังแก่ เจ้ า”
ข้ อพระคัมภีร์ทงสองอธิ
ั้
บายชัดเจนมากว่าพระเจ้ าวางแผนเอาไว้ แล้ วว่าทรงต้ องการให้ ทา่ นทําอะไร
ท่านจะรับเอาเป้าหมายของพระเจ้ าหรื อจะเพิกเฉยต่อเป้าหมายนันก็
้ ย่อมได้ ถ้ าท่านรับเอาเป้าหมายของ
พระเจ้ าไว้ เป้าหมายนันจะให้
้
กําลังแก่ทา่ น เพื่อวันคืนของท่านจะได้ มีความหมาย เป้าหมายของพระเจ้ าจะ
ทําให้ ทา่ นไม่มวั แต่จดจ่ออยูก่ บั ความต้ องการและความปรารถนาที่เห็นแก่ตวั
พระเจ้ าได้ ทรงจัดเตรี ยมเป้าหมายของชีวิตให้ ท่านแล้ ว ไม่วา่ คนอื่นจะพูดว่าอะไรก็ตาม – ชีวิตของท่าน
มีความหมายต่อพระเจ้ า ท่านมีวตั ถุประสงค์สําหรับการอยูท่ ี่นี่ ท่านจําเป็ นต้ องค้ นหาสิ่งนันและต้
้
องทําใน
สิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ ทํา
แล้ วพระเจ้ าทรงต้ องการให้ ท่านทําอะไรในวันนี ้? ลองมองดูรอบๆ ตัวท่าน ท่านเห็นความต้ องการ
อะไรบ้ าง? ท่านสามารถมีสว่ นในการตอบสนองความต้ องการเหล่านันไหม?
้
ผู้คนมากมายที่อยูร่ อบตัวท่าน
ต้ องการรอยยิ ้ม ถ้ อยคําหนุนใจ และคําอธิษฐาน เราไม่ได้ กําลังพูดแค่การตัดสินใจในเรื่ องสําคัญๆ เช่นท่าน
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จะแต่งงานกับใคร หรื อท่านจะเลือกประกอบอาชีพอะไร แต่ให้ เรามองดูเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ ที่เราพบในวันนี ้
ด้ วย
จงศึกษาพระคัมภีร์เพื่อค้ นหาสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นทํา มีข้อพระธรรมมากมายในพระคัมภีร์ที่
ช่วยแก้ ไขสถานการณ์ที่ทา่ นเผชิญทุกวัน ใช้ ศพั ทานุกรม หรื อพระคัมภีร์ออนไลน์เพื่อค้ นหาข้ อพระธรรม
ทังหมดที
้
่พดู กับท่านในเรื่ องที่สนใจ
ยกตัวอย่างเช่น ท่านจะพบข้ อพระธรรมมากมายที่แสดงให้ เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ ทําเมื่อท่าน
กําลังทํางาน และยังมีพระธรรมข้ ออื่นๆ ที่กล่าวถึงคําพูดและความรู้สกึ เช่น ความโกรธ ความขมขื่น ความ
ชื่นชมยินดี และสันติสขุ จากข้ อพระธรรมเหล่านี ้ในพระคัมภีร์ พระเจ้ าจะบอกถึงวิธีที่พระองค์ต้องการให้
ท่านใช้ ชีวิตและตอบสนองต่อสถานการณ์ตา่ งๆ
อย่ารี รอและพูดว่า “ปี หน้ าฉันจะเริ่ มต้ นกําหนดเป้าหมายชีวิต” จงเริ่ มเดี๋ยวนี ้ ! อย่ารอคอยจนทุกอย่าง
สมบูรณ์ก่อน พระคัมภีร์บอกว่า “ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช และผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้ าว”
(ปั ญญาจารย์ 11:4) ต่อไปนี ้เป็ นข้ อพระธรรมที่อธิบายบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นทํา
มาระโก 12: 30-31
ลูกา 6: 27-38
โรม 13: 1-5
1 โคริ นธ์ 13: 4-8
เอเฟซัส 6: 11
2 เปโตร 1: 5-11

ข. เป้ าหมายต่ างๆ
คริ สเตียนสามารถกําหนดเป้าหมายได้ หลายอย่างที่แตกต่างกันออกไป ต่อไปนี ้เป็ นความแตกต่าง
บางอย่างของเป้าหมายที่เราสามารถกําหนดได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป้าหมายด้ านการศึกษา
เป้าหมายด้ านการทํางาน
เป้าหมายฝ่ ายวิญญาณ
เป้าหมายในการอ่านและท่องจําพระคัมภีร์
เป้าหมายด้ านอุปนิสยั (พัฒนาตนเอง, หนุนใจ, อดทน, รัก และเมตตา)
เป้าหมายด้ านทัศนคติ

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน

19

7. เป้าหมายในการประยุกต์ใช้ พระคัมภีร์
8. เป้าหมายด้ านความสัมพันธ์
9. เป้าหมายที่จะกําหนดขอบเขตของชีวิต

ค. เราจะเริ่มกําหนดเป้ าหมายต่ างๆ ได้ อย่ างไร?
ท่านสามารถกําหนดเป้าหมายได้ หลายอย่างแตกต่างกันออกไป ซึง่ จะช่วยให้ ทา่ นเป็ นคริสเตียนที่
ประสบความสําเร็ จมากขึ ้น อย่างไรก็ตามการกําหนดเป้าหมายแบบหนึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้ า ท่านจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ วิธี การกํ าหนดเป้าหมายเพือ่ ประยุกต์ใช้กบั
ชี วิตประจํ าวันส่วนตัว สิ่งเหล่านี ้เป็ นเป้าหมายเล็กๆ ที่ท่านสามารถทําสําเร็ จในหนึง่ หรื อสองสามวัน ทาง
หนึง่ ที่จะทําให้ ทา่ นนําเป้าหมายประจําวันเหล่านี ้ไปปฏิบตั ิได้ ก็คือ การวางเป้าหมายไว้ บนพระคําของ
พระเจ้ า
เมื่อท่านพบข้ อพระคัมภีร์ที่พดู ถึงปั ญหาหรื อประเด็นที่ทา่ นกําลังเผชิญอยู่ จงเขียนเป้าหมายที่จะช่วย
ให้ ทา่ นนําสิ่งที่ข้อพระธรรมนันสอนไปใช้
้
ในทางปฏิบตั ิ ต่อไปนี ้เป็ นคําอธิบายพร้ อมรายละเอียดของวิธี
การประยุกต์ใช้ พระคัมภีร์
1.

มองดูท่ ปี ั ญหาในชีวิตประจําวันของท่ าน

ท่านอาจต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากบางอย่างในชีวิตวันนี ้ ท่านรู้สกึ ถึงแรงกดดัน บางทีทา่ น
ไม่ร้ ูวา่ พระเจ้ าอยากให้ ทา่ นทําอะไร จงมองดูที่ปัญหาเหล่านี ้และพยายามค้ นหาสาเหตุของปั ญหา
2.

ถามตัวท่ านเองว่ า “พระเจ้ ากําลังสอนให้ ข้าพเจ้ าทําอะไรกับ
ปั ญหานีใ้ นชีวิตของข้ าพเจ้ าในวันนี?้ ”

อธิษฐานและขอให้ พระเจ้ าช่วยให้ ทา่ นเข้ าใจว่าอะไรคือสาเหตุของปั ญหา ขอให้ พระองค์ชว่ ยท่านให้
้
เห็นด้ านต่างๆ ในชีวิตที่ทา่ นต้ องการจะเติบโต เพื่อที่ท่านจะสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านันได้
3.

ค้ นหาด้ านใดด้ านหนึ่งในชีวิตที่ท่านต้ องการจะเติบโตในวันนี ้

เป้าหมายช่วยให้ ท่านออกจากขอบเขตที่ทา่ นรู้สกึ สบายๆ เป้าหมายจะดึงท่านให้ ก้าวออกไปไกลขึ ้นกว่า
ที่เป็ นอยูใ่ นวันนี ้ จงเต็มใจที่จะเสี่ยง ถ้ าท่านรู้สึกเหงา จงตังเป้
้ าเดี๋ยวนี!้ จงทําบางสิ่งที่จะช่วยให้ ทา่ นเข้ าไป
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับคนอื่น หาคนที่กําลังลําบากและเป็ นเพื่อนกับพวกเขา ถ้ าท่านไม่แน่ใจถึงด้ านใดต่างๆ ที่
ท่านต้ องการจะเติบโต ให้ สํารวจดูรายการที่พระธรรม 1 โคริ นธ์ 13:4-8
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4. เชื่อมโยงการศึกษาพระคัมภีร์เข้ ากับด้ านที่ท่านต้ องการจะเติบโต
พระคัมภีร์ได้ พดู ถึงด้ านนี ้ในชีวิตของท่านว่าอย่างไร? ดูข้อพระคัมภีร์ซงึ่ จะช่วยให้ ทา่ นเข้ าใจปั ญหา
และแนวคิดของพระเจ้ าในการแก้ ปัญหานี ้ ค้ นหาพระสัญญาและหลักความจริ งที่ทา่ นสามารถประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมประจําวัน

5. จดรายการสิ่งต่ างๆ ที่ท่านสามารถทําให้ เสร็จได้ ในวันนี ้
หลังจากที่ทา่ นได้ ศกึ ษาพระคัมภีร์แล้ ว จดบันทึกเป้าหมายการประยุกต์ใช้ สว่ นตัวที่เป็ นไปได้ ก่อนอื่น
ต้ องใช้ เวลาในการระดมความคิดอย่างสร้ างสรรค์ จดทุกแนวความคิดที่พอจะเป็ นไปได้ จากนันให้
้ เลือก
เป้าหมายหนึง่ สําหรับวันนี ้ ใช้ แนวทางปฏิบตั ทิ ี่จดบันทึกในตอนท้ ายของหมวดนี ้ เพื่อออกแบบเป้าหมาย
้ มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อที่ทา่ นและคนอื่นๆ จะสามารถวัดผลได้
ประจําวันที่ดี ทําเป้าหมายนันให้
ต่อจากนันให้
้ ลงมือกระทําตามแผนที่ได้ วางเอาไว้
6.

ประเมินผล

ในวันเดียวกันนันหรื
้ อวันถัดไป ให้ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ ้นเมื่อท่านพยายามที่จะไปให้ ถึงเป้าหมายที่วางไว้
บางครัง้ ท่านจะไปไม่ถึงเป้าหมายของท่าน แต่อย่าเพิ่งยอมแพ้ ลองพยายามอีกครัง้ อย่ากลัวที่จะเปลี่ยน
เป้าหมาย แต่ในทางตรงกันข้ าม อย่าเปลี่ยนเป้าหมายเพียงเพราะท่านล้ มเหลวในความพยายามครัง้ แรก
โธมัส เอดิสนั ล้ มเหลวหลายครัง้ ก่อนที่เขาจะค้ นพบหลอดไฟฟ้าที่ใช้ ได้ ความจริ งแล้ วเขาล้ มเหลว
มากกว่า 2,000 ครัง้ ก่อนที่จะประสบความสําเร็ จครัง้ หนึ่งในการประดิษฐ์ หลอดไฟที่สามารถใช้ ได้ อย่าเป็ น
คนที่ยอมแพ้ ง่ายๆ
2 โครินธ์ 8:11
เพื่อว่ าเมื่อท่ านมีใจพร้ อมอยู่แล้ ว ท่ านก็จะได้ ทาํ ให้ สาํ เร็จตามความสามารถของ
ท่ าน
เมื่อท่านมองย้ อนกลับไปที่แนวความคิดทัง้ 6 ที่จดบันทึกไว้ ด้านบน ให้ สงั เกตที่ข้อ 1 อีกครัง้ “มองดูที่
ปั ญหาในชีวิตประจําวันของท่าน” พวกเราส่วนใหญ่ไม่ชอบความขัดแย้ ง แต่ถ้าท่านต้ องการเป็ นคริสเตียนที่
ประสบความสําเร็ จแล้ วละก็ ท่านต้ องเรี ยนรู้ วิธีเผชิญความขัดแย้ งและเติบโตผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวด
เหล่านี ้ ท่านต้ องเต็มใจที่จะช่วยแก้ ไขความขัดแย้ ง เป็ นเรื่ องง่ายที่จะทําให้ คนอื่นรู้สกึ ตกตํ่าและคิดว่า “ฉัน
ถูก คุณผิด” แต่พระเจ้ ากําลังมองหาชายและหญิงที่เป็ นผู้สร้ างสันติ
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พระเจ้ าไม่ได้ คาดหวังให้ ทา่ นถูกต้ องทุกเวลา นัน่ คือความสมบูรณ์แบบ แต่พระองค์คาดหวังให้ ท่าน
เป็ นคนสัตย์ซื่อ เมื่อท่านทําผิด ก็ให้ ยอมรับผิด พระเจ้ ายังคงรักท่าน พระองค์จะช่วยให้ ทา่ นเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์นนหากท่
ั้
านเต็มใจเข้ ามาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่เปิ ดกว้ างและพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ดูพระธรรม
โรม 5:3-5
เริ่ มต้ นในแต่ละวันด้ วยคําอธิษฐานง่ายๆ ว่า พระเจ้ า พระองค์ต้องการให้ ข้าพระองค์ทําอะไรในวันนี ้?
ค้ นหาโอกาสต่างๆ ที่พระเจ้ าวางไว้ ในชีวิตของท่านในวันนี ้ และแสวงหาที่จะทําการดีที่พระองค์เตรี ยมไว้ ให้
ท่านทํา

ง. ลักษณะของเป้ าหมายประจําวันที่ดีคืออะไร
การเรี ยนรู้ ที่จะเขียนเป้าหมายประจําวันที่ดีนนั ้ มักเป็ นเรื่ องยากในช่วงแรก พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยทํา
มาก่อน การฝึ กฝนจะช่วยให้ ทา่ นทําสิ่งนี ้ได้ ท่านเขียนเป้าหมายมากเท่าใด ท่านก็จะประสบความสําเร็จ
มากขึ ้นเท่านัน้ และจะยิ่งช่วยให้ ทา่ นเจริ ญเติบโตในชีวิตคริ สเตียน ต่อไปนี ้เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ี่จะช่วยให้
ท่านเรี ยนรู้ วิธีการปรับปรุงเป้าหมายประจําวันของท่าน
1. เป้ าหมายเรี ยบง่ าย เป็ นเป้าหมายที่ชดั เจนและไม่ทําให้ ทา่ นสงสัยว่าในสิ่งที่ทา่ นหวังไว้ นนจะสํ
ั ้ าเร็ จ
หรื อไม่
2. เป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจง เป็ นเป้าหมายที่แน่นอน หลายครัง้ ที่เป้าหมายของเรากว้ างเกินไป ลองดู
เป้าหมายนี ้ “ฉันจะใกล้ ชิดพระเจ้ ามากขึ ้น” เป้าหมายนี ้กว้ างเกินไป ท่านจะใกล้ ชิดพระเจ้ ามากขึ ้นได้
อย่างไร? การตัดสินใจในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงสักสิ่งที่ทา่ นจะทํานัน้ จะบ่งชี ้ว่าท่านใกล้ ชิดพระเจ้ ามาก
ขึ ้น จงกําหนดสิ่งนันให้
้ เป็ นเป้าหมายแรกของท่าน เมื่อท่านไปถึงเป้าหมายนันแล้
้ ว ก็ให้ กําหนด
เป้าหมายอื่นที่จะเสริ มสร้ างเป้าหมายแรกนัน้ และนําท่านไปอีกก้ าวหนึง่ ในความสัมพันธ์ของท่านกับ
พระเจ้ า เมื่อเขียนเป้าหมายต้ องเจาะจง รักษาเป้าหมายไม่ให้ ซบั ซ้ อนโดยกําหนดเป็ นการกระทําเพียง
อย่างเดียว
3. เป้ าหมายที่มีความหมาย เป็ นเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตของท่านในวันนี ้ เป้าหมายที่วา่ “ถ้ าฉัน
รวย ฉันจะถวายให้ คริ สตจักร 500 บาททุกอาทิตย์” จะไม่มีความหมายเลย เว้ นแต่ว่าท่านเป็ นคนที่รวย
อยูแ่ ล้ ว เมื่อท่านรวย ก็ให้ กําหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับความรวยของท่าน เป้าหมายจะต้ องมาจาก
สิ่งที่ทา่ นรู้วา่ เป็ นไปได้ ในชีวิตของท่านในวันนี ้ และเป้าหมายนันก็
้ จะต้ องนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
ที่ทา่ นต้ องการจริ งๆ
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4. เป้ าหมายที่ปฏิบัตไิ ด้ ท่านสามารถทําให้ เป้าหมายสําเร็ จในวันนี ้ได้ ไหม? เป้าหมายที่วา่ “ทุกครัง้ ที่
ฉันตกอยูใ่ นการทดลอง ฉันจะรู้ตวั เสมอว่าซาตานกําลังล่อลวงฉัน” ฟั งดูเหมือนดี แต่นี่เป็ นการปฏิบตั ิ
หรื อไม่? ท่านจะคอยบอกตัวเองว่าการทดลองนี ้มาจากซาตานทุกครัง้ ที่ทา่ นกําลังตกอยูใ่ นการทดลอง
ได้ อย่างไร? เป้าหมายนี ้เหมือนเป็ นเป้าหมายฝ่ ายวิญญาณ แต่อาจจะเป็ นเป้าหมายที่ใหญ่เกินไป
สําหรับความพยายามครัง้ แรกที่จะเอาชนะการทดลองของคริ สเตียนใหม่
เริ่ มต้ นอย่างง่ายๆ ด้ วยเป้าหมายระยะสันๆ
้ เพื่อให้ ทา่ นมัน่ ใจว่าจะสามารถทําสําเร็ จได้ ในวันเดียว
ใช้ เป้าหมายนี ้เป็ นตัวอย่าง “วันนี ้ ฉันจะจดบันทึกทุกครัง้ ที่ถกู ทดลองให้ ทําบาป” ท่านสามารถทําให้
เป้าหมายนี ้มีความเจาะจงมากขึ ้นด้ วยการจดบันทึกการทดลองชนิดเดียว ยกตัวอย่าง “วันนี ้ ฉันจะจด
บันทึกทุกครัง้ ที่ฉันถูกทดลองให้ แช่งด่า”
5. เป้ าหมายที่สามารถวัดผลได้ ท่านจะวัดผลเป้าหมายนี ้ได้ อย่างไร? “วันนี ้ฉันจะใกล้ ชิดพระเจ้ ามาก
ขึ ้น” การเขียนเป้าหมายแบบนี ้ไม่ได้ ทําให้ ง่ายต่อการวัดผล ถ้ าท่านอยากแน่ใจว่าท่านกําลังก้ าวหน้ า
ท่านต้ องเขียนเป้าหมายในแบบที่จะทําให้ ง่ายต่อการวัดผล “วันนี ้ฉันจะจดบันทึกทุกครัง้ ที่ฉนั ถูกทดลอง
ให้ สญ
ู เสียอารมณ์ของฉัน” เมื่อท่านจดบันทึกแบบนี ้ ก็ทา่ นสามารถวัดผลได้
เป็ นเรื่ องยากที่จะเขียนเป้าหมายที่ทําให้ ง่ายต่อการวัดผล แต่มนั จําเป็ นถ้ าท่านอยากแน่ใจว่าท่าน
กําลังก้ าวหน้ า ต่อไปนี ้เป็ นคําถาม 4 ข้ อที่ทา่ นสามารถถามตัวเองในขณะที่กําลังเขียนเป้าหมาย
อะไรคือสิ่งที่สามารถวัดผลได้ ?
ข้ าพเจ้ าจะใช้ เครื่ องมืออะไรในการวัดผล?
มันง่ ายที่จะวัดผลไหม?
คนอื่นจะสามารถวัดผลความก้ าวหน้ าของข้ าพเจ้ าได้ อย่ างไร?
ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายต่อไปนี ้สามารถนําไปปฏิบตั แิ ละวัดผลได้ “คืนนี ้ฉันจะจดบันทึกการ
ทดลอง 3 อย่างที่ฉันประสบมาในวันนี ้” “ฉันจะขอให้ นกยกโทษที่ฉนั โกรธใส่เธอเมื่อวานนี ้”
6. เป้ าหมายที่ช่วยข้ าพเจ้ าได้ วัตถุประสงค์ทงหมดของการกํ
ั้
าหนดเป้าหมายเพื่อการประยุกต์ใช้
ส่วนตัว คือการช่วยให้ ท่านใกล้ ชิดกับพระเจ้ ามากขึ ้น จงคิดล่วงหน้ า ในขณะที่ทา่ นเขียนเป้าหมายของ
ท่านนัน้ ให้ ทา่ นถามตัวเองว่า “เป้าหมายนี ้จะช่วยให้ ข้าพเจ้ าเติบโตได้ อย่างไร?” ในขณะที่ทา่ นกําลัง
ทําให้ แต่ละเป้าหมายสําเร็ จ ท่านเห็นว่าเป้าหมายนี ้กําลังช่วยให้ ทา่ นเป็ นคริ สเตียนที่ดีขึ ้นไหม?

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน

23

แนวทางปฏิบตั ทิ งั ้ 6 ข้ อนี ้จะไม่ได้ รับประกันความสําเร็ จให้ ทา่ น การเขียนเป้าหมายเพื่อการประยุกต์ใช้
ส่วนตัวไม่ได้ ชว่ ยให้ ทา่ นเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จโดยอัตโนมัติ ความจริ งแล้ วเป้าหมายเป็ นเพียง
เครื่ องมือ – บางสิ่งที่ชว่ ยให้ ท่านเติบโต พระเจ้ าสนใจเรื่ องการเติบโตมากที่สดุ ไม่ใช่ “เจ้ าเขียนเป้าหมายดี
หรื อเปล่า?” อย่างไรก็ตามถ้ าท่านสามารถเรี ยนรู้ วิธีเขียนเป้าหมายที่ดี และท่านมีความสัตย์ซื่อที่จะนํา
เป้าหมายเหล่านี ้ไปปฏิบตั ิ พระเจ้ าจะทรงช่วยให้ ทา่ นเติบโตและเป็ นอย่างที่พระองค์ต้องการให้ ท่านเป็ น
พระเจ้ าไม่ได้ คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากท่าน แต่พระองค์คาดหวังว่าท่านจะนําคําสอนของพระองค์ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิต
เมื่อท่านมองดูอนาคต ท่านเห็นอะไร? ท่านอยากเป็ นคนแบบไหนในอีก 2 ปี ข้างหน้ า? ...หรื อ 5 ปี จาก
นี ้? ...10 ปี จากนี ้? พระเจ้ าให้ เกียรติคริ สเตียนที่ตงใจจะเป็
ั้
นคนสัตย์ซื่อต่อพระองค์ ท่านเห็นตัวเองในอีก
10 ปี ข้างหน้ านับจากนี ้เป็ นผู้ที่ดําเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อเพื่อพระคริ สต์ได้ ไหม? ท่านเห็นตัวเองเป็ นคนที่ให้
ลําดับความสําคัญสูงสุดกับการเชื่อฟั งธรรมบัญญัตแิ ละคําสอนของพระคัมภีร์ไหม?
ความท้ าทายอื่นๆ ที่ทา่ นจะเผชิญในช่วงชีวิตที่เหลืออยูก่ ็คือ การพัฒนาความแน่วแน่มนั่ คง ท่านเป็ น
คนประเภทที่พร้ อมจะต่อสู้กบั “โกลิอทั ” วันนี ้ แต่กลับกลัวเงาของตัวเองในวันพรุ่งนี ้ไหม? ท่านอยูบ่ น
จุดสูงสุดของโลกในวันนี ้ แต่อยูใ่ นหุบเขาแห่งความสิ ้นหวังและท้ อใจในวันถัดไปไหม? พระเจ้ าสามารถ
ช่วยท่านให้ สร้ างความแน่วแน่มนั่ คงในชีวิต ท่านจะยังคงมีวนั ดีๆ และวันร้ ายๆ แต่ทา่ นสามารถเรี ยนรู้ที่จะ
วางใจในพระเยซูและไม่ถกู ทับถมด้ วยปั ญหาที่เข้ ามาในชีวิต ไม่มีการแก้ ปัญหาด้ วยเวทมนต์สําหรับคนที่
ต้ องการความแน่วแน่มนั่ คง ท่านมุง่ มัน่ และจดจ่อสายตาของท่านที่พระเยซูและคําสอนของพระองค์

ขัน้ ตอนที่ 4 เรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ ของท่ าน
ท่านไม่ใช่คริ สเตียนเพียงเพราะท่าน “รู้สกึ รอดแล้ ว” ไม่วา่ ความรู้สกึ นันจะเป็
้
นอะไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม
ความรู้สกึ ของท่านเป็ นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน พระเจ้ าให้ ความรู้สกึ กับท่าน
ท่านจึงต้ องเรี ยนรู้ที่จะใช้ อารมณ์ในทางที่จะทําให้ ชีวิตมีความชื่นชมยินดีและเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า
พระเจ้ ามีถ้อยคํามากมายเกี่ยวกับอารมณ์ที่แตกต่างกันในพระคัมภีร์ ท่านจําเป็ นต้ องค้ นหาว่าความรู้สกึ
ต่างๆ จะช่วยให้ ทา่ นเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็จมากขึ ้นได้ อย่างไร
หนึง่ ในขันตอนพื
้
้นฐานของการเติบโตในด้ านนี ้คือการเข้ าไปสัมผัสกับความรู้สกึ ของท่าน จงเรี ยนรู้ที่จะ
กําหนดว่าท่านจะแสดงอารมณ์ตา่ งๆ อย่างไรและเมื่อใด จงยอมรับมันและเรี ยนรู้ที่จะแสดงมันออกมา
อย่าปล่อยให้ ความรู้สกึ ควบคุมท่านตลอดชีวิต สิ่งที่ท่านรู้สกึ นันไม่
้ ควรเป็ นปั จจัยสําคัญหลักในการ
ตัดสินใจของท่าน
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บางคนอยูใ่ นภาวะที่มี “ความแปรปรวนทางอารมณ์” พวกเขาถืออารมณ์เป็ นใหญ่ พวกเขาใช้ อารมณ์
อย่างมาก และแสดงความรู้ สกึ ออกมาอย่างรวดเร็ ว วันหนึง่ (หรื อนาทีหนึง่ ) พวกเขาอาจรู้สกึ ตื่นเต้ นและ
ล่องลอยไปกับความรู้สึกชื่นชมยินดี ในวันถัดมา (หรื อนาทีถดั มา) พวกเขาอาจอยูใ่ นห้ วงความรู้สกึ ที่ท้อแท้
โลกทังใบตกอยู
้
ใ่ นความเศร้ าหมอง ส่วนอีกคนหนึง่ มีอารมณ์ที่เย็นชา พวกเขาไม่เคยแสดงอารมณ์ออกมา
อย่างเปิ ดเผย การแสดงออกอย่างเยือกเย็นไม่มีความอบอุน่ หรื อไร้ ความรู้สกึ
พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นมีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้ วยความชื่นชมยินดีกบั พระองค์
พระองค์สามารถช่วยท่านให้ พบทางที่สร้ างสรรค์ในการแสดงอารมณ์ ท่านสามารถชื่นชมยินดีในความรอด
ที่พระองค์ประทานให้ ให้ ศกึ ษาพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เพื่อดูการแสดงอารมณ์ในแบบต่างๆ ของ
พระเยซู พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นเติบโตขึ ้น เพื่อที่ทา่ นจะสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกมาใน
ลักษณะที่จะทําให้ คนอื่นเห็นว่าพระองค์เป็ นผู้นําในชีวิตของท่าน
การควบคุมอารมณ์นนไม่
ั ้ ได้ หมายความว่าจะไม่แสดงอารมณ์เลย แต่หมายความว่าท่านจําเป็ นต้ อง
เรี ยนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ของท่าน พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นเป็ นคนที่มีความรู้สึก จุดสําคัญคือการ
เรี ยนรู้ที่จะแสดงมันออกมาอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้ า

ก. ท่ านเรี ยนรู้ท่ จี ะจัดการกับความรู้ สกึ ของท่ านด้ วยการพัฒนา
ทัศนคติตามหลักการของพระคัมภีร์
ในขันตอนที
้
่ 2 “เปลี่ยนวิธีคดิ ” นัน้ เราได้ อภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างทัศนคติและความรู้สกึ
(อารมณ์) ทัศนคติที่ท่านมีตอ่ คน หรื อต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ นัน้ จะเป็ นตัวกําหนดว่าท่านจะ
ตอบสนองด้ วยความรู้สึกของท่านอย่างไร ส่วนใหญ่แล้ วความรู้สกึ ของท่านจะสะท้ อนทัศนคติที่มีตอ่
สถานการณ์นนๆ
ั้
ถ้ าท่านต้ องการเปลี่ยนวิธีการแสดงความรู้สกึ อย่างแรกคือท่านจะต้ องพัฒนาทัศนคติเสียใหม่ตามคํา
สอนของพระคัมภีร์ พระธรรมมาระโก 3:1-8 กล่าวถึงตอนที่พระเยซูทรงโกรธ พระเยซูทรงมีอะไรอยูใ่ นใจ
เมื่อตอนที่พระองค์ร้ ูสกึ โกรธ? พระองค์ทรงแสดงความโกรธอย่างไร? คําตอบของคําถามเหล่านี ้จะเปิ ดเผย
ทัศนคติของพระองค์ที่มีตอ่ สถานการณ์นนั ้

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน

25

ข. เมื่อมี “ความรู้ สกึ ที่ผดิ ” จงระบายมันออกมาด้ วยการอธิษฐาน
กับพระเจ้ า
ความรู้สกึ ไม่ใช่เรื่ องของความดีหรื อความเลว มันอยู่ “ตรงกลาง” พระเจ้ าสร้ างเราให้ สามารถแสดง
อารมณ์ได้ อย่างหลากหลาย แล้ วอะไรคือ “ความรู้สกึ ที่ผิด” เมื่อความรู้สึกอะไรก็ตามที่แสดงออกมาอย่าง
ผิดที่หรื อผิดเวลา นัน่ คือ “ความรู้สกึ ที่ผิด” ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมห้ องของบิลล์ได้ รับแจ้ งข่าวจากทาง
บ้ านว่าพ่อแม่ของเขาถูกฆ่าตาย ถ้ าบิลล์ระเบิดหัวเราะออกมา นัน่ ถือเป็ นการแสดงความรู้สกึ ยินดีแบบผิดที่
และผิดเวลา
ท่านควรจะทําอย่างไรเมื่อรู้สึกอยากแสดงอารมณ์แบบผิดเวลา? อย่าเก็บกดหรื อเก็บงําสิ่งนี ้ไว้ ในใจจน
เป็ นนิสยั จงเรี ยนรู้ที่จะระบายความรู้สึกนี ้กับพระเจ้ าในคําอธิษฐาน บอกพระเจ้ าทังหมดว่
้
าท่านรู้สกึ
อย่างไร ในขณะที่บอกพระองค์วา่ ท่านรู้สกึ อย่างไรนัน้ ท่านจะสามารถระบายอารมณ์นี ้ออกมาได้ ชวั่ คราว
วิธีแก้ ปัญหาถาวรหรื อระยะยาวเมื่อมี “ความรู้สกึ ที่ผิด” คือ จัดการกับทัศนคติ ท่านอาจจําเป็ นต้ อง
เปลี่ยนทัศนคติตอ่ คนหรื อบางสิ่งที่ทําให้ ทา่ นต้ องการตอบสนองด้ วย “ความรู้สกึ ที่ผิด”
เราทุกคนต่างก็เคยแสดงความรู้สกึ ต่างๆ เช่น เกลียด โกรธ หรื อ กลัว บางทีรูปแบบเก่าในการ
ตอบสนองของท่านคือการปล่อยให้ อารมณ์เหล่านี ้ควบคุมความคิด คําพูด และการกระทําของท่าน แต่
ตอนนี ้ท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ ว ท่านต้ องเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการตอบสนองใหม่ “แต่ฉนั ควรจะ
ทําอย่างไรเมื่อ ‘ความรู้สกึ ที่ผิด’ เหล่านี ้เกิดขึ ้น?” ด้ วยความช่วยเหลือของพระเจ้ า ท่านสามารถปล่อยให้
พระองค์เอาความรู้สึกเหล่านี ้ออกไปและแทนที่ด้วยความรู้สกึ ที่เหมาะสมมากขึ ้นสําหรับสถานการณ์นนั ้
ยกตัวอย่างเช่น หลายครัง้ เมื่อท่านตอบโต้ ด้วยความโกรธ แต่พระเจ้ าอาจต้ องการให้ เราตอบสนองด้ วยการ
เสียใจ
เป้าหมายสูงสุดควรเป็ นการตอบสนองด้ วยอารมณ์ในแบบที่พระเจ้ าต้ องการ ส่วนเป้าหมายอีกอย่าง
หนึง่ คือการเรี ยนรู้ที่จะรู้สกึ ตามแบบที่พระเจ้ ารู้สึกในทุกๆ สถานการณ์ ในขณะที่ศกึ ษาพระคัมภีร์และ
อธิษฐานนัน้ พระเจ้ าจะช่วยให้ ทา่ นเรี ยนรู้วา่ พระองค์ร้ ูสกึ อย่างไรในสิ่งที่ทา่ นกําลังเผชิญในชีวิต พระองค์
จะให้ กําลังกับท่านเพื่อที่จะตอบสนองในวิธีเดียวกัน
พระคัมภีร์สอนว่าท่านควรเป็ นนายเหนือความรู้สกึ อย่าปล่อยให้ คนหรื อปั ญหาควบคุมความรู้สกึ
การเรี ยนรู้ วิธีการจัดการกับอารมณ์ในแบบที่พระเจ้ าต้ องการนันจะต้
้ องใช้ เวลา ในฐานะคริ สเตียนที่
กําลังเติบโต ท่านอาจจะยังมีความรู้สกึ ในด้ านลบมากเกินไปที่ทําให้ ท่านเสียใจ ความรู้สกึ ที่สําคัญที่สดุ
บางอย่างที่ควรจะแสดงออกในชีวิตของคริ สเตียนคือความรัก สันติสขุ และความชื่นชมยินดี ท่านอาจจะ
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ไม่ได้ แสดงความรู้สึกทัง้ 3 อย่างนี ้ออกมาอยูต่ ลอดเวลา แต่ความรู้สกึ เหล่านี ้ควรจะเติบโตแข็งแรงขึ ้นทุกๆ
วันในชีวิตของท่าน

ค. เรี ยนรู้ ท่ ีจะไวต่ อความรู้ สึกของผู้อ่ นื
เป็ นเรื่ องง่ายที่จะเห็นแก่ตวั และคิดถึงแต่ตวั เอง แต่พระเยซูต้องการให้ เราคิดถึงผู้อื่นและไวต่อความรู้สกึ
ของพวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า “ความรู้ สึกของผู้อ่ ืนเป็ นสิ่งสําคัญ เราไม่ มีเสรี ภาพที่จะทําสิ่งที่จะ
สร้ างความเดือดร้ อนให้ กับผู้อ่ ืน” (1โคริ นธ์ 10:29 ฉบับ New Life Bible แปลความ)
จงถามตัวท่านเองว่า “พระเจ้ ามีความรู้สึกอย่างไรต่อข้ าพเจ้ าและต่อคนอื่นๆ ที่ข้าพเจ้ าพบในแต่ละ
วัน?” พยายามไวต่อความรู้สกึ ของพระเจ้ า พระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าพระเจ้ าพร้ อมที่จะยกโทษให้ เราเมื่อ
เราล้ มลง เราต้ องเรี ยนรู้ ที่จะดําเนินชีวิตด้ วยทัศนคติของ “การยกโทษแบบนาทีตอ่ นาที” ท่านอาจถูก
ทดลองให้ ร้ ูสกึ โกรธคนอื่นเมื่อพวกเขาทําให้ ทา่ นไม่พอใจ ดังนันจงพร้
้
อมที่จะยกโทษให้ พวกเขาและอย่า
ขุน่ เคืองพวกเขา
นอกจากนี ้ท่านยังต้ องเต็มใจที่จะรับการยกโทษจากพระเจ้ าเมื่อท่านล้ มลง และเมื่อท่านล้ มลง จงอย่า
ปล่อยให้ ความรู้สกึ ท้ อแท้ ทําให้ ทา่ นออกห่างจากพระเจ้ า พระเจ้ าจะช่วยให้ ทา่ นเติบโตขึ ้น ถึงแม้ วา่ ท่านจะ
รู้สกึ ล้ มเหลวก็ตาม พระสัญญาของพระเจ้ าเป็ นจริงสําหรับท่าน “ข้ าพเจ้ าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผ้ ทู รง
เสริ มกําลังข้ าพเจ้ า” (ฟี ลิปปี 4:13) พระเจ้ าจะประทานความเข้ มแข็งทางอารมณ์ที่จําเป็ นต้ องใช้ เพื่อเผชิญ
กับอุปสรรคในวันนี ้ นอกจากนี ้ พระองค์ยงั ประทานกําลังและความว่องไวให้ เพื่อที่ท่านจะเห็นความรู้สกึ
ของผู้อื่นเกี่ยวกับสถานการณ์นี ้

ขัน้ ตอนที่ 5 แบ่ งปั นให้ ผ้ ูอ่ ืนรู้ว่าพระเยซูทรงทําอะไรในชีวติ ของ
ท่ าน
การนํา 4 ขันตอนแรกมาเป็
้
นการปฏิบตั เิ พื่อที่จะเป็ นคริสเตียนที่ประสบความสําเร็ จนัน้ เป็ นสิ่งที่สําคัญ
มาก ในขณะที่ท่านทําตาม 4 ขันตอนเหล่
้
านี ้ ท่านอาจต้ องแบ่งปันกับคนอื่นว่าพระคริ สต์กําลังทําอะไรใน
ชีวิตของท่าน
ถ้ าท่านกําลังดําเนินชีวิตคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็จ คนอื่นๆ ก็อยากจะรู้ว่าท่านทําได้ อย่างไรนี่เป็ น
โอกาสที่ยอดเยี่ยมที่ทา่ นจะชี ้ให้ พวกเขาเห็นว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่าง
แท้ จริ ง หนึง่ ในเป้าหมายใหม่ของท่านควรเป็ นการแบ่งปั นให้ ผ้ อู ื่นรู้ว่าพระเยซูกําลังทําอะไรกับชีวิตของท่าน
อะไรคือวิธีการที่ดีที่สดุ ที่จะทําเช่นนัน?
้
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ก. แบ่ งปั นความรักก่ อน
พระธรรม 1โคริ นธ์ 13:1-8 บอกเราว่าความรักที่แท้ จริ งเป็ นอย่างไร และเราสามารถแสดงความรักต่อ
ผู้อื่นอย่างไร ให้ ดวู ิธีการปฏิบตั ใิ นการแบ่งปั นความรักให้ กบั ผู้อื่น (วิธีการเหล่านี ้ฟั งง่ายแต่ทําไม่ง่ายเลย!)
ความรักเป็ นหนึง่ ในแรงขับเคลื่อนที่มีพลานุภาพมากที่สดุ ในโลกของเรา ความรักของท่านจะทําให้ คนอื่น
เชื่อว่าการเป็ นคริ สเตียนเป็ นสิ่งที่ดี

ข. มองหาผู้ท่ มี ีความเดือดร้ อน
บ่อยครัง้ ที่ผ้ คู นเปิ ดใจรับแนวความคิดใหม่ๆ เมื่อพวกเขามีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ด้วยตัวเองใน
สถานการณ์เช่นนี ้ พวกเขามักให้ ความสนใจที่จะฟั งว่าพระเยซูคริ สต์จะช่วยแก้ ปัญหาให้ พวกเขาได้ อย่างไร
จงทูลขอให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงนําท่านไปหาคนที่มีความเดือดร้ อน

ค. มองหาคนที่ต้องการความช่ วยเหลือ
มีคนมากมายที่มีความเดือดร้ อน แต่ไม่ได้ หมายความว่าคนเหล่านี ้ทุกคนต้ องการความช่วยเหลืออย่า
บังคับให้ ใครต้ องฟั งท่าน ถ้ าพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็แทบจะไม่มีอะไรที่ทา่ นสามารถทําเพื่อ
พวกเขาได้ ยกเว้ นแต่การแสดงความรักต่อพวกเขาเสมอ ให้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์เปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
พวกเขา จงพร้ อมที่จะช่วยเหลือเมื่อพวกเขาเข้ ามาหาท่าน เมื่อท่านแบ่งปั นความรักให้ กบั คนเหล่านี ้พวก
เขาจะเห็นว่าพระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ จริ งๆ

ง. อย่ าสั่งสอนหรื อโต้ เถียง
เมื่อท่านกําลังเป็ นพยานกับผู้อื่นว่าพระเยซูทรงทําอะไรในชีวติ ของท่านนัน้ อย่าสัง่ สอน อย่ามีท่าทีที่วา่
“ฉันเป็ นคนดีกว่าคุณ” และอย่าบอกคนอื่นว่าเขากําลังทําผิด หรื อบอกว่าพวกเขากําลังอยูบ่ นทางที่นําไปสู่
นรก แต่จงใช้ คําที่กําลังใจพวกเขา แบ่งปั นสิ่งที่พระเจ้ าทรงทําในชีวิตของท่าน พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มี
หน้ าที่ที่จะทําให้ พวกเขาสํานึกในความบาป ไม่ใช้ เรา
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ข. วิธีการเริ่มใช้ ห้าขัน้ ตอน
ตอนนี ้ท่านมีความเข้ าใจขันพื
้ ้นฐานของห้ าขันตอนสู
้
ก่ ารเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จแล้ ว
ต่อไปนี ้เป็ นเวลาของการปฏิบตั ิ การรู้ห้าขันตอนแบบผิ
้
วเผินไม่ชว่ ยให้ ทา่ นเปลี่ยนแปลงได้
พระเจ้ าทรงสร้ างท่านอย่างมีวตั ถุประสงค์ นัน่ คือการให้ ท่านทําความดีตามแผนการของพระองค์ดู
พระธรรมเอเฟซัส 2:10 แผนการของพระเจ้ าที่มีสําหรับท่านนันเต็
้ มไปด้ วยความสําเร็ จจากมุมมองของ
พระองค์ เส้ นทางที่พระองค์เตรี ยมไว้ เพื่อท่านนันเต็
้ มไปด้ วยเสรี ภาพและวัตถุประสงค์
แต่มารซาตานก็มีแผนสําหรับท่านเช่นกัน ทุกย่างก้ าวที่ท่านเดินไปหาพระเจ้ านัน้ ทําให้ มารซาตาน
โกรธเกรี ย้ ว มันจะทําทุกอย่างเพื่อให้ ทา่ นหมดกําลังใจ หลอกลวงท่าน และทําให้ ทา่ นท้ อแท้ ใจ มารซาตาน
ไม่ต้องการให้ ทา่ นได้ ชื่นชมยินดีในความสําเร็จที่พระเจ้ าเตรี ยมไว้ ซาตานต้ องการให้ ทา่ นตกเป็ นทาสของ
ความบาป
ดังนันท่
้ านจึงมีทางเลือก เลือกที่จะจดจ่อความสนใจอยู่ที่การเดินในทางที่พระเจ้ าทรงกําหนดไว้ เพื่อ
ท่าน ซึง่ เป็ นทางที่ประสบความสําเร็ จอย่างแท้ จริ ง หรื อจะเดินตามทางที่มารซาตานวางไว้ ตรงหน้ าท่านและ
ทําให้ ทา่ นตกเป็ นทาสของมัน
ต่อไปนี ้เป็ นแนวความคิดที่จะช่วยให้ ทา่ นเริ่ มนําห้ าขันตอนไปปฏิ
้
บตั เิ พื่อที่จะเป็ นคริ สเตียนที่ประสบ
ความสําเร็ จ หนึง่ ในยุทธศาสตร์ ที่จะช่วยให้ ทา่ นใช้ ห้าขันตอนนี
้
้ให้ ประสบความสําเร็ จ คือการนําคําสอน
ของพระคัมภีร์ไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินชีวิตประจําวัน อธิษฐานและขอให้ พระเจ้ าทรงช่วยท่านในเรื่ องนี ้
ทุกๆ วัน

1. เลือกหมวดพระคัมภีร์ท่ มี ีความหมาย
เลือกหมวดพระคัมภีร์ที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับคําถาม ปั ญหา หรื อความสนใจที่ท่านมี

2. ใช้ เวลาในการท่ องจําพระคัมภีร์
กําหนดเป้าหมายว่าท่านจะท่องจําข้ อพระคัมภีร์ให้ ได้ กี่ข้อในแต่ละสัปดาห์หรื อแต่ละเดือน พยายามใช้
เวลาพิเศษในวันอาทิตย์ในการท่องจําพระคัมภีร์ ดูพระธรรมอิสยาห์ 58:13-14
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3. ใช้ เวลาในการใคร่ ครวญพระคําของพระเจ้ า
การใคร่ครวญพระคําของพระเจ้ าคือการสํารวจชีวิตผ่านมุมมองของพระเจ้ า พระเจ้ าทรงคิดอย่างไรกับ
เรื่ องนี ้? พระเจ้ าทรงรู้สกึ อย่างไรกับเรื่ องนี ้? พยายามอ่านและใคร่ครวญหรื อภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า
ก่อนเข้ านอน เพราะความคิดต่างๆ ในช่วงเย็นยังคงวนเวียนอยูใ่ นใจของเราทังคื
้ น และจะเป็ นตัวกําหนด
ทัศนคติของเราในวันถัดไป ดูพระธรรมสดุดี 63:5-6

4. คิดถึงพระวจนะของพระเจ้ าเมื่อท่ านกําลังทําสิ่งที่ไม่ ต้องใช้
ความคิดมาก
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7 จดบันทึก 4 เวลาในระหว่างวันที่เราสามารถคิดและพูดถึงพระวจนะของ
พระเจ้ าได้ คือ
ก)
ข)
ค)
ง)

เมื่ออยู่บ้าน (ยกตัวอย่าง ในเวลารับประทานอาหาร หรื อเมื่อพักผ่อนหรื อทํางาน)
เมื่อออกไปเดินเล่นนอกบ้ าน (หรื อโดยสารรถยนต์หรื อรถไฟ)
เมื่อจะเข้ านอน
เมื่อตื่นนอน

5. รับความช่ วยเหลือจากเพื่อนหนึ่งหรือสองคน
หากท่านทําแผนการทังหมดนี
้
้โดยลําพัง จะทําให้ ท่านรู้สึกท้ อแท้ ใจได้ ง่ายๆ
แต่ถ้าท่านมีใครสักคนที่คยุ ด้ วย ก็จะเป็ นกําลังใจให้ ท่านทําต่อไป จงตังเป้
้ าหมายต่างๆ กับเพื่อน และ
ตรวจสอบกันและกันเพื่อดูวา่ ท่านไปถึงเป้าหมายเหล่านี ้
ต่อไปนี ้เป็ นข้ อพระคัมภีร์ซงึ่ จะช่วยให้ ทา่ นเรี ยนรู้ความคิด เป้าหมาย และความรู้สกึ ของพระเจ้ า
มัทธิว 5-7
ยอห์น 15
1 โคริ นธ์ 13
โรม 6-8
กาลาเทีย 5

โคโลสี 3
1 เธสะโลนิกา 4
ฮีบรู 12
ยากอบ 1

การมีประสบการณ์ในการเป็ นคริ สเตียนที่เติบโตจะทําให้ ทา่ นสุขใจอย่างแท้ จริ ง ความสําเร็จที่แท้ จริ ง
ในสายพระเนตรของพระเจ้ าทําให้ เกิดสันติสขุ ภายใน ไม่ว่าชีวิตจะยากลําบากเพียงไร บทนี ้เราจะพูดถึงสิ่ง
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ต่างๆ ที่ท่านสามารถทําได้ เพื่อช่วยให้ ทา่ นเติบโตทังในฝ่
้ ายวิญญาณ จิตใจ และอารมณ์ ยากอบ 1:2-4
และโรม 5:3-5 หนุนใจเราให้ ยอมรับบททดสอบยากๆ ที่ผ่านเข้ ามาในชีวิต เพราะพระเจ้ าจะใช้ บททดสอบ
เหล่านี ้ในการพัฒนาอุปนิสยั ที่ดี
โรม 5:3-5
“เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ ยากของเราด้ วย เพราะเรารู้ ว่าความทุกข์ ยากนัน้ ทํา
ให้ เกิดความอดทน และความอดทนทําให้ เห็นว่ าเราเป็ นคนที่พระเจ้ าทรงใช้ ได้
และการที่เราเห็นเช่ นนัน้ ทําให้ เกิดมีความหวังใจ และความหวังใจมิได้ ทาํ ให้ เกิด
ความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรั กของพระเจ้ าได้ หลั่งเข้ าสู่จิตใจ
ของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ งึ พระองค์ ได้ ประทานให้ แก่ เราแล้ ว”
ด้ วยการเติบโตทังหมดนี
้
้ ท่านจะต้ องมุง่ มัน่ พัฒนาความซื่อสัตย์สจุ ริตและการสํานึกผิดภายใน การ
เป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จไม่ได้ หมายความว่าท่านพยายามเชื่อฟั งพระบัญญัตทิ งั ้ 650 ข้ อของพระ
เจ้ าในทุกๆ วัน ความสําเร็ จที่แท้ จริ งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เพื่อที่ท่านจะเชื่อฟั งพระบัญญัติ
ของพระเจ้ าเพราะท่านต้ องการที่จะเชื่อฟั ง ค่านิยมของท่านนันจะต้
้ องเป็ นเหมือนค่านิยมของพระเยซู
เป็ นไปไม่ได้ ที่ทา่ นจะเป็ นคนที่พระเจ้ าต้ องการให้ เป็ นโดยอาศัยความสามารถและความพยายามของ
ท่านเองไม่วา่ จะทุม่ เททํางานนันอย่
้ างหนักเพียงใด ท่านก็ยงั ตกจากมาตรฐานของพระเจ้ า นัน่ จึงเป็ น
เหตุผลที่วา่ ทําไมพระองค์จงึ ประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เพื่อเป็ นครู ผู้นํา คนนําทาง และผู้ชว่ ยให้ กบั ท่าน
ด้ วยการช่วยเหลือของพระองค์ ท่านจึงเผชิญแต่ละวันได้ ด้วยความมัน่ ใจ พระองค์จะประทานกําลังให้
เพื่อที่ทา่ นจะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิคประจําวันด้ วยการไว้ วางใจพระองค์
เมื่อท่านล้ มลง จงสารภาพทันที อย่าหลอกตัวเองโดยคิดว่าคริ สเตียนที่เติบโตแล้ วไม่เคยทําบาป
คริ สเตียนทําบาป การเติบโตอย่างแท้ จริ งของท่านจะปรากฏให้ เห็นทางการตอบสนองต่อความล้ มเหลว
ท่านสารภาพความผิดแม้ ไม่มีใครเห็นความล้ มเหลวหรื อความบาป ท่านสารภาพความบาปเพราะ
จิตสํานึกผิดภายใน ไม่ใช่แรงกดดันจากภายนอก การเป็ นผู้ใหญ่ที่แท้ จริ งคือการสําแดงชีวิตให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่า
ท่านให้ เกียรติพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ สําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงทําในชีวิต
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บทที่ 3

พระวิญญาณบริสุทธิ์
เราได้ พดู หลายอย่างเกี่ยวกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และส่วนของพระองค์ที่ช่วยเราให้ เป็ นคริ สเตียนที่
ประสบความสําเร็ จ เรารู้จกั พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ดีแค่ไหน? พระองค์เป็ นภาพสลัวๆ ในความคิดของท่าน
หรื อ? จากคะแนน 1-10 ท่านให้ คะแนนตัวเองเท่าใดในเรื่ องการรู้จกั พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์? เรามาดูกนั ให้
ชัดขึ ้นว่าพระองค์ทรงเป็ นผู้ใด และพระองค์ทรงทําอะไรในชีวิตของเรา

ก. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?
พระคัมภีร์เป็ นแหล่งความรู้ที่ดีที่สดุ ที่จะค้ นหาว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงเป็ นผู้ใด ในพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิมแทบจะไม่พดู ถึงพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่ภาคพันธสัญญาใหม่อ้างอิงถึงพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ไว้ มากมาย ก่อนอื่นเราต้ องขจัดแนวความคิดผิดๆ เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ออกไปเสียก่อน
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ใช่พระเยซูคริ สต์ พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่าหลังจากการสิ ้นพระชนม์และ
การฟื น้ คืนพระชนม์ของพระองค์แล้ ว พระองค์จะเสร็จขึ ้นสูส่ วรรค์ แต่สาวกของพระองค์จะไม่ถกู ทิ ้งไว้ ลําพัง
พระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะช่วยพวกเขา พระเยซูไม่เคยบอกว่าพระองค์เองเป็ นพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ใช่อีกพระนามหนึง่ ของพระเจ้ าพระบิดา พระเยซูไม่เคยอธิบายว่าพระบิดาทรง
สถิตบนสวรรค์ในฐานะพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ผู้เขียนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ไม่เคยบอกว่า
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นบุคคลเดียวกับพระเจ้ าพระบิดา อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ชี ้ให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มีความเกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิดกับพระเจ้ าพระบิดาและพระเยซูคริสต์

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ นบุคคล
พระธรรมยอห์นให้ ข้อมูลที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ในเรื่ อง
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ในยอห์นบทที่ 13-16 พระเยซูกล่าวถึงพระวิญญาณบริสทุ ธิ์วา่ เป็ นบุคคลจริ งๆ ใน
หนังสือยอห์น 16:7-11 พระเยซูอธิบายบางสิ่งที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงทําในโลกของเรา
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พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ใช่ผีที่ลอ่ งลอยอยูท่ วั่ ไปในโลกของเรา พระองค์เป็ นบุคคลจริ งๆ และไม่ควรถูก
เรี ยกว่า “มัน” พระธรรมเอเฟซัส 4:29-32 ชี ้ให้ เห็นว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มีอารมณ์ – เราสามารถทําให้
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เสียพระทัย พระองค์ทรงมีความคิดและความตังใจด้
้ วย ดูโรม 8:27 และ
1 โครินธ์ 12:11

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ นพระเจ้ า
พระลักษณะหนึง่ ที่ทําให้ พระเจ้ าแตกต่างอย่างมากจากสิ่งทรงสร้ างทังปวง
้ ก็คือพระองค์ทรงสถิตทัว่ ทุก
หนแห่งในเวลาเดียวกัน พระคัมภีร์สอนเราอย่างชัดเจนว่าถ้ าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ าไม่ได้ อยูใ่ น
ท่าน ท่านก็ไม่ใช่คริ สเตียน ดูพระธรรมโรม 8:9 ทางเดียวที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะอยูใ่ นคริ สเตียนหลาย
ล้ านคนในเวลาเดียวกันได้ ก็คือพระองค์มีฤทธิ์อํานาจที่จะสถิตอยูท่ กุ หนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน
ในขณะที่ทา่ นอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ตลอดทังเล่
้ มนัน้ ท่านจะพบว่าผู้เขียนพระคัมภีร์เน้ น
ว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นพระเจ้ า ไม่ใช่ทตู สวรรค์หรื อสิ่งทรงสร้ างประเภทอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เปโตร
กล่าวว่า พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นผู้ดลใจผู้เขียนพระธรรมเล่มต่างๆ ในพระคัมภีร์ ดู 2 เปโตร 1:20-21

3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเท่ าเทียมกับพระเจ้ าพระบิดา และ
พระเยซู
พระเยซูและผู้เขียนพระธรรมเล่มต่างๆ ในพระคัมภีร์ไม่ได้ วางพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไว้ ตํ่ากว่าพระเจ้ า
พระบิดา ทังพระวิ
้
ญญาณบริ สทุ ธิ์ และพระเจ้ าพระบิดา และพระเยซู ต่างก็ทรงมีพระราชกิจของพระองค์
เองที่แตกต่างกันไปในฐานะพระเจ้ า ระดับของความเท่าเทียมกันนันแสดงให้
้
เห็นในขณะที่ผ้ เู ขียนพูดถึง
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าเที่ยงแท้ และเป็ นพระเจ้ าอย่างสมบูรณ์ พระองค์ไม่ได้ เป็ น
“รองประธานาธิบดี” หรื อบุคคลที่ 3 พระองค์ทรงเป็ นหนึง่ ร่วมกับพระเจ้ าพระบิดาและพระเจ้ าพระบุตร
คริ สเตียนพูดถึงบุคคลทังสามนี
้
้ว่า ตรี เอกานุภาพ บุคคลทังสามนี
้
้เป็ นพระเจ้ า – พระเจ้ าพระบิดา พระเจ้ า
พระบุตร และพระเจ้ าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ทังสามไม่
้
ใช่พระเจ้ าที่แยกออกเป็ นสามองค์

ข. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําอะไรบ้ างในชีวิตเมื่อท่ าน
ตัดสินใจเป็ นคริสเตียน
ก่อนที่มนุษย์จะเป็ นคริ สเตียน พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะให้ ความสนใจกับการดําเนินชีวิตของพวกเขา
อย่างลึกซึ ้ง พระเจ้ ารักคนบาปมานานก่อนที่พวกเขาจะเลือกรักพระองค์ตอบ
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1. พระองค์ ทรงทําให้ ท่านสํานึกในความบาป
เมื่อเรานยังเป็ นเด็กเล็กๆ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทําให้ เราตระหนักถึงความบาป ในยอห์น 16:6-11
ชี ้ให้ เห็นว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงทํางานอยูท่ วั่ โลก ทรงโน้ มนํามนุษย์ให้ สํานึกในความบาป และสําแดง
ให้ เราเห็นว่ามีทางที่ดีกว่าในการดําเนินชีวิต พระวิญญาณบริสทุ ธิ์พดู กับมนุษย์ผา่ นทางจิตสํานึกผิดชอบ
ของเรา ถ้ าเราจงใจเพิกเฉยต่อจิตสํานึกผิดชอบของตนเอง เราก็อาจไปถึงจุดที่ไม่สามารถได้ ยินเสียงพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์อีกต่อไปเมื่อพระองค์ทําให้ เราสํานึกในความบาปผ่านทางจิตสํานึกผิดชอบของเรา
ในบางโอกาส พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะใช้ มาตรการรุนแรงเพื่อที่จะดึงความสนใจจากคนบาป ใน
พระธรรมกิจการบทที่ 9 อธิบายถึงตอนที่เซาโลถูกทําให้ ตาบอดและได้ ยินเสียงของพระเจ้ าที่ตรัสกับเขา เรา
ต้ องฟั งเสียงของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างระมัดระวัง เราไม่มีการรับประกันว่าพระเจ้ าจะใช้ มาตรการ
รุนแรงเพื่อที่จะตรัสกับเรา ถ้ าเรารู้ความจริ ง และเลือกที่จะเพิกเฉยต่อความจริ งนัน้ ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงก็รอเรา
อยูข่ ้ างหน้ า
พระคัมภีร์พดู ถึงคนที่ไม่ใช่คริ สเตียนว่าเป็ น “คนตาบอดฝ่ ายวิญญาณ” คนบาปมักไม่เข้ าใจผลร้ ายแรง
ของการทําบาป ซาตานหลอกลวงพวกเขาให้ เชื่อว่าการดําเนินชีวิตแบบนันใช้
้ ได้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
เสด็จมาและตรัสกับคนบาปแต่ละคนว่า “เจ้ ามีจดุ ว่างเปล่าลึกๆ อยูภ่ ายใน เจ้ าไม่สามารถเติมเต็มความ
ต้ องการของเจ้ าได้ มีเพียงพระเจ้ าเท่านันที
้ ่จะเติมความว่างเปล่าที่อยูล่ ึกๆ ภายในได้ ” สําหรับท่านแล้ ว มัน
อาจง่ายที่จะจดจําความรู้สกึ ว่างเปล่าที่ท่านมีอยูภ่ ายในก่อนที่ทา่ นจะเป็ นคริสเตียน
อย่าเข้ าใจผิด พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทําให้ ทกุ คนสํานึกในความบาป ไม่ใช่แต่เพียงคนเลวเท่านัน้
พระธรรมโรม 3:23 บอกว่าทุกคนทําบาป ถ้ าท่านยังไม่ได้ เป็ นคริ สเตียน และบอกตัวเองว่า “ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ูสกึ
ว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทําให้ ข้าพเจ้ าสํานึกในความบาป” นัน่ ก็เท่ากับว่าท่านไม่ฟังเสียงของพระองค์ ถ้ า
ท่านไม่สามารถแยกแยะได้ ว่าท่านกําลังจะทําบาปหรื อไม่ ท่านต้ องอธิษฐานและขอให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ตรัสภายในใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ ทา่ นรู้ วา่ ท่านกําลังจะทําบาป
แต่ในขณะเดียวกัน อย่าเรี ยกร้ องให้ พระเจ้ าพูดกับท่านเมื่อรู้วา่ ท่านได้ ละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้ า
ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าท่านขโมยเงิน (ไม่มีใครขโมยเงินของคนอื่นโดยบังเอิญ) ท่านรู้ว่าท่านได้ ละเมิดหนึง่ ใน
พระบัญญัตขิ องพระเจ้ า อย่าหาข้ ออ้ างและพูดว่า “ไม่เป็ นไรหรอกที่ฉนั ขโมย เพราะฉันไม่ได้ ยินพระเจ้ าพูด
กับฉัน และบอกว่ามันผิด” พระองค์ทรงพูดแล้ วในพระคัมภีร์ เมื่อท่านรู้ ความจริ งแล้ ว ท่านต้ องรับผิดชอบ
ด้ วยการเชื่อฟั ง
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ในขณะที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เปิ ดเผยความจริ งเรื่ องบาปและผลที่ตามมาซึง่ ร้ ายแรงถึงตายนัน้
พระองค์ก็ยงั เปิ ดเผยทางเลือกให้ กบั มนุษย์ด้วย นัน่ คือชีวิตใหม่ในพระคริ สต์ พระเจ้ าจะยกโทษให้ เมื่อท่าน
ยอมรับความบาปและสารภาพความบาปนัน้

2. พระองค์ ทรงนําท่ านมาหาพระคริสต์
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นําผู้คนมาหาพระเจ้ า คนบาปหาพระเจ้ าไม่พบ แต่พระเจ้ าหาคนบาปพบ
พระองค์รักท่านและทุกๆ คนในโลกนี ้ แม้ แต่ก่อนที่ทา่ นจะหันจากความบาปและยอมรับพระองค์
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงนําท่านสูค่ วามจริ งเกี่ยวกับชีวิต พระธรรมยอห์น 16:13 บอกว่าพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ทรงนําท่านสูค่ วามจริ งทังมวล
้
ไม่ใช่แค่สว่ นหนึง่ ของความจริง คําว่า “นํา” หมายถึงกระบวนการ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะไม่ประทานความจริ งของพระองค์ทงมวลแก่
ั้
ท่านในทันทีทนั ใด พระองค์ต้องการให้
ท่านมีประสบการณ์ในความจริ งนัน้ โดยมีความสัมพันธ์สว่ นตัวกับองค์พระเยซูคริ สต์ ไม่เพียงแต่บรรจุ
ความจริ งในพระคัมภีร์ไว้ ในหัวเท่านัน้

3. พระองค์ เสด็จมาและประทับอยู่ในจิตวิญญาณของท่ าน
เมื่อใครคนหนึง่ ตัดสินใจที่จะมอบชีวิตของเขาให้ กบั พระเจ้ า และเริ่ มติดตามพระองค์ พระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์จะเสด็จมาและประทับอยูภ่ ายในเขา พระธรรมโรม 8:9 อธิบายชัดเจนว่านี่เป็ นการเปลี่ยนแปลง
แบบทันทีทนั ใด ตราบใดที่ท่านเป็ นคริ สเตียน พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเสด็จมาในชีวิต พระองค์ไม่ได้ คอยอีก
วันหนึง่ สัปดาห์หนึง่ หรื อเดือนหนึง่ ก่อนที่จะเสด็จเข้ ามาในชีวิต พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ต้องการมีสว่ นอย่าง
มากในชีวิตของท่าน มากกว่าแค่เพียงทําให้ ทา่ นสํานึกในความบาปเท่านัน้ พระองค์ต้องการช่วยให้ ทา่ น
เติบโตในฝ่ ายวิญญาณและเป็ นคริ สเตียนที่เติบโต
ในวินาทีที่เรารอดนัน้ เราจะได้ ชีวิตใหม่ภายใน พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะนําชีวิตใหม่มาสูเ่ รา
โรม 8:11
“ถ้ าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้ พระเยซูเป็ นขึน้ มาจากความตายทรง
สถิตอยู่ในท่ านทัง้ หลาย พระองค์ ผ้ ูทรงชุบให้ พระเยซูคริสต์ เป็ นขึน้ มาจากความ
ตายแล้ วนัน้ จะทรงทําให้ กายซึ่งต้ องตายของท่ าน เป็ นขึน้ มาใหม่ ”
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ได้ ประทับอยูภ่ ายในท่านเพื่อที่จะนัง่ เงียบๆ อยูใ่ นมุมแห่งชีวิตในขณะที่ทา่ น
กําลังทําสิ่ง ที่ต้องการจะทําวันแล้ ววันเล่า พระองค์ต้องการเข้ าไปมีสว่ นอย่างมากในชีวิตของท่าน สิ่งสําคัญ
อย่างแรกที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ต้องการจะทํา คือบอกให้ ร้ ูวา่ ท่านเป็ นคริสเตียนที่แท้ จริ ง พระคัมภีร์บอกว่า
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“พระวิญญาณนันเป็
้ นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทังหลายว่
้
า เราทังหลายเป็
้
นบุตรของพระเจ้ า”

(โรม 8:16)
อย่าแปลกใจถ้ าจิตใจจะเต็มไปด้ วยความสงสัยว่า “บางทีข้าพเจ้ าอาจจะไม่ใช่คริ สเตียน ข้ าพเจ้ าจะรู้ได้
อย่างไร ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ูสกึ ว่าพระเจ้ ากําลังตรัสกับข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่ร้ ูสกึ แตกต่างเลย” ความคิดเหล่านี ้และ
ความคิดอื่นๆอาจจะอัดแน่นอยูใ่ นความคิดของท่าน และพยายามที่จะขโมยความมัน่ ใจที่พระเจ้ ามอบให้
ไปจากท่าน ท่านจะต้ องวางใจในสิ่งที่พระคัมภีร์บอก ถ้ าท่านสารภาพความบาปอย่างจริ งใจและขอให้
พระเยซูเป็ นผู้นําในชีวิตแล้ วล่ะก็ จงยอมรับว่าเรื่ องนี ้เป็ นความจริ ง จงยึดมัน่ ในพระสัญญาในพระคัมภีร์
ในตอนแรกท่านอาจจะไม่คอ่ ยได้ ยินเสียงของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เมื่อพระองค์ตรัสกับท่าน อย่า
คาดหวังว่าจะได้ ยินเสียงพระเจ้ าที่พดู ออกมาเป็ นเสียงดังๆ พระองค์แทบจะไม่ทําแบบนัน้ แต่พระองค์จะ
พูดในใจของท่าน วิธีหนึง่ ที่ท่านสามารถเรี ยนรู้การฟั งพระองค์ได้ ก็คือการอธิษฐานทุกวันว่า “พระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ ขอทรงช่วยให้ ข้าพระองค์ได้ ยินเสียงของพระองค์เมื่อพระองค์พดู กับข้ าพระองค์ในวันนี”้ ท่าน
อาจจะคุ้นเคยกับการที่พระองค์ทรงทําให้ ท่านสํานึกในความบาป ตอนนี ้ก็เช่นกันจงฟั งเมื่อพระองค์ทรงนํา
ท่านเข้ าสู่ความจริ งของพระองค์ในแต่ละวัน

ค. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําอะไรบ้ างในชีวิตหลังจากท่ าน
เป็ นคริสเตียนแล้ ว?
งานของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อท่านเลือกที่จะเป็ นคริ สเตียน พระองค์ต้องการจะทํา
มากกว่าการทําให้ ทา่ นสํานึกในความบาป พระองค์จะเป็ นเพื่อนที่สตั ย์ซื่อและเป็ นผู้ช่วย ถ้ าท่านจะให้
โอกาสนันกั
้ บพระองค์

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่ วยให้ ท่านเป็ นคริสเตียนที่ประสบ
ความสําเร็จ
ก่อนที่ท่านจะเป็ นคริ สเตียน วิญญาณของท่านตายแล้ ว ตอนนี ้ท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ ว พระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ได้ ประทับอยูภ่ ายในท่าน พระองค์ต้องการนําท่านในแต่ละวันและช่วยให้ ทา่ นเป็ นคริ สเตียนที่
เติบโต พระองค์ต้องการให้ ท่านเริ่ มนําคําสอนของพระองค์มาประยุกต์ใช้ ในทุกๆ ด้ านของชีวิตและชื่นชม
ยินดีในความรอดของพระองค์
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โรม 8:6-8 ฉบับอมธรรมร่ วมสมัย
“จิตใจของคนบาปนําไปสู่ความตาย แต่ จิตใจที่พระวิญญาณทรงควบคุมนําไปสู่
ชีวิตและสันติสุข จิตใจที่เต็มไปด้ วยบาปก็เป็ นศัตรูกับพระเจ้ า ไม่ ยอมอยู่ใต้
บทบัญญัตขิ องพระเจ้ า ทัง้ ไม่ สามารถอยู่ได้ ด้วย บรรดาผู้ท่ วี ิสัยบาปควบคุมอยู่ไม่
อาจเป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้ าได้ ”
ตอนนี ้ท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ ว และจะมีการตัดสินใจหลายอย่างในช่วงเวลาหลายเดือนต่อจากนี ้ว่าท่าน
จะทําในสิ่งที่ท่านต้ องการจะทําไหม? หรื อท่านจะเลือกทําในสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ ท่านทํา? บางส่วนใน
ตัวท่านจะต้ องการทําตามนิสยั และทัศนคติเก่าๆ ต่อไป ในบางด้ านของชีวิต ความปรารถนาเดิมๆ อาจจะ
ไม่หายไปในทันที แต่พระเจ้ าจะให้ กําลังแก่ท่าน เพื่อที่จะถอดถอนแนวทางการดําเนินชีวิตในความบาป
เก่าๆ และสวมท่าทีและการตอบสนองแบบใหม่ๆ ซึง่ แสดงถึงชีวิตคริสเตียนที่สตั ย์ซื่อ

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่ วยให้ ท่านเข้ าใจความจริงของ
พระเจ้ า
ตอนนี ้ท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ ว ความเข้ าใจในเรื่ องความจริ งของพระเจ้ าจะต้ องดีขึ ้น พระคัมภีร์สญ
ั ญา
ว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะนําท่านไปสู่ความจริงทังมวล
้
ดูพระธรรมยอห์น 16:13 ถ้ าท่านต้ องการที่จะ
เรี ยนรู้ถึงวิธีการที่จะทําให้ ประสบความสําเร็ จ ท่านต้ องเรี ยนรู้จากคําสอนในพระคัมภีร์วา่ พระเจ้ าต้ องการให้
ท่านดําเนินชีวิตอย่างไร
พระคัมภีร์เต็มไปด้ วยคําสอนเชิงปฏิบตั ใิ นเรื่ องการรักผู้อื่น แสดงความเมตตา การจัดการกับความโกรธ
และความกลัว ทังยั
้ งสอนเรื่ องการจัดการกับการเงินและเวลาส่วนตัวอย่างชาญฉลาด การเป็ นพ่อแม่ที่ดี
การเข้ ากันให้ ได้ กบั คนที่มีปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านจะต้ องจัดตารางเวลาประจําวันเพื่อศึกษา
พระคัมภีร์ และทูลขอพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ให้ เป็ นผู้สอน

3. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่ วยให้ ท่านสามารถต้ านทานการ
ทดลองได้
อย่าประหลาดใจเมื่อซาตานทดลองให้ ทําบาป มันจะทําทุกสิ่งตามกําลังของมันเพื่อทําลาย
ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างท่านกับพระเจ้ า แต่ท่านไม่จําเป็ นต้ องกลัวการทดลองเหล่านี ้ พระคัมภีร์เต็มไป
ด้ วยพระสัญญาที่วา่ พระเจ้ าจะช่วยท่านเมื่อการทดลองมาถึง ท่านไม่จําเป็ นต้ องทําตามการทดลองเหล่านี ้
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โรม 8:12-13 พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย
“ดูก่อนพี่น้องทัง้ หลาย เราทัง้ หลายเป็ นหนี ้ แต่ มิใช่ เป็ นหนีฝ้ ่ ายเนือ้ หนัง ที่จะ
ดําเนินชีวิตตามเนือ้ หนัง เพราะถ้ าท่ านทัง้ หลายดําเนินชีวิตามฝ่ ายเนือ้ หนัง ท่ าน
จะต้ องตาย แต่ ถ้าโดยฝ่ ายพระวิญญาณ ท่ านได้ ทาํ ลายการของฝ่ ายกายเสีย ท่ าน
ก็จะดํารงชีวิตได้ ”
พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะเตรี ยมทางหนีไว้ ให้ เมื่อท่านถูกทดลองให้ ทําบาป ดูพระธรรม 1โครินธ์ 10:13
พระคัมภีร์ชี ้ให้ เห็นว่าพระเจ้ าทรงใช้ ทกุ การทดสอบและปั ญหาที่มาถึงท่านนัน้ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความเข้ มแข็งภายในท่าน ซึง่ แสดงถึงการเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ ดูพระธรรมยากอบ 1:2-4
และโรม 5:3-5 พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะตอบสนองความต้ องการและความปรารถนาที่ทา่ นตังใจจะเดิ
้
น
ในทางของพระเจ้ า ดังนันท่
้ านไม่จําเป็ นต้ องยอมทําตามการทดลองของมารซาตาน
แต่ขอให้ ทา่ นอยู่กบั ความจริ งที่วา่ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แม้ แต่คริ สเตียนที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ก็ยงั ล้ มลง
ต่อพระเจ้ าและพาตัวเองเข้ าสูก่ ารทดลอง พระเจ้ าไม่ได้ ตบหลังท่านเบาๆ แล้ วตรัสว่า “ไม่เป็ นไรหรอก เรา
ไม่ได้ คาดหวังว่าเจ้ าจะต้ องสมบูรณ์แบบ คราวหน้ าต้ องดีกว่าเก่า” ความบาปก็คือความบาป ให้ สารภาพ
บาป และหันเสียจากความบาปเหล่านัน้ ซาตานจะประณามท่านและพยายามให้ ทา่ นยอมแพ้ ตอ่ การเป็ นค
ริ สเตียน แต่จงดูที่พระสัญญาที่ให้ ไว้ ในพระธรรมโรมบทที่ 8 อย่างระมัดระวัง
โรม 8:1-2, 4 พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย
“เหตุฉะนัน้ การลงโทษจึงไม่ มีแก่ คนทัง้ หลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 2 เพราะว่ ากฏ
ของพระวิญญาณแห่ งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ทําให้ ข้าพเจ้ าพ้ นจากกฎแห่ งบาป
และความตาย 4 เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติส่ ังไว้ จะได้ สําเร็จในตัวเราทัง้ หลาย ผู้ไม่
ดําเนินตามฝ่ ายเนือ้ หนัง แต่ ตามฝ่ ายพระวิญญาณ”
เราต้ องดําเนินชีวิตด้ วยความบริ สทุ ธิ์ เพื่อขจัดความบาปออกจากชีวิตของเราและหันไปทําในสิ่งที่
พระเจ้ าบอกให้ เราทําในพระคัมภีร์ คริ สเตียนทุกคนเผชิญกับการทดลองต่างๆ และหนึง่ ในหน้ าที่หลักของ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คือการเตือนเราให้ ร้ ูถึงอันตรายตรงหน้ า และสําแดงวิถีทางของพระเจ้ าที่จะช่วยให้ เรา
หลุดพ้ นจากการทดลองนัน้ ถ้ าเราเพิกเฉยต่อเสียงกระซิบของพระองค์และมุง่ หน้ าสู่ความบาป
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก็จะทําให้ เราสํานึกบาป พระองค์จะช่วยให้ เราเจริ ญเติบโตผ่านความสําเร็ จและ
ความล้ มเหลวของเรา ถ้ าเรายอมให้ พระองค์สอนเรา
วิชาเรื่ องการเอาชนะการทดลองนี ้มีการครอบคลุมรายละเอียดมากขึ ้นใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริ ส
เตี ยนใหม่ ชื่อเรื่ อง การทดลอง
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4. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะก่ อให้ เกิดผลของพระวิญญาณในชีวติ
ของท่ าน
หลายตอนในพระคัมภีร์ใหม่อธิบายถึงกระบวนการเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ ด้ วยการถอด
ตัวตนเก่าออกและสวมความเป็ นคนใหม่ พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นเป็ นคนใหม่อย่างสิ ้นเชิง นัน่ หมายความ
ว่าท่านจะต้ องหยุดความเป็ นตัวของท่านเอง และเป็ นคนอื่นหรื อ? ไม่ใช่อย่างนัน้ แต่หมายถึงการถอดนิสยั
และทัศนคติที่เป็ นบาปออก และแทนที่สิ่งเก่าๆ นี ้ด้ วยอุปนิสยั ที่จะทําให้ ท่านเป็ นเหมือนพระเยซูมากขึ ้น นัน่
หมายถึง “การสวม” ทัศนคติและนิสยั ที่พระเยซูทรงมี เมื่อพระองค์ดําเนินชีวิตอยูบ่ นโลก คุณลักษณะแบบ
พระเจ้ าคืออะไร?
พระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 บอกถึงคุณลักษณะทัง้ 9 และอธิบายสิ่งเหล่านี ้ว่าเป็ น “ผลของ
พระวิญญาณ” ถ้ าท่านยอมให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทํางานในชีวิตอย่างเป็ นอิสระ ท่านก็จะเห็นคุณลักษณะ
เหล่านี ้เพิ่มพูนมากขึ ้นและมากขึ ้นเมื่อวันเวลาผ่านไป
กาลาเทีย 5:22-23 พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย
“ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนัน้ คือ ความรั ก ความปลาบปลืม้ ใจ สันติสุข ความอด
กลัน้ ใจ ความดี ความ ปรานี ความสัตย์ ซ่ ือ ความสุภาพอ่ อนน้ อม การรู้ จักบังคับ
ตน เรื่ องอย่ างนีไ้ ม่ มีธรรมบัญญัตหิ ้ ามไว้ เลย”
ท่านจะต้ องร่วมมือกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ถ้ าท่านต้ องการเห็นคุณลักษณะเหล่านี ้เติบโตขึ ้นในชีวิต
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่างอัตโนมัติด้วยการแค่ไปคริ สตจักร พระธรรมกาลาเทีย 5:24-25
อธิบายเรื่ องนี ้อย่างชัดเจน
กาลาเทีย 5:24-25 พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย
“ผู้ท่ อี ยู่ฝ่ายพระเยซูคริ สต์ ได้ เอาเนือ้ หนังกับความอยาก และตัณหาของเนือ้ หนัง
ตรึงไว้ ท่ ีกางเขนแล้ ว ถ้ าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดําเนินชีวิตตาม
พระวิญญาณด้ วย”
จงหาโอกาสในแต่ละวันที่จะแสดง “ผล” ในกิจกรรมประจําวัน เมื่ออยูท่ ี่บ้าน อยูใ่ นระหว่างทานอาหาร
ในที่ทํางาน ในการพักผ่อนยามว่าง หรื อทําอะไรที่พิเศษ จงพยายามฟั งเสียงพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
พระองค์จะทรงนําท่านในแต่ละวัน เพื่อที่ “ผล” เหล่านี ้จะแสดงถึงคุณลักษณะในชีวิตของท่านเหมือนกับที่
คุณลักษณะเหล่านี ้อยูใ่ นพระเยซู
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5. ท่ านสามารถมีประสบการณ์ ในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่มีหลายตอนเกี่ยวกับของประทานที่พระเจ้ าประทานให้ กบั ลูกของ
พระองค์ หนึง่ ในของพระประทานเหล่านี ้คือ การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ไม่ใช่ทกุ คริ สตจักรที่จะ
เห็นด้ วยกับของประทานนี ้หรื อวิธีการใช้ ของประทานนี ้ในทุกวันนี ้ ถ้ าสนใจเรื่ องของประทานนี ้ หรื อถ้ า
คริ สเตียนที่ทา่ นเป็ นสมาชิกอยู่ กําลังหนุนใจให้ ทา่ นอธิษฐานรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ จงหยุด
ก่อน และตอบคําถามเหล่านี ้ให้ ได้ ก่อน
ทําไมข้ าพเจ้ าจึงต้ องบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์?
ข้ าพเจ้ าจะทําอย่างไรกับของประทานนี ้ถ้ าหากพระเจ้ าประทานให้ กบั ข้ าพเจ้ า?
ถ้ าไม่สามารถตอบคําถามเหล่านี ้ได้ ให้ เรี ยนพระคัมภีร์ก่อน และค้ นหาว่าพระเจ้ าตอบอะไรเกี่ยวกับ
คําถามเหล่านี ้ พระเจ้ าไม่ได้ ให้ ของประทานแก่ลกู ของพระองค์เพื่อให้ เราเอาไปเก็บไว้ บนหิ ้ง แล้ วพูดว่า “โอ้
ดูฉนั สิ! ฉันได้ รางวัลใหญ่อีกรางวัลหนึง่ แล้ ว!”
พระเจ้ าประทานของประทานฝ่ ายวิญญาณให้ กบั ลูกของพระองค์ด้วยเหตุผลหลักๆ 2 ข้ อ
1. เพื่อช่วยเราให้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์กบั พระองค์ให้ ใกล้ ชิดมากขึ ้น
2. เพื่อช่วยให้ เราสามารถทํางานเพื่อพระองค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เราทําพันธกิจที่
พระองค์มอบหมายให้ เราทํา
เราจะดูเหตุผลสองข้ อนี ้อีกครัง้ ในส่วนถัดไปของบทนี ้ แต่ตอนนี ้เราจะให้ ความสนใจของเราจดจ่ออยูก่ บั
เรื่ องที่วา่ เหตุผลทังสองข้
้
อนี ้เกี่ยวข้ องกับการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิอย่างไร

ก. การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?
คริ สเตียนบางคนรู้สึกสับสนเรื่ องของประทานนี ้ เพราะพวกเขาไม่ได้ ค้นหาว่าพระองค์พดู ถึงเรื่ องนี ้
อย่างไร พวกเขาถามว่า “คุณมีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์หรื อยัง?” “คุณเคยเต็มล้ นด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ไหม?” ในสองกรณีนี ้อาจหมายความว่า “คุณเคยได้ รับของประทานที่เราเรี ยกว่าการบัพติศมาด้ วย
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไหม?”
ของประทานชนิดนี ้ไม่เหมือนกับการได้ รับความรอด การได้ รับความรอดเป็ นของประทานที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุ ในบรรดาของประทานทังหมดที
้
่พระเจ้ าประทานให้ เรา และพระองค์ทรงจ่ายราคาเพื่อของประทานนี ้
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โดยการที่พระเยซูคริ สต์สิ ้นพระชนม์บนไม้ กางเขน เราจึงได้ รับของประทานแห่งความรอดนี ้ฟรี ๆ ในนาทีที่
ได้ รับความรอด พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเสด็จมาและประทับอยูใ่ นผู้นนั ้ ดังนันเมื
้ ่อมีบางคนถามว่า “คุณมี
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไหม?” คนที่เป็ นคริ สเตียนที่จริ งใจก็สามารถตอบอย่างสัตย์ซื่อและมัน่ ใจว่า “ฉันมี”
แล้ วการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์คืออะไร? ให้ ศกึ ษาพระคัมภีร์โดยขอให้ พระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ทรงนําท่านเข้ าสู่ความจริ งเกี่ยวกับของประทานชนิดนี ้
คริ สเตียนบางคนตอบคําถามเหล่านี ้ว่า การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์คือของประทานฝ่ าย
วิญญาณที่พระเจ้ าประทานให้ กบั ลูกของพระองค์ พระธรรมกิจการบทที่ 2 บอกว่าพระเจ้ าประทานของ
ประทานนี ้แก่ลกู ศิษย์ของพระองค์เป็ นครัง้ แรกหลังจากการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระเยซู เปโตรได้ อธิบายต่อ
ฝูงชนในวันนันโดยอ้
้
างอิงถึงพระธรรมโยเอล 2:28-32 ซึง่ พยากรณ์ไว้ วา่ พระเจ้ าจะเทพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ลงมาเหนือทุกคน ของประทานนี ้ไม่ได้ สํารองไว้ เพื่อผู้นําทางจิตวิญญาณที่มีอภิสิทธิ์เพียงไม่กี่คน แต่มีไว้
สําหรับลูกของพระเจ้ าทุกคน
ในพระธรรมกิจการบทที่ 2 และอีกหลายตอนในพระคัมภีร์ใหม่ หลักฐานอย่างแรกของผู้ที่รับบัพติศมา
ด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คือพวกเขาพูดภาษาแปลกๆ ภาษาที่ไม่เคยเรี ยนมาก่อน แต่ละคนเริ่ มอธิษฐาน
และสรรเสริ ญพระเจ้ าด้ วยถ้ อยคําที่พวกเขาไม่เคยเรี ยนรู้มาก่อน พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นผู้พดู ในตอนนัน้
พวกเขาแต่ละคนปล่อยให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ควบคุมคําพูดของพวกเขา
ของประทานชนิดนี ้มีแค่นี ้หรื อ แค่พดู ถ้ อยคําที่ไม่เคยเรี ยนมาก่อน? คริ สเตียนบางคนตอบว่า “ใช่” ส่วน
อีกคนตอบว่า “ไม่ ของประทานชนิดนี ้มีอย่างอื่นอีก” การพูดในภาษาที่ไม่เคยรู้เป็ นการแสดงออกภายนอก
ของของประทานฝ่ ายวิญญาณ การแสดงออกที่สําคัญของของประทานชนิดนี ้อยูใ่ นจิตวิญญาณของเราซึง่
ไม่อาจมองเห็นได้ ของประทานชนิดนี ้สามารถแก้ ปัญหาฝ่ ายวิญญาณของเราทังหมดในทั
้
นทีหรื อ? ไม่ใช่
ความจริ งแล้ วไม่มีของประทานของพระเจ้ าชนิดใดที่จะแก้ ปัญหาของเราทังหมดได้
้
ในทันที
การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ใช่ของประทานที่จะทําให้ ทา่ นมีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่
ยิ่งใหญ่ เพื่อที่จะ “สัมผัสพระเจ้ าได้ อย่างสุดๆ” คริ สเตียนจํานวนมากพบว่าของประทานชนิดนี ้ทําให้ การ
ดําเนินชีวิตเต็มไปด้ วยความชื่นชมยินดี เพราะความชื่นชมยินดีเป็ นผลของของประทานชนิดนี ้ แต่ความชื่น
ชมยินดีไม่ใช่วตั ถุประสงค์หลักของพระเจ้ าในการให้ ของประทานชนิดนี ้แก่เรา
พระเจ้ าประทานของประทานชนิดนี ้ให้ กบั ลูกของพระองค์เพื่อสร้ างชีวิตในฝ่ ายวิญญาณ ซึง่ การเจริ ญ
เติบโตฝ่ ายวิญญาณควรมีผลกระทบโดยตรงกับการดําเนินชีวิตประจําวันกับผู้อื่น
มันอาจยากที่จะให้ คําจํากัดความเรื่ องการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในแบบที่คริ สเตียนทุกคน
จะเห็นด้ วย ในทํานองเดียวกันมันเป็ นเรื่ องยากที่จะให้ คําจํากัดความที่สมบูรณ์ว่าความรักคืออะไร ความ
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รักเป็ นมากกว่า การกอด การแสดงความหลงใหล และความรู้สกึ อบอุ่น ความรักเป็ นมากกว่าการ
แสดงออกภายนอก แต่ถ้าเรารักใครสักคนอย่างแท้ จริ ง เราจะแสดงออกผ่านทางการกระทําและความรู้สกึ
ความรักที่แท้ จริ งมีผลต่อความคิด แต่ความรักเป็ นมากกว่าความคิด
ถ้ าอยากรู้ว่าความรักคืออะไร ท่านต้ องมีประสบการณ์ในเรื่ องนี ้ก่อน ยิ่งท่านมีประสบการณ์ในเรื่ องนี ้
มากเท่าใด ท่านจะเข้ าใจความรักได้ มากขึ ้นเท่านัน้ นี่เป็ นความจริงเช่นเดียวกับการบัพติศมาใน
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ท่านไม่สามารถเข้ าใจเรื่ องนี ้ด้ วยจิตใจได้ จนกว่าท่านจะมีประสบการณ์ในจิต
วิญญาณและในชีวิต

ข. ท่ านจะทําอย่ างไรกับของประทานชนิดนีถ้ ้ าพระเจ้ าประทาน
ให้ กับท่ าน?
พระเจ้ าเป็ นพระบิดาที่ฉลาด และพระองค์จะไม่โยนของประทานของพระองค์ให้ กบั ลูกๆ ของพระองค์
แล้ วปล่อยให้ เรานําไปใช้ ในทางที่ผิด พระองค์รักเราอย่างลึกซึ ้งและต้ องการแสดงความรักนันให้
้ เราเห็น
พระองค์กระตือรื อร้ นที่จะประทานของประทานฝ่ ายวิญญาณให้ กบั บรรดาผู้ที่ต้องการจะมีความสัมพันธ์
ลึกขึ ้นกับพระองค์ พระเจ้ าไม่เคยบีบบังคับให้ เรารับของประทานของพระองค์ ถ้ าท่านไม่ต้องการบัพติศมา
ด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระองค์ก็จะไม่ให้ ดังนันทํ
้ าไมคริ สเตียนจึงต้ องการของประทานชนิดนี ้? ของ
ประทานนี ้จะมีประโยชน์กบั เราอย่างไร?
พระคัมภีร์พดู ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ ้นกับคริ สเตียนที่มีของประทานชนิดนี ้อย่างไรบ้ าง? กิจการ 1:8 พูดถึง
ประโยชน์อย่างหนึง่ สําหรับผู้ที่รับของประทานชนิดนี ้ คือเราจะได้ รับพระราชทานฤทธิ์เดช เพื่อที่จะเป็ น
พยานเรื่ องพระคริ สต์ และเป็ นพยานถึงฤทธิ์อํานาจแห่งความรอดของพระองค์แก่คนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน
แรกเริ่ มนันของประทานชนิ
้
ดนี ้จะมีผลกระทบต่อท่าน คือช่วยท่านให้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์กบั พระเจ้ า
อย่างใกล้ ชิดขึ ้น เปาโลเขียนถึงความสําคัญของของประทานชนิดนี ้ในชีวิตการอธิษฐานของท่านว่า
“ข้ าพเจ้ าขอบคุณพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าพูดภาษาแปลกๆ มากกว่าท่านทังหลายอี
้
ก” (1โครินธ์ 14:18)
ของประทานแห่งการพูดภาษาแปลกๆ หรื อภาษาต่างๆ ที่ไม่เคยเรี ยนนัน้ เป็ นเครื่ องมือที่ดีเยี่ยมที่จะนํา
ท่านเข้ าใกล้ พระเจ้ ามากขึ ้น แต่ก็เป็ นความรับผิดชอบของท่านด้ วยที่จะใช้ ของประทานนี ้อย่างเหมาะสม
การมีของประทานชนิดนี ้ไม่ได้ หมายความว่าท่านดีกว่าคริ สเตียนคนอื่นๆ ถ้ าของประทานชนิดนี ้ไม่มี
ผลกระทบในด้ านบวกต่อความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้ า ก็เท่ากับว่าท่านล้ มเหลวในการใช้ ของประทาน
นี ้อย่างเหมาะสม
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ของประทานชนิดนี ้ควรทําให้ ทา่ นปรารถนาที่จะเดินกับพระเจ้ าอย่างใกล้ ชิดมากขึ ้น ของประทานนี ้
ควรจะกระตุ้นให้ ท่านถอดทัศนคติและนิสยั ที่เป็ นความบาปออกไป และสวมใส่คณ
ุ ลักษณะที่เหมือน
พระเจ้ า ของประทานชนิดนี ้ควรมีผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์ของท่านกับผู้อื่น พวกเขาควรเห็น
ความรักและความชื่นชมยินดีที่แท้ จริ งที่พระเจ้ านํามาสูช่ ีวิต ถ้ าของประทานนี ้ไม่ได้ ทําให้ ทา่ นเป็ น
คริ สเตียนที่มีความรักมากขึ ้น ท่านก็ล้มเหลวในการใช้ ของประทานนี ้อย่างเหมาะสม
เมื่อท่านรับของประทานของการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้ าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีเกิดขึ ้นในชีวิตของท่าน แต่ของประทานชนิดนี ้ควรทําให้ ท่านมีฤทธิ์เดชในการ
เจริ ญเติบโตและเป็ นคริ สเตียนที่เหมือนพระคริ สต์มากขึ ้น การได้ ไม้ เทนนิสอันใหม่เป็ นของขวัญจะไม่ได้ ทํา
ให้ ทา่ นเป็ นนักเทนนิสที่ชํานาญ แต่ท่านไม่สามารถเป็ นนักเทนนิสที่ชํานาญได้ ถ้าท่านไม่เคยมีไม้ เทนนิส ใน
ทํานองเดียวกัน ของประทานจากพระเจ้ าชนิดนี ้จะเปิ ดโอกาสมากมายให้ ทา่ น เพื่อที่จะเจริ ญเติบโตในฝ่ าย
วิญญาณและงานพันธกิจ
ผลกระทบด้ านอื่นๆ ของของประทานชนิดนี ้ที่ควรจะมีในชีวิตของท่าน คือการช่วยพัฒนาให้ เป็ นคนที่
รับการสอนได้ ท่านจะมีความต้ องการที่จะเรี ยนรู้เรื่ องของพระเจ้ าและรักการรับใช้ พระองค์มากขึ ้น ถ้ า
ความเย่อหยิ่งและการกบฎ และท่าทีที่วา่ “ฉันรู้ไปหมด” เติบโตขึ ้นในชีวิตของท่าน ก็เท่ากับว่าท่านกําลัง
ล้ มเหลวในการใช้ ของประทานชนิดนี ้อย่างที่พอพระทัยพระเจ้ า

ค. ท่ านสามารถรั บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ อย่ างไร?
ท่านไม่สามารถทําอะไรเพื่อให้ ได้ ของประทานนี ้จากพระเจ้ า ท่านไม่สามารถทําอะไรเพื่อให้ ได้ รับความ
รอดหรื อของประทานใด ๆ จากพระเจ้ า เพราะพระเจ้ าประทานของประทานนี ้ให้ กบั ลูกของพระองค์อยูแ่ ล้ ว
พระองค์ทรงตัดสินใจที่จะให้ ท่านควรบอกให้ พระเจ้ ารู้ถึงความสนใจ สมมุตมิ ีเด็กคนหนึง่ บอกกับพ่อแม่วา่
“หนูไม่อยากได้ หนังสือในวันคริ สตมาส” พ่อแม่จะฟั งสิ่งที่ลกู พูดไหม? แน่นอนว่าพวกเขาฟั ง พวกเขารักลูก
และอยากให้ ของขวัญที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ลูกและเป็ นของขวัญที่ลกู สนใจ
พระเจ้ าไม่ได้ บงั คับให้ ลกู ของพระองค์รับของประทานจากพระองค์ ในทางตรงกันข้ าม ท่านไม่สามารถ
บังคับพระองค์ให้ ประทานของประทานนี ้กับท่านเช่นกัน บางครัง้ เด็กๆ ก็จะขอและขออยูร่ ํ่ าไป จนกว่าพ่อ
แม่จะยอมและให้ สิ่งที่ลกู ต้ องการ เพียงเพื่อจะให้ บ้านสงบ แต่พระเจ้ าไม่ได้ ประทานตามแรงกดดัน
ถ้ าท่านต้ องการของขวัญจากพระเจ้ า ก็จงให้ ความสําคัญกับการเข้ ามาใกล้ พระองค์ให้ มากที่สดุ เป็ น
ลําดับแรก จงเชื่อฟั งธรรมบัญญัตใิ หญ่สองข้ อในพระคัมภีร์ อะไรจะสําคัญมากไปกว่าการมีชีวิตที่เชื่อฟั ง
บัญญัตใิ หญ่สองข้ อนี ้? ดูหนังสือมาระโก 12:28-31
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พระเยซูไม่ได้ อธิษฐานกับพระเจ้ าพระบิดาว่า “ขอทรงโปรดประทานของขวัญให้ กบั ข้ าพระองค์อีกใน
วันนี”้ ท่านจะเข้ าไปหาคนที่ทา่ นรักและพูดอย่างนี ้ไหมว่า “ฉันต้ องการของขวัญจากคุณวันนี”้ นัน่ ไม่ใช่
วิธีการสร้ างมิตรภาพที่ลกึ ซึ ้ง เราแสดงความรักที่เรามีตอ่ พระเจ้ าโดยทําในสิ่งที่พระเจ้ าบอกให้ เราทํา ถ้ า
เผชิญกับสถานการณ์ที่เกินกําลังของท่าน จงทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ถ้ าท่านต้ องการความรัก
มากขึ ้น จงทูลขอพระเจ้ าให้ ช่วยท่านรักคนที่ไม่นา่ รัก
ถ้ าต้ องการที่จะใกล้ ชิดพระเจ้ ามากขึ ้น ก็ให้ บอกพระองค์ พระองค์จะฟั ง ถ้ าต้ องการเป็ นพยานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นกับคนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน ก็ให้ ทลู พระจ้ า ถ้ าต้ องการมีกําลังฝ่ ายวิญญาณในชีวิต
มากขึ ้น จงทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ า อย่าใช้ เวลาในการทูลขอของขวัญจากพระเจ้ า แต่ให้ ใช้ เวลา
ในการใกล้ ชิดกับพระเจ้ ามากขึ ้น พระองค์รักที่จะประทานของขวัญของพระองค์ให้ กบั ผู้ที่ให้ ความสําคัญกับ
การใกล้ ชิดพระองค์เป็ นลําดับแรก

6. พระองค์ ประทานของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ต้องการให้ กําลังกับเราเพื่อที่เราจะเป็ นคริ สเตียนที่ประสบความสําเร็ จ พระองค์
ต้ องการเตรี ยมเราเพื่องานพันธกิจ แนวคิดเรื่ องงานพันธกิจของพระองค์ไม่ใช่แค่การเป็ นนักเทศน์หรื อ
มิชชันนารี พระองค์ต้องการให้ ลกู ของพระองค์ทกุ คนทํางานเพื่อพระองค์ในที่ที่พวกเขาอยู่ ไม่มีใคร
เล็กน้ อยเกินกว่าที่พระเจ้ าจะใช้ พระองค์จะนําท่าน แต่ท่านต้ องทํางาน ในขณะที่ทา่ นทํางาน พระองค์จะ
นําหน้ าท่าน พระองค์จะช่วยเหลือท่านในสิ่งที่ทา่ นจําเป็ น
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณบางอย่างจะใช้ ในงานพันธกิจสาธารณะ พระธรรม 1โคริ นธ์ 12 อธิบาย
ถึงของประทานเหล่านี ้ และการนําไปใช้
พระธรรมโรมบทที่ 12 และ เอเฟซัสบทที่ 4 ยังอธิบายถึงของประทานมากมายที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ประทานให้ กบั คริ สเตียนที่จะนํามาใช้ ในการดําเนินชีวิตประจําวันและในงาน พระธรรมโรม 12:6 และ
เอเฟซัส 4:7 บอกว่า พระเจ้ าประทานของประทานฝ่ ายวิญญาณให้ คริ สเตียนทุกคนอย่างน้ อยหนึง่ อย่าง
พระธรรมเอเฟซัส 4:12-13 อธิบายวัตถุประสงค์ของของประทานเหล่านี ้
เอเฟซัส 4:11-13 พระคริ สตธรรมคัมภีร์ไทย
“ของพระทานของพระองค์ ก็คือให้ บางคนเป็ นอัครทูต บางคนเป็ นผู้เผยพระวจนะ
บางคนเป็ นผู้เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ บางคนเป็ นศิษยาภิบาล และอาจารย์
12
เพื่อเตรี ยมธรรมิกชนให้ เป็ นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริ มสร้ างพระกายของพระ
คริสต์ ให้ จาํ เริญขึน้ 13 จนกว่ าเราทุกคนจะบรรลุถงึ ความเป็ นนํา้ หนึ่งใจเดียวกันใน
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คู่มือผู้เรี ยน
ความเชื่อและในความรู้ ถึงพระบุตรของพระเจ้ า จนกว่ าเราจะโตเป็ นผู้ใหญ่ เต็มที่
คือเต็มถึงความขนาดความไพบูลย์ ของพระคริสต์ ”

หนังสือ 1 เปโตร 4 พูดถึงของประทานฝ่ ายพระวิญญาณบางอย่าง ไม่วา่ ท่านจะมีของประทานในการ
สอน การแสดงความเมตตา ความเชื่อ การรักษา การจัดการ หรื อการเทศนา พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นใช้ ของ
ประทานนันเพื
้ ่อให้ อาณาจักรของพระองค์จําเริญขึ ้น พระองค์ต้องการให้ ทา่ นใช้ ของประทานเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระเจ้ า ไม่ใช่ตวั ท่านเอง
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ต้องการสถานที่พิเศษในชีวิตของท่าน ท่านสามารถเลือกได้ วา่ ท่านอยากให้
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มีอิทธิพลมากเพียงใดในชีวิตประจําวัน ถ้ าท่านเพิกเฉยต่อการช่วยเหลือของพระองค์
ท่านก็จะเผชิญกับความพ่ายแพ้ อยูเ่ รื่ อยๆ สิ่งที่สําคัญที่สดุ ที่ทา่ นสามารถทําได้ ก็คือการใกล้ ชิดกับพระเจ้ า
ให้ มากขึ ้นในแต่ละวัน ในขณะที่อา่ นพระคัมภีร์ จงทูลขอให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์สอน จงมองวิธีการปฏิบตั ิ
ที่จะแสดงผลของพระวิญญาณในกิจกรรมประจําวัน จงเรี ยนรู้ที่จะฟั งพระองค์เมื่อพระองค์พดู ในใจ ทาง
เส้ นนี ้ที่พระเจ้ าทรงกําหนดไว้ เพื่อท่านนัน้ จะนําท่านไปสู่ความสําเร็ จที่แท้ จริ ง

