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บทนํา 

ในทกุวนันีเ้ราได้ยินเร่ืองราวมากมายเก่ียวกบัความสําเร็จ เงินเป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีใช้วดัความสําเร็จ   

ถ้าทา่นมีเงินมากโลกก็บอกว่าทา่นประสบความสําเร็จ  ผู้ นําทางการเมืองท่ีชนะการเลือกตัง้ถือเป็น

ความสําเร็จ และพวกเขาจะประสบความสําเร็จมากขึน้หากพวกเขาได้บญัญัตกิฎหมายและโครงการตา่งๆ 

ท่ีจะชว่ยให้ประชาชนเจริญรุ่งเรืองขึน้ 

วิชานีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัความสําเร็จตามมมุมองของโลก แตเ่ราจะพิจารณาเก่ียวกบัความสําเร็จท่ีพระเจ้า

พดูถึง และวิธีการท่ีเราจะสามารถเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ  การวดัความสําเร็จของพระเจ้านัน้มี

ความแตกตา่งกนัอยา่งมากกบัการวดัความสําเร็จของคนร่ํารวย และคนมีอํานาจท่ีไมใ่ชค่ริสเตียน เม่ือ 

พระเจ้ามองดชีูวิตของเรา  พระองค์จะทรงตรัสวา่อะไร?  พระองค์จะพิจารณาวา่เราประสบความสําเร็จ

ตามมมุมองของพระองค์ไหม?  พระองค์มองหาอะไรในชีวิตของเรา เพ่ือท่ีพระองค์จะสามารถพดูกบัเราได้

วา่ “เราภมูิใจในตวัเจ้า เจ้าเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จอยา่งมาก” 

พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยคําสอนและตวัอยา่งมากมายท่ีชีใ้ห้เราเห็นวา่พระเจ้าทรงมีมมุมองอยา่งไร

เก่ียวกบัความสําเร็จ  ในวิชานีเ้ราจะอภิปรายกนัวา่เราสามารถเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จได้

อยา่งไร  นอกจากนีย้งัมีความจริงพืน้ฐาน 2 ประการท่ีเราจําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนเร่ิมต้นด้วย คือ ข้อแรก เรา

ไมจํ่าเป็นต้องเป็นคนท่ีสมบรูณ์แบบก่อน  แล้วพระเจ้าจงึจะตรัสวา่เราเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ 

เพราะแม้เราอาจจะล้มเหลว แตก็่ไมไ่ด้หมายความวา่พระเจ้าจะยอมแพ้ไปกบัเรา 

ข้อสอง พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงเป็นผู้ เดียวท่ีสามารถประทานกําลงัแก่เราเพ่ือท่ีเราจะสามารถเป็น 

คริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จได้  เป็นไปไมไ่ด้ท่ีเราจะทําให้พระเจ้าพอพระทยัได้ด้วยกําลงัของเราเอง  

ชีวิตเราควรมีความสขุเพราะพระเจ้าทรงสญัญาวา่จะอยู่กบัเราและประทานกําลงัท่ีเราต้องการ เพ่ือท่ีเราจะ

ดําเนินชีวิตเพ่ือพระองค์ 

ในบทท่ี 3 ของวิชานีเ้ราจะดกูนัอย่างละเอียดวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิมีสว่นเก่ียวข้องกบัเราเป็นการ

สว่นตวัอยา่งไร เพ่ือจะชว่ยให้เราเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1 

ข้าพเจ้าเป็นใคร 

ทา่นเคยรู้สกึสงสยัไหมวา่ทา่นเป็นใครกนัแน?่  ไมไ่ด้หมายถึงร่างกายของทา่น แตห่มายถึงตวัตนท่ี

แท้จริงท่ีอยูล่ึกลงไปข้างใน พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยแผนการท่ีวา่พวกเราล้วนเป็นคนท่ีสมบรูณ์  ถ้าเราจะ

เป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ เราจําเป็นต้องเข้าใจเสียก่อนวา่เราเป็นใคร 

ถ้าเราใช้มาตรฐานของโลกนี ้คือความงามของร่างกาย เงิน และอํานาจ เพ่ือท่ีจะทําให้เราเข้าใจวา่เรา

เป็นใครแล้วละก็ เราอาจจะท้อใจได้ง่ายๆ และเม่ือเรามองกลบัไปดอูดีตของเรานัน้  เราอาจรู้สกึท้อใจกบั

ความล้มเหลว และความผิดพลาดครัง้ใหญ่ท่ีเราเคยทําไว้ 

ในพระคมัภีร์ พระเจ้าตรัสหลายสิ่งหลายอยา่งเก่ียวกบัวิธีท่ีพระองค์ทรงสร้างเรา  มาดกูนัให้ชดัขึน้วา่

พระองค์ทรงคิดอยา่งไรเก่ียวกบัตวัทา่น 

ก. สิ่งที่พระเจ้าพดูเก่ียวกับข้าพเจ้า 

พระเจ้าต้องการมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัทา่นเป็นการสว่นตวั  คนท่ีไมใ่ชค่ริสเตียนไมมี่ความสมัพนัธ์

กบัพระเจ้า เนือ้หาท่ีอยู่ด้านลา่งของหมวดนีเ้ขียนขึน้จากมมุมองท่ีวา่ทา่นเป็นคริสเตียน  

ถ้าทา่นยงัไมไ่ด้ตดัสินใจเป็นคริสเตียน  ขอให้อา่นเนือ้หานีแ้ละถามตวัเองวา่ “เม่ือพระองค์มองดู

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์มองข้าพเจ้าแบบนีไ้หม?” 

1. ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้า 

พระเจ้าทรงเห็นทา่นเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์! ทา่นเป็นลกูของพระองค์ ดใูนพระธรรม

ยอห์น 1:12 และเอเฟซสั 1:4-5  

2. ข้าพเจ้าเป็นท่ีรัก – พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้า! 

พระเจ้าทรงรักทา่นมากกวา่สิ่งอ่ืนใด ความรักของพระองค์เป็นรักแท้ บริสทุธ์ิ ปลอดภยั และไมมี่

เลศนยัใดๆ แอบแฝง ดใูนพระธรรมยอห์น 3:16 และ 1 ยอห์น 3:1 
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3. ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีมีค่า  

พระเจ้าทรงบอกวา่ทา่นเป็นคนท่ีมีคา่  สําหรับพระองค์แล้วทา่นมีคา่มากกวา่ทรัพย์สมบตัทิัง้หมด

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

ราคาโทษบาปให้กบัทา่นนัน้ พระองค์ทรงแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนวา่พระองค์ทรงหว่งใยทา่นมาก

เพียงใด  พระองค์ทรงทําทัง้หมดนัน้ ก็เพ่ือท่ีทา่นจะสามารถเป็นเพ่ือนของพระองค์ และอยูก่บั

พระองค์ในสวรรค์ชัว่นิรันดร์ได้ 

4. ข้าพเจ้าเป็นผู้ท่ีถูกซือ้ไว้แล้ว 

ก่อนท่ีท่านจะเป็นคริสเตียน ทา่นเคยตกเป็นทาสของบาป มีความผิด และเดนิไปสูน่รก แตพ่ระเยซู

ทรงซือ้อิสรภาพของทา่นไว้แล้ว ดใูนพระธรรม 1โครินธ์ 6:19-20 

5. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ (สาวก) ของพระเยซู 

เม่ือทา่นเป็นคริสเตียน เทา่กบัวา่ทา่นอนญุาตให้พระเยซูเป็นผู้ นําในชีวิต  พระองค์ทรงเป็นผู้ นําของ

ทา่น ทา่นเป็นผู้ รับใช้พระองค์  พระองค์บอกท่านวา่ต้องทําอะไรบ้าง  ทา่นก็ควรทําสิ่งนัน้ ไมใ่ช่

หน้าท่ีท่ีท่านจะไปบอกพระเจ้าวา่ต้องทําอะไร  ดใูนพระธรรม 1โครินธ์ 6:19-20  

และยอห์น 15:1-11 

6. ข้าพเจ้าเป็นเพ่ือนของพระเจ้า  

พระองค์รักท่าน  พระองค์เรียกทา่นว่าเป็นเพ่ือนของพระองค์  พระเจ้าต้องการให้ทา่นเป็นเพ่ือนท่ีดี

ท่ีสดุ ดใูน พระธรรมยอห์น 15:12-16 

7. ข้าพเจ้ายังคงอยู่ในกระบวนการเตบิโต (ดังนัน้ขอจงอดทนกับข้าพเจ้า) 

พระเจ้าสร้างทา่นให้เติบโต  น่ีเป็นกระบวนการตลอดชีวิต  ทา่นต้องจําไว้วา่ทา่นจะต้องเตบิโต

ตามท่ีพระเจ้าต้องการ ดใูนพระธรรมฟีลิปปี 1:6 

ถ้าเรายอมรับถึงสิ่งท่ีพระเจ้าพดูเก่ียวกบัตวัเราในพระคมัภีร์ เราก็จะรู้วา่พระองค์ทรงมองเราแตล่ะคน

วา่เป็นคนท่ีพิเศษมาก พระเจ้าทรงรู้จกัทา่นอย่างสนิทสนม พระองค์ทรงสร้างท่าน และพระองค์ชอบพระทยั

ในสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้าง ขณะนีท้า่นมีอนาคตท่ีเตม็ไปด้วยโอกาสตา่งๆ ท่ีจะทําให้ชีวิตมีความหมายและ

ประสบความสําเร็จในมมุมองของพระเจ้า  

เรามาดวิูธีท่ีพระเจ้าทรงสร้างเรา เราแตล่ะคนไมมี่อะไรท่ีเหมือนกนัทัง้หมด แตเ่ราก็มีความคล้ายกนัใน

หลายด้าน 
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ข้าพเจ้าเป็นใคร? 
 

ข. ข้าพเจ้ามีร่างกาย  

1. สมัผสัทัง้ 5  

การมองเห็น 

การได้ยิน 

การได้กลิ่น 

การรู้รส 

การสมัผสั 

2. แรงขบัเคล่ือนทางกายภาพ  

นํา้ 

อาหาร 

อากาศ 

ค. ข้าพเจ้ามีบุคลิกภาพ 

(ลกัษณะทางจิตใจ) 

1. ความคดิ 

2. ความรู้สกึ 

3. การตดัสินใจ 

4.  จิตสํานกึผิดชอบ 

ง.  ข้าพเจ้ามีวิญญาณ 

ท่ีๆ พระเจ้าสถิตอยู่ 

พระธรรมโรม 8:9 

ข. ข้าพเจ้ามีร่างกาย 

เราแตล่ะคนมีร่างกายซึง่ประกอบด้วย สองแขน หนึง่ศีรษะ สองขา เป็นต้น  เห็นได้ชดัวา่เราแตล่ะคนดู

แตกตา่งกนั แตเ่ราทกุคนมีอวยัวะภายนอกเหลา่นีเ้หมือนกนั 

ร่างกายภายนอกสามารถทําสิ่งตา่งๆ ได้ดงันี ้

- ทา่นสามารถเห็นได้ด้วยตา 

- ทา่นสามารถฟังได้ด้วยห ู
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- ทา่นสามารถดมกลิ่นได้ด้วยจมกู 

- ทา่นสามารถลิม้รสได้ด้วยลิน้ 

- ทา่นแตะต้องสิ่งตา่งๆ ได้ด้วยมือ เท้า และอวยัวะสว่นอ่ืนๆ 

ร่างกายของทา่นเป็นสิ่งอศัจรรย์ ทกุอวยัวะทํางานด้วยกนั  วิทยาศาสตร์ได้ทําการสํารวจอวยัวะท่ี

แตกตา่งกนัในร่างกายและพบวา่แตล่ะสว่นมีความซบัซ้อนมาก  เม่ือพระองค์ทรงสร้างร่างกายของเรา 

พระองค์ทรงทําได้อย่างยอดเย่ียมจริงๆ 

เราทกุคนรู้วา่ตอนท่ีเจ็บป่วยเป็นอยา่งไร  ในชว่งเวลานัน้ร่างกายไมส่ามารถทํางานได้ตามท่ีพระเจ้าทรง

ตัง้ใจไว้ นอกจากนีค้วามบาปก็สง่ผลกระทบตอ่ร่างกายด้วย การมีเพศสมัพนัธ์นอกสมรสอาจทําให้เป็น

กามโรค หรือโรคเอดส์ การสบูบหุร่ีอาจทําให้เป็นมะเร็ง แอลกอฮอล์อาจทําให้ตบัแข็ง 

ทา่นมีร่างกาย แตท่า่นเป็นมากกวา่กระดกู กล้ามเนือ้ และผิวหนงั ทา่นมีบคุลิกภาพ ตวัตนท่ีแท้จริงของ

ทา่นอยูภ่ายในร่างกายของท่าน 

ค. ข้าพเจ้ามีบุคลิกภาพ 

ทา่นอาจดเูหมือนคนอ่ืนมาก (ดจูากภายนอก) โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากทา่นมีพ่ีน้องฝาแฝด แตเ่ราแตล่ะ

คนเป็นคนพิเศษเม่ือนําบคุลิกภาพมาเปรียบเทียบกนั มีปัจจยัสําคญั 4 อยา่งท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพ มาดู

วา่มีอะไรบ้าง 

1.  ความคิดของข้าพเจ้า 

ทา่นมีสมองซึง่เป็นอวยัวะหนึ่งของร่างกาย แตข้่างในสมองมีความคิดและความจํา ความคดิทําให้ท่าน

เป็นคนพิเศษ  ทา่นคดิอะไรท่านก็เช่ืออยา่งนัน้ ยกตวัอยา่ง เชน่ “ฉนัเช่ือว่าเนือ้สตัว์ดีตอ่ฉนั โดยเฉพาะหมู

กะทะ” “ฉนัเช่ือวา่มีพระเจ้าและพระองค์ทรงรักฉนั” 

นอกจากนีท้า่นยงัพฒันารูปแบบความคดิในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา สิ่งเหลา่นีเ้รียกวา่ทศันคติ 

ตวัอยา่งเชน่ทา่นมีทศันคตติอ่งาน ซึง่ก็คือความคดิและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่วิธีท่ีทา่น

แสดงออกและรู้สกึเม่ือทา่นถกูขอให้ทํางานบางอย่าง 

วิชาเร่ืองทศันคต ิมีการครอบคลมุรายละเอียดมากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ชื่อ

วิชา ท่าที 
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2. ความรู้สึกของข้าพเจ้า  

อารมณ์ของทา่นมีอิทธิพลอย่างมากตอ่บคุลิกภาพ วิธีท่ีท่านแสดงความรู้สกึนัน้  จะบอกอะไรมากมาย

เก่ียวกบับคุลิกภาพของท่าน ไมมี่ใครสามารถเข้าใจได้ทัง้หมดวา่ท่านรู้สกึอยา่งไรในสถานการณ์ท่ีทา่น

เผชิญอยู ่แตบ่างคนอาจเข้าใจได้บ้าง เพราะพวกเขาก็มีความรู้สกึเหมือนทา่นเชน่กนั ไมว่า่จะเป็น

ความรู้สกึโกรธ ยินดี เศร้า มีสนัตสิขุ กลวั เป็นต้น  

3. การตัดสินใจของข้าพเจ้า 

ทา่นมีความตัง้ใจ ท่านสามารถตดัสินใจได้ด้วยตวัท่านเอง บคุลิกภาพของทา่นด้านนีเ้ป็นสิ่งพิเศษ  

พระเจ้าทรงสร้างเราแตล่ะคนให้สามารถเลือก คนอ่ืนๆ อาจมีอิทธิพลกบัเรา แตเ่รายงัคงมีอํานาจท่ีจะ

ตดัสินใจวา่เราจะทําอะไร เช่นเราตดัสินใจไมทํ่าตามกฎหมาย เราก็จะถกูตํารวจจบั 

พระเจ้าถือวา่เราต้องรับผิดชอบในสิ่งท่ีเราตดัสินใจ เราไมส่ามารถโทษคนอ่ืนในสิ่งท่ีเราตดัสินใจ เรา

ต้องเผชิญกบัผลของการตดัสินใจของเราเอง แม้วา่สิ่งตา่งๆ ไมไ่ด้เป็นอย่างท่ีเราคาดหวงัไว้ก็ตาม 

พระเจ้าให้อํานาจในการตดัสินใจแก่ทา่นมากมาย ทา่นมีอํานาจท่ีจะเป็นคริสเตียนท่ีประสบ

ความสําเร็จได้เม่ือทา่นตดัสินใจท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า 

4. จติสาํนึกผิดชอบของข้าพเจ้า 

สตัว์สามารถคิด รู้สึก และตดัสินใจ สตัว์บางชนิดฉลาดมาก แตพ่ระเจ้าสร้างมนษุย์แตกตา่งจากสตัว์

ทัง้หมด ด้วยการให้เรามีจิตสํานกึผิดชอบ จิตสํานกึผิดชอบเป็นสว่นหนึง่ในตวัทา่นท่ีจะบอกท่านเม่ือท่าน

กําลงัจะทําบางสิ่งท่ีผิดหรือถกู 

บอ่ยครัง้ท่ีเราพดูถึงจิตสํานกึท่ีฟ้องผิด หรือจิตสํานกึท่ีสะอาด ทา่นรู้สึกแยไ่หมเม่ือทา่นรู้วา่ทา่นทําผิด

บางอย่าง? ถ้าทา่นรู้สกึแย่ในใจ ทําไมทา่นถึงรู้สึกอย่างนัน้? เพราะจิตสํานกึผิดชอบของทา่นกําลงับอกท่าน

อยา่งนัน้ 

เม่ือพระเจ้าสร้างมนษุย์ พระองค์ใสจ่ิตสํานกึผิดชอบเอาไว้ให้เราแตล่ะคน ดงันัน้เราจงึไมมี่ข้ออ้างใน

การละเมิดพระบญัญัตขิองพระเจ้า บางคนสญูเสียจิตสํานกึผิดชอบของตนเองไป และมีคนท่ีไมไ่ด้เป็นคริส

เตียนอีกมากมายท่ีปฏิเสธท่ีจะฟังจิตสํานกึผิดชอบของตน 
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ถ้าทา่นรู้สึกวา่มนัยากในการฟังเสียงของพระเจ้าผา่นจิตสํานกึผิดชอบของทา่น ทา่นควรอธิษฐาน และ

ขอให้พระเจ้าชว่ยทา่นให้มีความไวมากขึน้ตอ่จิตสํานึกผิดชอบ จงเรียนรู้ท่ีจะฟังจิตสํานกึผิดชอบของตนเอง

และเช่ือฟังเสียงนัน้ในทนัที จิตสํานกึผิดชอบของทา่นสามารถปกปอ้งทา่นจากการทดลอง 

ถ้าทา่นมีจิตสํานกึท่ีฟ้องผิด ก็จงอธิษฐานและสารภาพบาปกบัพระเจ้า พระองค์จะยกโทษให้ท่าน และ

จะทรงลบความรู้สกึผิดนัน้ออกไป พระเจ้าจะให้จิตสํานึกท่ีสะอาดกบัท่าน และเตมิเต็มทา่นด้วยสนัตสิขุ 

ทา่นต้องระแวดระวงัท่ีจะไมเ่พิกเฉยตอ่จิตสํานึกผิดชอบ หลงัจากทา่นเป็นคริสเตียน ทา่นต้อง

รับผิดชอบในการฟังพระเจ้าเม่ือพระองค์พดูกบัท่าน 

ความรู้สึกผิดจอมปลอมคืออะไร? 

คริสเตียนใหมบ่างคนสบัสนคดิว่าความรู้สกึผิดจอมปลอมเป็นความรู้สกึผิดท่ีแท้จริง ถ้าคริสเตียนทํา

บาป เขาหรือเธอก็จะรู้สึกผิด น่ีเป็นความรู้สึกผิดแท้จริงซึง่มาจากพระเจ้าโดยผา่นทางจิตสํานกึผิดชอบของ

ทา่น ถ้าทา่นสารภาพบาป พระเจ้าทรงสตัย์ซ่ือจะทรงยกโทษบาปให้ท่าน 

คริสเตียนจํานวนมากยงัคงรู้สกึผิดตอ่ความบาปแม้วา่พวกเขาได้สารภาพบาปอยา่งจริงใจมานานแล้ว 

ในกรณีนี ้ปัญหาไมไ่ด้อยูท่ี่ว่าพระเจ้าไมส่ามารถยกโทษบาป แตปั่ญหาอยูท่ี่ซาตาน พระเยซูพดูถึงซาตาน

วา่เป็น “ผู้กลา่วโทษพ่ีน้อง” น่ีเป็นหนึง่ในกลลวงท่ีซาตานชอบใช้ มนัจะพาท่านกลบัไปยงัความทรงจําท่ีเป็น

ความบาปในอดีตท่ีทา่นได้สารภาพแล้ว  นอกจากนีม้นัจะยํา้เตือนทา่นวา่ความบาปน่ารังเกียจมากแคไ่หน

และพระเจ้าทรงเกลียดชงัความบาปมากเพียงใด มนัจะกลา่วโทษความล้มเหลวของท่าน และพยายามทํา

ให้ทา่นท้อใจจนทา่นอยากจะยอมแพ้กบัการเป็นคริสเตียน  

เราต้องสตัย์ซ่ือกบัพระเจ้าอย่างไมมี่ข้อแม้ ทา่นไมส่ามารถหลอกพระเจ้าด้วยการกลบัใจอยา่งไมจ่ริงใจ 

พระองค์เตม็ใจท่ีจะยกโทษบาปท่ีร้ายแรงเม่ือทา่นเข้ามาสารภาพความบาปอยา่งสตัย์ซ่ือเหมือนกบัท่ี

กษัตริย์ดาวิดได้ทําในพระธรรม 1 ซามเูอล 12:13 

หากซาตานยงัคงนําความบาปเก่าๆ ท่ีทา่นได้สารภาพไปแล้วนัน้กลบัมาหาท่านอีก อย่าพยายามรับ

เอาความคิดเหลา่นัน้เข้ามา เราต้องเรียนรู้ท่ีจะทําตามคําแนะนําในพระธรรม 2 โครินธ์ 10:3-5 ซึง่สอนให้

เราน้อมนําความคิดทกุประการเข้ามาอยูใ่ต้การบงัคบับญัชาจนถึงการรับฟังพระคริสต์  ให้ถือโอกาสใช้ 

พระธรรมตอนนีย้อมรับกบัซาตานวา่ทา่นได้ทําบาปนัน้จริง แตใ่ห้ทา่นเตือนมนัว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้

ทา่นแล้ว  จากนัน้ให้ทา่นหนัมาจดจอ่ท่ีพระเจ้าและขอบพระคณุท่ีพระองค์ทรงยกโทษให้กบัทา่น ให้ถือ

โอกาสใช้เร่ืองนีเ้พ่ือยํา้เตือนตวัเองว่าทา่นต้องการรับใช้พระเจ้าด้วยสิน้สดุใจของทา่น  จงยํา้เตือนตวัเองวา่
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ผลของความบาปนําความเจ็บปวดมาให้เสมอ และทา่นต้องการดําเนินชีวิตในแตล่ะวนัอยา่งท่ีพอพระทยั

พระเจ้า 

ง. ข้าพเจ้ามีวิญญาณ 

ทา่นอาจพดูวา่ “ข้าพเจ้าเป็นจิตวิญญาณ”  ทา่นเป็นมากกวา่ร่างกายท่ีมีบคุลิกภาพ เม่ือพระเจ้าสร้าง

มนษุย์ พระองค์สร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ พระองค์ประทาน

วิญญาณให้กบัทา่น เม่ือมีคนหนึง่มาเป็นคริสเตียน พระเจ้าจะเสดจ็มาและประทบัอยู่ภายในผู้นัน้ ท่ีไหน?  

ในสมองหรือ? ไมใ่ช ่ในหวัใจหรือ? ไมใ่ช ่หวัใจทําหน้าท่ีแคส่บูฉีดเลือด ในความรู้สึกหรือ? ไมใ่ช ่

เม่ือทา่นเป็นคริสเตียน พระเจ้าจะเสดจ็มาและประทบัอยู่ในจิตวิญญาณของทา่น  จิตวิญญาณอยูท่ี่

ไหน? อยูภ่ายในตวัท่าน  แตไ่มใ่ชใ่นเนือ้หนงั แตมี่อยูจ่ริง  ความรู้สึกโกรธ กลวั ช่ืนชมยินดี และสนัตสิขุมีอยู่

จริง แตค่วามรู้สกึเหล่านีไ้มส่ามารถมองเห็นจากภายนอกได้  ทา่นไมส่ามารถผา่ใครคนหนึง่ออกแล้วค้นหา

ความโกรธหรือความกลวัภายในตวัคนนัน้ได้ แตค่วามรู้สึกเหลา่นัน้ยงัคงเป็นสว่นท่ีมีอยูจ่ริงในเราแตล่ะคน 

พระธรรมโรม 8:9-11 บอกวา่ พระเจ้าประทบัอยูใ่นจิตวิญญาณของทา่น 

ความบาปทําลายชีวิต ผู้ ท่ีดําเนินชีวิตในความบาป (ผู้ ท่ีไม่ใชค่ริสเตียน) คือคนท่ีตายในฝ่ายวิญญาณ 

จิตวิญญาณของเขาตายแล้ว พระเจ้าจะไมส่ถิตอยูใ่นพวกเขา แตเ่ม่ือทา่นมาหาพระคริสต์ และมอบชีวิต

ให้กบัพระองค์ พระองค์จะประทานชีวิตให้กบัจิตวิญญาณของทา่นและประทบัอยูใ่นทา่น 

เม่ือร่างกายตาย จิตวิญญาณจะไปอยูส่วรรค์และทา่นจะอยูก่บัพระเจ้าชัว่นิรันดร์ ถ้าทา่นยอมให้ 

พระเยซูยกโทษความบาปให้กบัทา่น  
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บทที่ 2 

ห้าขัน้ตอนสู่การเป็นคริสเตียนที่ประสบความสาํเร็จ 

บางคนมีความคดิท่ีวา่  การเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จนัน้เป็นเร่ืองง่าย พวกเขาคิดวา่เม่ือเรา

สารภาพบาปแล้ว พระเจ้าจะเอาปัญหาของเราทัง้หมดออกไปทนัที และประทานความช่ืนชมยินดี สนัตสิขุ 

และเงินให้กบัเรา พระเจ้าไมไ่ด้ทําอยา่งนัน้ ถ้าเราต้องการเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ เราจะต้อง

ร่วมมือกบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เพ่ือนําการเปล่ียนแปลงมาสูชี่วิต 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะนําท่านผา่นประสบการณ์ในทกุๆวนั และให้ทา่นมีโอกาสท่ีจะเตบิโตอยา่ง

แข็งแรงในฝ่ายวิญญาณ ทา่นไมส่ามารถเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณได้ภายใน 1-2 สปัดาห์ แตด้่วยการ

ชว่ยเหลือจากพระเจ้า ทา่นสามารถเจริญเติบโตขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่ทา่นตาย พระเจ้าวดัความสําเร็จ

แตกตา่งจากท่ีมนษุย์วดั ท่านสามารถเป็นคนท่ีประสบความสําเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้าในวนันีไ้ด้ 

ถ้าทา่นทําในสิ่งท่ีพระเจ้าอยากให้ทา่นทําในวนันี ้จงจําไว้วา่ทา่นเป็นบตุรของพระองค์ และเพราะพระเจ้า

ทรงสร้างทา่นด้วยแผนการท่ีเฉพาะเจาะจง ทา่นจะมีความสขุมากขึน้เม่ือท่านดําเนินชีวิตตามแผนการของ

พระองค์และเจริญเติบโตขึน้เร่ือยๆ 

ถ้าทา่นมีลกูท่ีอายปุระมาณ 1 หรือ 2 ขวบ ท่านคาดหวงัว่าลกูจะประพฤตเิหมือนเดก็ทารก ทา่นจะไม่

โกรธเม่ือเขาหรือเธอไมไ่ด้กระทําเหมือนผู้ใหญ่ แตเ่ม่ือลกูอาย ุ21 ปี ทา่นจะคาดหวงัว่าเขาหรือเธอจะ

ประพฤตหิรือพดูอยา่งผู้ใหญ่ เม่ือพระเจ้ามองดทู่าน พระองค์ทรงใช้มาตรฐานท่ีเท่ียงตรงและยตุธิรรม 

พระองค์ทรงรู้ถึงกําลงัและความออ่นแอของทา่น และทรงรู้วา่จะคาดหวงัการเติบโตจากทา่นได้มากแคไ่หน 

ถ้าทา่นต้องการเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ ทา่นจะต้องเติบโตขึน้เร่ือยๆ  

ในหน้าถดัไป ท่านจะพบห้าขัน้ตอนท่ีจะชว่ยให้ทา่นเตบิโตเป็นคริสเตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ มีขัน้ตอนใน

กระบวนการเตบิโตมากกวา่นี ้แตข่ัน้ตอนทัง้ห้านีเ้ป็นพืน้ฐานท่ีเราจําเป็นต้องพิจารณาอยา่งระมดัระวงั 

ในขณะท่ีเราเพียรพยายามท่ีจะเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้า 
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ก. ห้าขัน้ตอนนัน้คืออะไรบ้าง?   

 1. ต้องเป็นคริสเตียน 

 2. เปล่ียนวิธีคดิ 

 3. กําหนดเปา้หมายใหม่ 

 4. เรียนรู้วิธีจดัการกบัอารมณ์ของทา่น 

 5. แบง่ปันให้ผู้ อ่ืนรู้วา่พระเยซูทรงทําอะไรในชีวิตของท่าน 

เรามาดขูัน้ตอนทัง้ห้านีด้้วยกนั 

ขัน้ตอนที่ 1 ต้องเป็นคริสเตียน 

แนน่อน ทา่นไมส่ามารถเป็นคริสเตียนท่ี “ประสบความสําเร็จ” ได้ จนกว่าทา่นจะเป็นคริสเตียนเสียก่อน 

พระเจ้าต้องการให้ทา่นพิจารณาเร่ืองการจดัลําดบัความสําคญัในชีวิต พระเยซูถามวา่   “ถ้าผู้ใดจะได้

สิ่งของสิน้ทัง้โลก แตต้่องเสียชีวิตของตน ผู้นัน้จะได้ประโยชน์อะไร เพราะวา่ผู้นัน้จะนําอะไรไปแลกเอาชีวิต

ของตนกลบัมา” (มาระโก 8:36-37 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม)  เม่ือทา่นมองดทูกุสิ่งท่ีโลกหยิบย่ืนให้กบั

ทา่น มนัมีคณุคา่มากกว่าการได้ใช้ชีวิตนิรันดร์กบัพระเจ้าจริงๆหรือ? 

การเป็นคริสเตียนเก่ียวข้องกบัอะไรบ้าง? จิตวิญญาณ ความคดิ ความรู้สกึ และความตัง้ใจของทา่น

เก่ียวข้องกบักระบวนการของการเป็นคริสเตียนอยา่งไร? 

ก.  ให้พระเจ้าพูดกับท่านผ่านทางพระคัมภร์ี 

พระเจ้าประทานพระวจนะของพระองค์ให้กบัเรา คือพระคมัภีร์ ซึง่บอกเราถึงการเป็นคริสเตียน ในขณะ

ท่ีทา่นอ่านพระคมัภีร์ ท่านจะสามารถเห็นความจริงได้อยา่งชดัเจน ซึง่จะอธิบายวา่เราจะสามารถเป็น 

คริสเตียนได้อยา่งไร พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะพดูกบัทา่นผ่านจิตสํานึกผิดชอบ และสําแดงให้ทา่นเห็นวา่

ทําไมทา่นจงึต้องเป็น คริสเตียน  เม่ือทา่นมอบชีวิตให้กบัพระคริสต์ พระองค์จะเสดจ็มาและประทบัอยูใ่น

จิตวิญญาณของทา่น พระองค์ใสชี่วิตลงไปในจิตวิญญาณ ดพูระธรรมโรม 8:9-11 

ข.  ท่านเข้าใจพระวจนะของพระองค์ด้วยจติใจ 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยให้ทา่นเข้าใจพระวจนะของพระองค์ พระองค์จะชว่ยให้ทา่นเห็นวา่ทา่น

สามารถเป็นคริสเตียนได้อย่างไร ทา่นต้องเข้าใจเร่ืองการเป็นคริสเตียนก่อนท่ีทา่นจะเป็นคริสเตียน  เป็นไป

ไมไ่ด้ท่ีจะใช้วิธีพลิกแพลงในการเป็นคริสเตียน ตวัเราเองจะต้องตัง้ใจว่าเราจะเป็นคริสเตียน 
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ค.  ท่านตอบสนองด้วยความรู้สึก  

เม่ือทา่นเป็นคริสเตียน ความรู้สกึจะเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีอ้ย่างมาก  ตอ่ไปนีเ้ป็นความรู้สึกบางอยา่งท่ี

ทา่นอาจจะพบเจอเม่ือเป็นคริสเตียน 

• เศร้า --- เพราะทา่นทําบาปตอ่พระเจ้า ดพูระธรรมยากอบ 4:9 

• ช่ืนชมยินดี – เพราะบาปของทา่นได้รับการอภยัและความรู้สกึผิดหมดไป ท่านสามารถช่ืนชม

ยินดีได้เพราะบดันีท้า่นเป็นบตุรของพระเจ้าแล้ว และมีพระสญัญาแหง่ชีวิตนิรันดร์ ดพูระ

ธรรมลกูา 10:20 

• สนัตสิขุ – เพราะบดันีพ้ระเยซูเป็นผู้ นําชีวิตของทา่นแล้ว ดพูระธรรมยอห์น 14:2 

ง.  ท่านเลือกด้วยความตัง้ใจ 

การเป็นคริสเตียนนัน้ ทา่นจะต้องทํามากกว่าเพียงแคค่ดิ หรือมีประสบการณ์กบัความรู้สกึตา่งๆ ทา่น

จะต้องตดัสินใจ ทา่นต้องตดัสินใจวา่จะสามารถตอบสนองตอ่พระเจ้าได้อยา่งไร ทา่นต้องยอมรับความ

บาปของตน และขอการยกโทษจากพระองค์หรือไม?่ ทา่นจะให้พระองค์เป็นผู้ นําในชีวิตของทา่นหรือไม?่ 

ถ้าทา่นตอบคําถามเหล่านีว้า่ “ใช”่ ทา่นจะต้องบอกกบัพระเจ้าเก่ียวกบัสิ่งท่ีทา่นตดัสินใจ  

ดพูระธรรมโรม 10:9-10 

เม่ือทา่นขอให้พระเยซูยกโทษบาปให้ทา่นและให้พระองค์เป็นผู้ นําในชีวิต - พระองค์จะทํา! พระองค์จะ

ประทบัในจิตวิญญาณของท่าน – พระองค์ประทบัอยูท่ี่นัน่! ดพูระธรรมโรม 8:9-11 เนือ้หาทัง้หมดเร่ืองการ

เป็นคริสเตียนจะมีการอภิปรายอย่างละเอียดมากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ในหวัเร่ือง 

“เราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน?” 

ขัน้ตอนที่ 2 เปล่ียนวิธีคิด 

บางคนคดิวา่การสารภาพความบาปของพวกเขาและขอให้พระเยซเูป็นผู้ นําในชีวิต คือทัง้หมดท่ีต้องทํา

เพ่ือท่ีจะเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ มนัไมไ่ด้ง่ายแบบนัน้ เม่ือท่านเป็นคริสเตียน พระเจ้าจะทรง

เปล่ียนแปลงจิตวิญญาณในทนัที พระองค์จะประทบัอยูใ่นจิตวิญญาณ หากพระเจ้าไมไ่ด้ประทบัอยูใ่นจิต

วิญญาณของท่านแล้ว จิตวิญญาณก็ตาย 

แตพ่ระเจ้าไมไ่ด้เปล่ียนแปลงจิตใจ ความรู้สกึ และความตัง้ใจของทา่นในทนัที ทา่นจะต้องมีสว่นใน

การเปล่ียนแปลงสิ่งเหลา่นีอ้ยา่งจริงจงัถ้าทา่นต้องการเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ 
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พระเจ้าตรัสวา่ทางของพระองค์แตกตา่งจากทางของเรา และความคดิของพระองค์ก็แตกตา่งจาก

ความคดิของเรา (อิสยาห์ 55:8) เราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะคดิแบบท่ีพระเจ้าคิด  พระธรรมฟีลิปปี 4:8 ให้

ตวัอยา่งแก่เราวา่พระเจ้าต้องการให้เราคดิอยา่งไร 

ฟีลิปปี 4:8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

ดูก่อนพ่ีน้องทัง้หลาย ในท่ีสุดนีข้อจงใคร่ครวญถงึส่ิงท่ีจริง ส่ิงท่ีน่านับถือ ส่ิงท่ี

ยุตธิรรม ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีน่ารัก ส่ิงท่ีทรงคุณ คือถ้ามีส่ิงใดท่ีลํา้เลิศ สิ่งใดท่ีควร

แก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดู  

ในขณะท่ีทา่นศกึษาพระคมัภีร์และนําสิ่งท่ีทา่นเรียนมาประยกุต์ใช้นัน้ พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยให้

ทา่นเข้าใจว่าพระเจ้าทรงคิดอยา่งไร  พระองค์จะชว่ยเปล่ียนทศันคตขิองท่าน พระธรรมโรม 12:2 ท้าทาย

เราให้เรียนรู้แนวความคดิใหม่ๆ ทัง้หมด 

โรม 12:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

จงอย่าประพฤตติามอย่างคนในยุคนี ้แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจเสียใหม่ 

แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพ่ือท่านจะได้ทราบนํา้พระทัยของพระเจ้า 

จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทัย และอะไรดียอดเย่ียม 

ก.  ทัศนคตคืิออะไร? 

ทศันคตไิมใ่ชค่วามรู้สกึหรืออารมณ์ ความหมายของทศันคติคือความคิดของคนในบางเร่ือง อคตเิป็น

ทศันคตท่ีิมีอารมณ์ร่วมด้วย เชน่โกรธ เกลียดชงั หรือกลวั  

คําวา่ “ทศันคติ” หมายความได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รูปแบบของความคดิ 

(2) นิสยัในการคิด 

(3) ความคดิเห็นท่ีไมเ่ปล่ียนแปลง 

(4) มมุมอง 

(5) กรอบความคิด 

ทศันคติก่อตวัขึน้ในจิตใจ และเข้ามามีสว่นอยา่งมากในชีวิต ซึง่ทา่นนกึไมถึ่งเม่ือทา่นกําลงัใช้มนั ทา่น

แสดงทศันคตด้ิวยการตอบสนองในกิจกรรมประจําวนั สิ่งท่ีทา่นพดูและทํา และอารมณ์ท่ีทา่นแสดงออกนัน้ 

จะเปิดเผยทศันคตขิองทา่น 
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ทา่นมีปฏิกิริยาอยา่งไรเม่ือคนท่ีขบัรถข้างหน้าท่านยงันัง่เฉยเม่ือไฟจราจรเป็นสีเขียว? ทา่นมีปฏิกิริยา

อยา่งไรเม่ือบางคนแชง่ดา่ทา่นหรือเรียกทา่นด้วยช่ือท่ีนา่เกลียด? ปฏิกิริยาของทา่นจะเปิดเผยทศันคตขิอง

ทา่น ทศันคติคือรูปแบบความคดิในจิตใจของทา่นท่ีมีตอ่สถานการณ์ตา่งๆ 

ข.  ข้าพเจ้าสามารถพฒันาทัศนคตใิหม่ๆ ได้อย่างไร? 

ขัน้ตอนการสร้างทศันคตใิหม่ๆ  บางครัง้ก็เป็นไปอยา่งช้าๆและทําให้ท้อใจ ทา่นอาจต้องการหยดุตอบ

โต้ด้วยความโกรธเม่ือใครบางคนกําลงัโกรธทา่น การจะทําเชน่นีไ้ด้ต้องใช้มากกวา่คํามัน่สญัญาท่ีจะ

เปล่ียนตวัทา่นเอง ทศันคตเิหลา่นีเ้ป็นส่วนหนึง่ของวิธีคิดท่ีทา่นใช้มานานหลายปี ในบางโอกาสพระเจ้าทรง

เปล่ียนทศันคตขิองบางคนได้ทนัที แตป่กตแิล้วพระองค์จะไมทํ่าการอศัจรรย์แบบฉับพลนัในชีวิตของทา่น 

แตท่า่นมัน่ใจได้วา่พระองค์พร้อมเสมอท่ีจะชว่ยให้ทา่นเปล่ียนแปลงทศันคตถ้ิาทา่นเต็มใจท่ีจะร่วมมือกบั

พระองค์ 

วิธีท่ีดีท่ีสดุวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยให้เราสามารถค้นพบได้วา่ทศันคตใิหม่ๆ แบบไหนท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้

ทา่นมีก็คือ การอา่นพระคมัภีร์ จงค้นหาวา่พระเยซูมีปฏิกิริยาอย่างไรตอ่ผู้คนท่ีพระองค์พบและทํางานด้วย

ในแตล่ะวนั หาข้อพระธรรมท่ีพดูเก่ียวกบัแง่มมุตา่งๆ ในชีวิตท่ีทา่นต้องการจะเปล่ียนวิธีคดิ พระธรรม

สภุาษิตเป็นหนงัสือท่ีดีเลม่หนึง่ท่ีจะพบวา่พระเจ้าทรงคิดอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองราวตา่งๆมากมายท่ีท่านต้อง

เผชิญในชีวิต พระธรรมฟีลิปปี 2:5 หนนุใจให้เราพฒันาทศันคตแิบบเดียวกบัพระเยซู ถ้าทา่นไมม่ัน่ใจวา่

ทศันคตขิองทา่นเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้าหรือไม ่ก็ให้ทา่นถามพระองค์ว่า “พระเจ้า พระองค์คิดอยา่งไร

สําหรับเร่ืองนี?้” แล้วมองดท่ีูคําตอบของพระองค์ในขณะท่ีทา่นอ่านพระคมัภีร์ และแบง่ปันกบัคริสเตียนคน

อ่ืนๆ 

การอ่านพระคมัภีร์เพียงอย่างเดียวอาจไมเ่พียงพอท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีคดิ หรือรูปแบบความคดิของ

ทา่น การทอ่งจําข้อพระธรรมเป็นหนึง่ในวิธีท่ีมีพลงัอยา่งมากท่ีจะชว่ยสร้างทศันคติใหม่ๆในการดําเนินชีวิต 

พระธรรมลกูา 6:27-38  เตม็ไปด้วยคําแนะนําในทางปฏิบตั ิ ในขณะท่ีท่านกําลงัท่องจําข้อพระธรรมใน 

พระคมัภีร์นัน้ จงบอกตวัทา่นเองวา่น่ีเป็นวิธีคิดท่ีทา่นต้องการ 

การสร้างทศันคตใิหม่ๆ ในความคดินัน้อาจจะไมบ่รรลผุลสําเร็จหากท่านเพียงแคพ่ึง่พาความตัง้ใจอย่าง

เดียว จงทลูขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิให้ชว่ยทา่นนําทศันคตท่ีิสอนในพระคมัภีร์มาใช้ในทางปฏิบตัใินทกุๆ

สถานการณ์  ดใูนพระธรรมยอห์น 16:13  เร่ืองทศันคตมีิการครอบคลมุรายละเอียดมากขึน้ใน การศกึษาใน

กลุม่สําหรับคริสเตียนใหม่ ช่ือวิชา ท่าที 
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ขัน้ตอนที่ 3  กาํหนดเป้าหมายใหม่ 

การเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จต้องมีสิ่งอ่ืนมากกวา่ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า ทา่น

จะต้องนําพระวจนะมาประยกุต์ใช้ในชีวิต ทา่นจะต้องวางความตัง้ใจและความปรารถนาของทา่นไว้ภายใต้

การนําของพระเจ้าและทําสิ่งตา่งๆ ท่ีพระเจ้าต้องการให้ท่านทํา สภุาษิต 16:9 กลา่วไว้วา่ “ใจของมนษุย์กะ

แผนงานของเขา แตพ่ระเจ้าทรงนํายา่งเท้าของเขา”  จงกําหนดเปา้หมายของทา่น เพ่ือท่ีทา่นจะเป็นไปตาม

แผนการและเปา้หมายท่ีพระเจ้าทรงมีเพ่ือทา่น ให้ทา่นถามพระเจ้าวา่ “แล้วพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์

ทําอะไร?” 

ก.  ค้นหาส่ิงที่พระเจ้าต้องการให้ท่านทาํ 

ขัน้ตอนแรกและสําคญัท่ีสดุในการกําหนดเปา้หมายคือ การค้นหาวา่พระเจ้าทรงมีแผนการอะไรสําหรับ

ทา่น 

เอเฟซัส 2:10   

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ท่ีทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์เพ่ือให้

ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดาํริไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้เรากระทาํ  

เยเรมีย์ 29:11  

พระเจ้าตรัสว่า  “เพราะเรารู้แผนงานท่ีเรามีไว้สาํหรับเจ้า เป็นแผนงานเพ่ือ 

สวัสดภิาพ ไม่ใช่เพ่ือทุกขภาพ เพ่ือจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า” 

ข้อพระคมัภีร์ทัง้สองอธิบายชดัเจนมากว่าพระเจ้าวางแผนเอาไว้แล้วว่าทรงต้องการให้ทา่นทําอะไร 

ทา่นจะรับเอาเปา้หมายของพระเจ้าหรือจะเพิกเฉยตอ่เปา้หมายนัน้ก็ย่อมได้ ถ้าทา่นรับเอาเปา้หมายของ

พระเจ้าไว้ เปา้หมายนัน้จะให้กําลงัแก่ทา่น เพ่ือวนัคืนของทา่นจะได้มีความหมาย เปา้หมายของพระเจ้าจะ

ทําให้ทา่นไมม่วัแตจ่ดจ่ออยู่กบัความต้องการและความปรารถนาท่ีเห็นแก่ตวั 

พระเจ้าได้ทรงจดัเตรียมเปา้หมายของชีวิตให้ท่านแล้ว ไมว่า่คนอ่ืนจะพดูว่าอะไรก็ตาม – ชีวิตของทา่น

มีความหมายตอ่พระเจ้า ทา่นมีวตัถปุระสงค์สําหรับการอยูท่ี่น่ี ทา่นจําเป็นต้องค้นหาสิ่งนัน้และต้องทําใน

สิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้ทํา 

แล้วพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านทําอะไรในวนันี?้ ลองมองดรูอบๆ ตวัทา่น ทา่นเห็นความต้องการ

อะไรบ้าง? ทา่นสามารถมีสว่นในการตอบสนองความต้องการเหลา่นัน้ไหม? ผู้คนมากมายท่ีอยูร่อบตวัทา่น

ต้องการรอยยิม้ ถ้อยคําหนนุใจ และคําอธิษฐาน เราไมไ่ด้กําลงัพดูแคก่ารตดัสินใจในเร่ืองสําคญัๆ เชน่ทา่น
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จะแตง่งานกบัใคร หรือท่านจะเลือกประกอบอาชีพอะไร แตใ่ห้เรามองดเูร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเราพบในวนันี ้

ด้วย 

จงศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือค้นหาสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้ทา่นทํา  มีข้อพระธรรมมากมายในพระคมัภีร์ท่ี

ชว่ยแก้ไขสถานการณ์ท่ีทา่นเผชิญทกุวนั ใช้ศพัทานกุรม หรือพระคมัภีร์ออนไลน์เพ่ือค้นหาข้อพระธรรม

ทัง้หมดท่ีพดูกบัทา่นในเร่ืองท่ีสนใจ 

ยกตวัอย่างเชน่ ทา่นจะพบข้อพระธรรมมากมายท่ีแสดงให้เห็นถึงสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้ทําเม่ือท่าน

กําลงัทํางาน และยงัมีพระธรรมข้ออ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึงคําพดูและความรู้สกึ เชน่ ความโกรธ ความขมข่ืน ความ

ช่ืนชมยินดี และสนัตสิขุ จากข้อพระธรรมเหลา่นีใ้นพระคมัภีร์ พระเจ้าจะบอกถึงวิธีท่ีพระองค์ต้องการให้

ทา่นใช้ชีวิตและตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆ 

อยา่รีรอและพดูวา่ “ปีหน้าฉันจะเร่ิมต้นกําหนดเปา้หมายชีวิต” จงเร่ิมเด๋ียวนี ้! อยา่รอคอยจนทกุอยา่ง

สมบรูณ์ก่อน พระคมัภีร์บอกวา่ “ผู้ใดมวัสงัเกตลมก็จะไม่หวา่นพืช และผู้ ท่ีมองเมฆก็จะไมเ่ก่ียวข้าว” 

(ปัญญาจารย์ 11:4)  ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อพระธรรมท่ีอธิบายบางสิ่งบางอยา่งท่ีพระเจ้าต้องการให้ทา่นทํา 

 มาระโก 12: 30-31 

 ลกูา  6: 27-38 

 โรม   13: 1-5 

 1 โครินธ์ 13: 4-8 

 เอเฟซสั 6: 11 

 2 เปโตร 1: 5-11 

ข.  เป้าหมายต่างๆ 

คริสเตียนสามารถกําหนดเปา้หมายได้หลายอยา่งท่ีแตกตา่งกนัออกไป ตอ่ไปนีเ้ป็นความแตกตา่ง

บางอย่างของเปา้หมายท่ีเราสามารถกําหนดได้ 

1. เปา้หมายด้านการศกึษา 

2. เปา้หมายด้านการทํางาน 

3. เปา้หมายฝ่ายวิญญาณ 

4. เปา้หมายในการอา่นและทอ่งจําพระคมัภีร์ 

5. เปา้หมายด้านอปุนิสยั (พฒันาตนเอง, หนนุใจ, อดทน, รัก และเมตตา) 

6. เปา้หมายด้านทศันคต ิ
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7. เปา้หมายในการประยกุต์ใช้พระคมัภีร์ 

8. เปา้หมายด้านความสมัพนัธ์ 

9. เปา้หมายท่ีจะกําหนดขอบเขตของชีวิต 

ค.  เราจะเร่ิมกาํหนดเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างไร? 

ทา่นสามารถกําหนดเปา้หมายได้หลายอย่างแตกตา่งกนัออกไป ซึง่จะชว่ยให้ทา่นเป็นคริสเตียนท่ี

ประสบความสําเร็จมากขึน้ อยา่งไรก็ตามการกําหนดเปา้หมายแบบหนึง่อาจมีผลกระทบอย่างมากตอ่

ความสมัพนัธ์ของท่านกบัพระเจ้า ทา่นจําเป็นต้องเรียนรู้วิธี การกําหนดเปา้หมายเพือ่ประยกุต์ใช้กบั

ชีวิตประจําวนัส่วนตวั  สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเปา้หมายเล็กๆ ท่ีท่านสามารถทําสําเร็จในหนึง่หรือสองสามวนั ทาง

หนึง่ท่ีจะทําให้ทา่นนําเปา้หมายประจําวนัเหลา่นีไ้ปปฏิบตัิได้ก็คือ การวางเปา้หมายไว้บนพระคําของ 

พระเจ้า 

เม่ือทา่นพบข้อพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงปัญหาหรือประเดน็ท่ีทา่นกําลงัเผชิญอยู่ จงเขียนเปา้หมายท่ีจะชว่ย

ให้ทา่นนําสิ่งท่ีข้อพระธรรมนัน้สอนไปใช้ในทางปฏิบตั ิตอ่ไปนีเ้ป็นคําอธิบายพร้อมรายละเอียดของวิธี 

การประยกุต์ใช้พระคมัภีร์ 

1.  มองดูที่ปัญหาในชีวิตประจาํวันของท่าน 

ทา่นอาจต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากลําบากบางอยา่งในชีวิตวนันี ้ทา่นรู้สกึถึงแรงกดดนั บางทีทา่น

ไมรู้่วา่พระเจ้าอยากให้ทา่นทําอะไร จงมองดท่ีูปัญหาเหล่านีแ้ละพยายามค้นหาสาเหตขุองปัญหา 

2.  ถามตัวท่านเองว่า “พระเจ้ากาํลังสอนให้ข้าพเจ้าทาํอะไรกับ

ปัญหานีใ้นชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี?้” 

อธิษฐานและขอให้พระเจ้าช่วยให้ทา่นเข้าใจวา่อะไรคือสาเหตขุองปัญหา ขอให้พระองค์ชว่ยทา่นให้

เห็นด้านตา่งๆ ในชีวิตท่ีทา่นต้องการจะเตบิโต เพ่ือท่ีท่านจะสามารถเอาชนะปัญหาเหลา่นัน้ได้ 

3.  ค้นหาด้านใดด้านหน่ึงในชีวิตที่ท่านต้องการจะเตบิโตในวันนี ้

เปา้หมายช่วยให้ท่านออกจากขอบเขตท่ีทา่นรู้สกึสบายๆ เปา้หมายจะดงึทา่นให้ก้าวออกไปไกลขึน้กวา่

ท่ีเป็นอยูใ่นวนันี ้ จงเตม็ใจท่ีจะเส่ียง ถ้าทา่นรู้สึกเหงา จงตัง้เปา้เด๋ียวนี!้ จงทําบางสิ่งท่ีจะชว่ยให้ทา่นเข้าไป

มีสว่นเก่ียวข้องกบัคนอ่ืน หาคนท่ีกําลงัลําบากและเป็นเพ่ือนกบัพวกเขา ถ้าทา่นไมแ่น่ใจถึงด้านใดตา่งๆ ท่ี

ทา่นต้องการจะเตบิโต ให้สํารวจดรูายการท่ีพระธรรม 1 โครินธ์ 13:4-8 
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4.  เช่ือมโยงการศึกษาพระคัมภีร์เข้ากับด้านที่ท่านต้องการจะเตบิโต 

พระคมัภีร์ได้พดูถึงด้านนีใ้นชีวิตของท่านวา่อย่างไร? ดขู้อพระคมัภีร์ซึง่จะชว่ยให้ทา่นเข้าใจปัญหา 

และแนวคิดของพระเจ้าในการแก้ปัญหานี ้ค้นหาพระสญัญาและหลกัความจริงท่ีทา่นสามารถประยกุต์ใช้

ในกิจกรรมประจําวนั 

5.  จดรายการสิ่งต่างๆ ที่ท่านสามารถทาํให้เสร็จได้ในวันนี ้

หลงัจากท่ีทา่นได้ศกึษาพระคมัภีร์แล้ว จดบนัทึกเปา้หมายการประยกุต์ใช้สว่นตวัท่ีเป็นไปได้ ก่อนอ่ืน

ต้องใช้เวลาในการระดมความคดิอยา่งสร้างสรรค์  จดทกุแนวความคิดท่ีพอจะเป็นไปได้ จากนัน้ให้เลือก

เปา้หมายหนึง่สําหรับวนันี ้ ใช้แนวทางปฏิบตัท่ีิจดบนัทกึในตอนท้ายของหมวดนี ้เพ่ือออกแบบเปา้หมาย

ประจําวนัท่ีดี  ทําเปา้หมายนัน้ให้มีความเฉพาะเจาะจง เพ่ือท่ีทา่นและคนอ่ืนๆ จะสามารถวดัผลได้  

ตอ่จากนัน้ให้ลงมือกระทําตามแผนท่ีได้วางเอาไว้    

6.  ประเมินผล 

ในวนัเดียวกนันัน้หรือวนัถดัไป ให้ทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือทา่นพยายามท่ีจะไปให้ถึงเปา้หมายท่ีวางไว้ 

บางครัง้ทา่นจะไปไมถึ่งเปา้หมายของทา่น แตอ่ย่าเพิ่งยอมแพ้  ลองพยายามอีกครัง้  อยา่กลวัท่ีจะเปล่ียน

เปา้หมาย  แตใ่นทางตรงกนัข้าม อย่าเปล่ียนเปา้หมายเพียงเพราะทา่นล้มเหลวในความพยายามครัง้แรก 

โธมสั เอดิสนั ล้มเหลวหลายครัง้ก่อนท่ีเขาจะค้นพบหลอดไฟฟ้าท่ีใช้ได้ ความจริงแล้วเขาล้มเหลว

มากกวา่ 2,000 ครัง้ก่อนท่ีจะประสบความสําเร็จครัง้หนึ่งในการประดษิฐ์หลอดไฟท่ีสามารถใช้ได้  อยา่เป็น

คนท่ียอมแพ้ง่ายๆ 

2 โครินธ์ 8:11   

เพ่ือว่าเม่ือท่านมีใจพร้อมอยู่แล้ว ท่านก็จะได้ทาํให้สาํเร็จตามความสามารถของ

ท่าน  

เม่ือทา่นมองย้อนกลบัไปท่ีแนวความคิดทัง้ 6 ท่ีจดบนัทึกไว้ด้านบน ให้สงัเกตท่ีข้อ 1 อีกครัง้ “มองดท่ีู

ปัญหาในชีวิตประจําวนัของทา่น” พวกเราสว่นใหญ่ไมช่อบความขดัแย้ง แตถ้่าทา่นต้องการเป็นคริสเตียนท่ี

ประสบความสําเร็จแล้วละก็ ทา่นต้องเรียนรู้วิธีเผชิญความขดัแย้งและเติบโตผา่นประสบการณ์ท่ีเจ็บปวด

เหลา่นี ้ ท่านต้องเตม็ใจท่ีจะชว่ยแก้ไขความขดัแย้ง เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะทําให้คนอ่ืนรู้สกึตกต่ําและคิดว่า “ฉนั

ถกู คณุผิด” แตพ่ระเจ้ากําลงัมองหาชายและหญิงท่ีเป็นผู้สร้างสนัต ิ
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พระเจ้าไมไ่ด้คาดหวงัให้ทา่นถกูต้องทกุเวลา นัน่คือความสมบรูณ์แบบ  แตพ่ระองค์คาดหวงัให้ท่าน

เป็นคนสตัย์ซ่ือ เม่ือทา่นทําผิด ก็ให้ยอมรับผิด พระเจ้ายงัคงรักทา่น พระองค์จะชว่ยให้ทา่นเรียนรู้จาก

ประสบการณ์นัน้หากทา่นเต็มใจเข้ามาหาพระองค์ด้วยจิตใจท่ีเปิดกว้างและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ดพูระธรรม

โรม 5:3-5 

เร่ิมต้นในแตล่ะวนัด้วยคําอธิษฐานง่ายๆ วา่ พระเจ้า พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ทําอะไรในวนันี?้ 

ค้นหาโอกาสตา่งๆ ท่ีพระเจ้าวางไว้ในชีวิตของทา่นในวนันี ้และแสวงหาท่ีจะทําการดีท่ีพระองค์เตรียมไว้ให้

ทา่นทํา 

ง.  ลักษณะของเป้าหมายประจาํวันที่ดีคืออะไร 

การเรียนรู้ท่ีจะเขียนเปา้หมายประจําวนัท่ีดีนัน้ มกัเป็นเร่ืองยากในช่วงแรก  พวกเราส่วนใหญ่ไมเ่คยทํา

มาก่อน การฝึกฝนจะชว่ยให้ทา่นทําสิ่งนีไ้ด้  ทา่นเขียนเปา้หมายมากเทา่ใด ทา่นก็จะประสบความสําเร็จ

มากขึน้เทา่นัน้ และจะย่ิงชว่ยให้ทา่นเจริญเตบิโตในชีวิตคริสเตียน  ตอ่ไปนีเ้ป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิจะชว่ยให้

ทา่นเรียนรู้วิธีการปรับปรุงเปา้หมายประจําวนัของทา่น 

1. เป้าหมายเรียบง่าย  เป็นเปา้หมายท่ีชดัเจนและไมทํ่าให้ทา่นสงสยัวา่ในสิ่งท่ีทา่นหวงัไว้นัน้จะสําเร็จ

หรือไม ่ 

2. เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง  เป็นเปา้หมายท่ีแนน่อน  หลายครัง้ท่ีเปา้หมายของเรากว้างเกินไป ลองดู

เปา้หมายนี ้“ฉนัจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้”  เปา้หมายนีก้ว้างเกินไป  ทา่นจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้ได้

อยา่งไร?  การตดัสินใจในสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจงสกัสิ่งท่ีทา่นจะทํานัน้  จะบง่ชีว้า่ทา่นใกล้ชิดพระเจ้ามาก

ขึน้ จงกําหนดสิ่งนัน้ให้เป็นเปา้หมายแรกของทา่น  เม่ือท่านไปถึงเปา้หมายนัน้แล้ว  ก็ให้กําหนด

เปา้หมายอ่ืนท่ีจะเสริมสร้างเปา้หมายแรกนัน้ และนําท่านไปอีกก้าวหนึง่ในความสมัพนัธ์ของทา่นกบั

พระเจ้า  เม่ือเขียนเปา้หมายต้องเจาะจง รักษาเปา้หมายไมใ่ห้ซบัซ้อนโดยกําหนดเป็นการกระทําเพียง

อยา่งเดียว 

3. เป้าหมายท่ีมีความหมาย  เป็นเปา้หมายท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตของท่านในวนันี ้ เปา้หมายท่ีวา่ “ถ้าฉนั

รวย ฉนัจะถวายให้คริสตจกัร 500 บาททกุอาทิตย์” จะไมมี่ความหมายเลย เว้นแตว่่าท่านเป็นคนท่ีรวย

อยูแ่ล้ว  เม่ือท่านรวย ก็ให้กําหนดเปา้หมายท่ีเก่ียวข้องกบัความรวยของท่าน เปา้หมายจะต้องมาจาก

สิ่งท่ีทา่นรู้วา่เป็นไปได้ในชีวิตของทา่นในวนันี ้และเปา้หมายนัน้ก็จะต้องนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงอยา่ง

ท่ีทา่นต้องการจริงๆ 
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4. เป้าหมายท่ีปฏิบัตไิด้  ท่านสามารถทําให้เปา้หมายสําเร็จในวนันีไ้ด้ไหม?  เปา้หมายท่ีวา่ “ทกุครัง้ท่ี

ฉนัตกอยูใ่นการทดลอง ฉันจะรู้ตวัเสมอว่าซาตานกําลงัลอ่ลวงฉนั” ฟังดเูหมือนดี แตน่ี่เป็นการปฏิบตัิ

หรือไม?่  ทา่นจะคอยบอกตวัเองวา่การทดลองนีม้าจากซาตานทกุครัง้ท่ีทา่นกําลงัตกอยูใ่นการทดลอง

ได้อยา่งไร? เปา้หมายนีเ้หมือนเป็นเปา้หมายฝ่ายวิญญาณ  แตอ่าจจะเป็นเปา้หมายท่ีใหญ่เกินไป

สําหรับความพยายามครัง้แรกท่ีจะเอาชนะการทดลองของคริสเตียนใหม ่

เร่ิมต้นอยา่งง่ายๆ ด้วยเปา้หมายระยะสัน้ๆ เพ่ือให้ทา่นมัน่ใจวา่จะสามารถทําสําเร็จได้ในวนัเดียว 

ใช้เปา้หมายนีเ้ป็นตวัอยา่ง  “วนันี ้ฉนัจะจดบนัทึกทกุครัง้ท่ีถกูทดลองให้ทําบาป”  ทา่นสามารถทําให้

เปา้หมายนีมี้ความเจาะจงมากขึน้ด้วยการจดบนัทึกการทดลองชนิดเดียว  ยกตวัอยา่ง “วนันี ้ฉนัจะจด

บนัทกึทกุครัง้ท่ีฉันถกูทดลองให้แชง่ดา่” 

5. เป้าหมายท่ีสามารถวัดผลได้ ทา่นจะวดัผลเปา้หมายนีไ้ด้อยา่งไร?  “วนันีฉ้นัจะใกล้ชิดพระเจ้ามาก

ขึน้” การเขียนเปา้หมายแบบนีไ้มไ่ด้ทําให้ง่ายตอ่การวดัผล  ถ้าท่านอยากแนใ่จวา่ท่านกําลงัก้าวหน้า 

ทา่นต้องเขียนเปา้หมายในแบบท่ีจะทําให้ง่ายตอ่การวดัผล “วนันีฉ้นัจะจดบนัทึกทกุครัง้ท่ีฉนัถกูทดลอง

ให้สญูเสียอารมณ์ของฉนั” เม่ือทา่นจดบนัทกึแบบนี ้ก็ทา่นสามารถวดัผลได้ 

เป็นเร่ืองยากท่ีจะเขียนเปา้หมายท่ีทําให้ง่ายตอ่การวดัผล แตม่นัจําเป็นถ้าทา่นอยากแนใ่จวา่ทา่น

กําลงัก้าวหน้า  ตอ่ไปนีเ้ป็นคําถาม 4 ข้อท่ีทา่นสามารถถามตวัเองในขณะท่ีกําลงัเขียนเปา้หมาย  

  อะไรคือสิ่งท่ีสามารถวดัผลได้? 

  ข้าพเจ้าจะใช้เคร่ืองมืออะไรในการวดัผล? 

  มนัง่ายท่ีจะวดัผลไหม? 

  คนอ่ืนจะสามารถวดัผลความก้าวหน้าของข้าพเจ้าได้อย่างไร?  

ยกตวัอย่างเชน่ เปา้หมายตอ่ไปนีส้ามารถนําไปปฏิบตัแิละวดัผลได้  “คืนนีฉ้นัจะจดบนัทกึการ

ทดลอง 3 อยา่งท่ีฉันประสบมาในวนันี”้  “ฉนัจะขอให้นกยกโทษท่ีฉนัโกรธใสเ่ธอเม่ือวานนี”้  

6. เป้าหมายท่ีช่วยข้าพเจ้าได้  วตัถปุระสงค์ทัง้หมดของการกําหนดเปา้หมายเพ่ือการประยกุต์ใช้

สว่นตวั คือการช่วยให้ท่านใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้  จงคดิลว่งหน้า ในขณะท่ีทา่นเขียนเปา้หมายของ

ทา่นนัน้ ให้ทา่นถามตวัเองว่า “เปา้หมายนีจ้ะชว่ยให้ข้าพเจ้าเตบิโตได้อย่างไร?”  ในขณะท่ีทา่นกําลงั

ทําให้แตล่ะเปา้หมายสําเร็จ ทา่นเห็นวา่เปา้หมายนีกํ้าลงัชว่ยให้ทา่นเป็นคริสเตียนท่ีดีขึน้ไหม? 
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แนวทางปฏิบตัทิัง้ 6 ข้อนีจ้ะไมไ่ด้รับประกนัความสําเร็จให้ทา่น  การเขียนเปา้หมายเพ่ือการประยกุต์ใช้

สว่นตวัไมไ่ด้ชว่ยให้ทา่นเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จโดยอตัโนมตั ิ ความจริงแล้วเปา้หมายเป็นเพียง

เคร่ืองมือ – บางสิ่งท่ีชว่ยให้ท่านเตบิโต  พระเจ้าสนใจเร่ืองการเติบโตมากท่ีสดุ ไมใ่ช ่“เจ้าเขียนเปา้หมายดี

หรือเปล่า?” อยา่งไรก็ตามถ้าทา่นสามารถเรียนรู้วิธีเขียนเปา้หมายท่ีดี และทา่นมีความสตัย์ซ่ือท่ีจะนํา

เปา้หมายเหล่านีไ้ปปฏิบตัิ พระเจ้าจะทรงชว่ยให้ทา่นเตบิโตและเป็นอย่างท่ีพระองค์ต้องการให้ท่านเป็น  

พระเจ้าไมไ่ด้คาดหวงัความสมบรูณ์แบบจากท่าน  แตพ่ระองค์คาดหวงัวา่ท่านจะนําคําสอนของพระองค์ไป

ประยกุต์ใช้ในชีวิต  

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

นี?้ ...10 ปีจากนี?้  พระเจ้าให้เกียรตคิริสเตียนท่ีตัง้ใจจะเป็นคนสตัย์ซ่ือตอ่พระองค์  ท่านเห็นตวัเองในอีก 

10 ปีข้างหน้านบัจากนีเ้ป็นผู้ ท่ีดําเนินชีวิตอยา่งสตัย์ซ่ือเพ่ือพระคริสต์ได้ไหม?  ทา่นเห็นตวัเองเป็นคนท่ีให้

ลําดบัความสําคญัสงูสดุกบัการเช่ือฟังธรรมบญัญัตแิละคําสอนของพระคมัภีร์ไหม?  

ความท้าทายอ่ืนๆ ท่ีทา่นจะเผชิญในชว่งชีวิตท่ีเหลืออยูก็่คือ การพฒันาความแนว่แน่มัน่คง ทา่นเป็น

คนประเภทท่ีพร้อมจะตอ่สู้กบั “โกลิอทั” วนันี ้แตก่ลบักลวัเงาของตวัเองในวนัพรุ่งนีไ้หม?  ทา่นอยูบ่น

จดุสงูสดุของโลกในวนันี ้ แตอ่ยูใ่นหบุเขาแหง่ความสิน้หวงัและท้อใจในวนัถดัไปไหม?  พระเจ้าสามารถ

ชว่ยทา่นให้สร้างความแนว่แนม่ัน่คงในชีวิต ทา่นจะยงัคงมีวนัดีๆ และวนัร้ายๆ แตท่า่นสามารถเรียนรู้ท่ีจะ

วางใจในพระเยซูและไมถ่กูทบัถมด้วยปัญหาท่ีเข้ามาในชีวิต ไมมี่การแก้ปัญหาด้วยเวทมนต์สําหรับคนท่ี

ต้องการความแนว่แนม่ัน่คง ทา่นมุง่มัน่และจดจอ่สายตาของทา่นท่ีพระเยซูและคําสอนของพระองค์ 

ขัน้ตอนที่ 4  เรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ของท่าน 

ทา่นไมใ่ชค่ริสเตียนเพียงเพราะทา่น “รู้สกึรอดแล้ว” ไมว่า่ความรู้สกึนัน้จะเป็นอะไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม 

ความรู้สกึของทา่นเป็นสว่นท่ีสําคญัอยา่งย่ิงตอ่การดําเนินชีวิตประจําวนั  พระเจ้าให้ความรู้สกึกบัทา่น  

ทา่นจงึต้องเรียนรู้ท่ีจะใช้อารมณ์ในทางท่ีจะทําให้ชีวิตมีความช่ืนชมยินดีและเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า   

พระเจ้ามีถ้อยคํามากมายเก่ียวกบัอารมณ์ท่ีแตกตา่งกนัในพระคมัภีร์  ทา่นจําเป็นต้องค้นหาวา่ความรู้สกึ

ตา่งๆ จะชว่ยให้ทา่นเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จมากขึน้ได้อยา่งไร 

หนึง่ในขัน้ตอนพืน้ฐานของการเตบิโตในด้านนีคื้อการเข้าไปสมัผสักบัความรู้สกึของท่าน จงเรียนรู้ท่ีจะ

กําหนดวา่ท่านจะแสดงอารมณ์ตา่งๆ อยา่งไรและเม่ือใด จงยอมรับมนัและเรียนรู้ท่ีจะแสดงมนัออกมา  

อยา่ปลอ่ยให้ความรู้สกึควบคมุทา่นตลอดชีวิต  สิ่งท่ีท่านรู้สกึนัน้ไมค่วรเป็นปัจจยัสําคญัหลกัในการ

ตดัสินใจของทา่น 
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บางคนอยูใ่นภาวะท่ีมี “ความแปรปรวนทางอารมณ์”  พวกเขาถืออารมณ์เป็นใหญ่  พวกเขาใช้อารมณ์

อยา่งมาก และแสดงความรู้สกึออกมาอยา่งรวดเร็ว วนัหนึง่ (หรือนาทีหนึง่) พวกเขาอาจรู้สกึต่ืนเต้นและ

ลอ่งลอยไปกบัความรู้สึกช่ืนชมยินดี ในวนัถดัมา (หรือนาทีถดัมา) พวกเขาอาจอยูใ่นห้วงความรู้สกึท่ีท้อแท้ 

โลกทัง้ใบตกอยูใ่นความเศร้าหมอง  สว่นอีกคนหนึง่มีอารมณ์ท่ีเย็นชา  พวกเขาไมเ่คยแสดงอารมณ์ออกมา

อยา่งเปิดเผย  การแสดงออกอยา่งเยือกเย็นไมมี่ความอบอุน่หรือไร้ความรู้สกึ  

พระเจ้าต้องการให้ทา่นมีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตท่ีเตม็ไปด้วยความช่ืนชมยินดีกบัพระองค์ 

พระองค์สามารถช่วยทา่นให้พบทางท่ีสร้างสรรค์ในการแสดงอารมณ์  ทา่นสามารถช่ืนชมยินดีในความรอด

ท่ีพระองค์ประทานให้ ให้ศกึษาพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมเ่พ่ือดกูารแสดงอารมณ์ในแบบตา่งๆ ของ

พระเยซู  พระเจ้าต้องการให้ทา่นเติบโตขึน้ เพ่ือท่ีทา่นจะสามารถควบคมุอารมณ์และแสดงออกมาใน

ลกัษณะท่ีจะทําให้คนอ่ืนเห็นวา่พระองค์เป็นผู้ นําในชีวิตของทา่น 

การควบคมุอารมณ์นัน้ไมไ่ด้หมายความวา่จะไมแ่สดงอารมณ์เลย แตห่มายความว่าท่านจําเป็นต้อง

เรียนรู้วิธีการจดัการกบัอารมณ์ของทา่น พระเจ้าต้องการให้ทา่นเป็นคนท่ีมีความรู้สึก จดุสําคญัคือการ

เรียนรู้ท่ีจะแสดงมนัออกมาอยา่งถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า 

ก.  ท่านเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกของท่านด้วยการพฒันา

ทัศนคตติามหลักการของพระคัมภร์ี  

ในขัน้ตอนท่ี 2 “เปล่ียนวิธีคดิ” นัน้ เราได้อภิปรายเก่ียวกบัความแตกตา่งระหวา่งทศันคตแิละความรู้สกึ 

(อารมณ์)  ทศันคตท่ีิท่านมีตอ่คน หรือตอ่สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่นัน้ จะเป็นตวักําหนดวา่ทา่นจะ

ตอบสนองด้วยความรู้สึกของทา่นอย่างไร  สว่นใหญ่แล้วความรู้สกึของทา่นจะสะท้อนทศันคติท่ีมีตอ่

สถานการณ์นัน้ๆ  

ถ้าทา่นต้องการเปล่ียนวิธีการแสดงความรู้สกึ อย่างแรกคือทา่นจะต้องพฒันาทศันคตเิสียใหมต่ามคํา

สอนของพระคมัภีร์  พระธรรมมาระโก 3:1-8 กลา่วถึงตอนท่ีพระเยซูทรงโกรธ พระเยซูทรงมีอะไรอยูใ่นใจ

เม่ือตอนท่ีพระองค์รู้สกึโกรธ? พระองค์ทรงแสดงความโกรธอยา่งไร? คําตอบของคําถามเหลา่นีจ้ะเปิดเผย

ทศันคตขิองพระองค์ท่ีมีตอ่สถานการณ์นัน้ 
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ข.  เม่ือมี “ความรู้สึกที่ผิด” จงระบายมันออกมาด้วยการอธิษฐาน

กับพระเจ้า 

ความรู้สกึไมใ่ชเ่ร่ืองของความดีหรือความเลว มนัอยู ่“ตรงกลาง” พระเจ้าสร้างเราให้สามารถแสดง

อารมณ์ได้อยา่งหลากหลาย แล้วอะไรคือ “ความรู้สกึท่ีผิด” เม่ือความรู้สึกอะไรก็ตามท่ีแสดงออกมาอยา่ง

ผิดท่ีหรือผิดเวลา นัน่คือ “ความรู้สกึท่ีผิด” ยกตวัอยา่งเชน่ เพ่ือนร่วมห้องของบลิล์ได้รับแจ้งขา่วจากทาง

บ้านวา่พ่อแมข่องเขาถกูฆา่ตาย ถ้าบลิล์ระเบิดหวัเราะออกมา นัน่ถือเป็นการแสดงความรู้สกึยินดีแบบผิดท่ี

และผิดเวลา  

ทา่นควรจะทําอยา่งไรเม่ือรู้สึกอยากแสดงอารมณ์แบบผิดเวลา?  อยา่เก็บกดหรือเก็บงําสิ่งนีไ้ว้ในใจจน

เป็นนิสยั จงเรียนรู้ท่ีจะระบายความรู้สึกนีก้บัพระเจ้าในคําอธิษฐาน  บอกพระเจ้าทัง้หมดวา่ทา่นรู้สกึ

อยา่งไร ในขณะท่ีบอกพระองค์วา่ทา่นรู้สกึอยา่งไรนัน้ ทา่นจะสามารถระบายอารมณ์นีอ้อกมาได้ชัว่คราว  

วิธีแก้ปัญหาถาวรหรือระยะยาวเม่ือมี “ความรู้สกึท่ีผิด” คือ จดัการกบัทศันคต ิทา่นอาจจําเป็นต้อง

เปล่ียนทศันคติตอ่คนหรือบางสิ่งท่ีทําให้ทา่นต้องการตอบสนองด้วย “ความรู้สกึท่ีผิด”  

เราทกุคนตา่งก็เคยแสดงความรู้สกึตา่งๆ เชน่ เกลียด โกรธ หรือ กลวั บางทีรูปแบบเก่าในการ

ตอบสนองของทา่นคือการปลอ่ยให้อารมณ์เหลา่นีค้วบคมุความคิด คําพดู และการกระทําของทา่น แต่

ตอนนีท้า่นเป็นคริสเตียนแล้ว  ทา่นต้องเปล่ียนแปลงและพฒันารูปแบบการตอบสนองใหม ่ “แตฉ่นัควรจะ

ทําอย่างไรเม่ือ ‘ความรู้สกึท่ีผิด’ เหลา่นีเ้กิดขึน้?”  ด้วยความชว่ยเหลือของพระเจ้า ทา่นสามารถปล่อยให้

พระองค์เอาความรู้สึกเหลา่นีอ้อกไปและแทนท่ีด้วยความรู้สกึท่ีเหมาะสมมากขึน้สําหรับสถานการณ์นัน้  

ยกตวัอย่างเชน่ หลายครัง้เม่ือทา่นตอบโต้ด้วยความโกรธ แตพ่ระเจ้าอาจต้องการให้เราตอบสนองด้วยการ

เสียใจ  

เปา้หมายสงูสดุควรเป็นการตอบสนองด้วยอารมณ์ในแบบท่ีพระเจ้าต้องการ  สว่นเปา้หมายอีกอย่าง

หนึง่ คือการเรียนรู้ท่ีจะรู้สกึตามแบบท่ีพระเจ้ารู้สึกในทกุๆ สถานการณ์  ในขณะท่ีศกึษาพระคมัภีร์และ

อธิษฐานนัน้ พระเจ้าจะชว่ยให้ทา่นเรียนรู้วา่พระองค์รู้สกึอยา่งไรในสิ่งท่ีทา่นกําลงัเผชิญในชีวิต  พระองค์

จะให้กําลงักบัท่านเพ่ือท่ีจะตอบสนองในวิธีเดียวกนั 

พระคมัภีร์สอนวา่ท่านควรเป็นนายเหนือความรู้สกึ อย่าปลอ่ยให้คนหรือปัญหาควบคมุความรู้สกึ  

การเรียนรู้วิธีการจดัการกบัอารมณ์ในแบบท่ีพระเจ้าต้องการนัน้จะต้องใช้เวลา  ในฐานะคริสเตียนท่ี

กําลงัเตบิโต ทา่นอาจจะยงัมีความรู้สกึในด้านลบมากเกินไปท่ีทําให้ท่านเสียใจ  ความรู้สกึท่ีสําคญัท่ีสดุ

บางอย่างท่ีควรจะแสดงออกในชีวิตของคริสเตียนคือความรัก สนัตสิขุ และความช่ืนชมยินดี  ทา่นอาจจะ
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ไมไ่ด้แสดงความรู้สึกทัง้ 3 อยา่งนีอ้อกมาอยูต่ลอดเวลา แตค่วามรู้สกึเหล่านีค้วรจะเตบิโตแข็งแรงขึน้ทกุๆ 

วนัในชีวิตของทา่น 

ค.  เรียนรู้ที่จะไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน  

เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเห็นแก่ตวัและคดิถึงแตต่วัเอง แตพ่ระเยซูต้องการให้เราคดิถึงผู้ อ่ืนและไวตอ่ความรู้สกึ

ของพวกเขา พระคมัภีร์กลา่ววา่ “ความรู้สึกของผู้อ่ืนเป็นส่ิงสาํคัญ เราไม่มีเสรีภาพท่ีจะทาํส่ิงท่ีจะ

สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน” (1โครินธ์ 10:29 ฉบบั New Life Bible  แปลความ)  

จงถามตวัทา่นเองวา่ “พระเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรตอ่ข้าพเจ้าและตอ่คนอ่ืนๆ ท่ีข้าพเจ้าพบในแตล่ะ

วนั?”  พยายามไวตอ่ความรู้สกึของพระเจ้า  พระคมัภีร์สอนชดัเจนวา่พระเจ้าพร้อมท่ีจะยกโทษให้เราเม่ือ

เราล้มลง  เราต้องเรียนรู้ท่ีจะดําเนินชีวิตด้วยทศันคติของ  “การยกโทษแบบนาทีตอ่นาที”  ทา่นอาจถกู

ทดลองให้รู้สกึโกรธคนอ่ืนเม่ือพวกเขาทําให้ทา่นไมพ่อใจ  ดงันัน้จงพร้อมท่ีจะยกโทษให้พวกเขาและอยา่ 

ขุน่เคืองพวกเขา  

นอกจากนีท้า่นยงัต้องเตม็ใจท่ีจะรับการยกโทษจากพระเจ้าเม่ือทา่นล้มลง และเม่ือทา่นล้มลง  จงอยา่

ปลอ่ยให้ความรู้สกึท้อแท้ทําให้ทา่นออกหา่งจากพระเจ้า  พระเจ้าจะชว่ยให้ทา่นเตบิโตขึน้ ถึงแม้วา่ทา่นจะ

รู้สกึล้มเหลวก็ตาม  พระสญัญาของพระเจ้าเป็นจริงสําหรับทา่น “ข้าพเจ้าผจญทกุสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรง

เสริมกําลงัข้าพเจ้า” (ฟีลปิปี 4:13) พระเจ้าจะประทานความเข้มแข็งทางอารมณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือเผชิญ

กบัอปุสรรคในวนันี ้ นอกจากนี ้พระองค์ยงัประทานกําลงัและความว่องไวให้ เพ่ือท่ีท่านจะเห็นความรู้สกึ

ของผู้ อ่ืนเก่ียวกบัสถานการณ์นี ้ 

ขัน้ตอนที่ 5  แบ่งปันให้ผู้อ่ืนรู้ว่าพระเยซูทรงทาํอะไรในชีวติของ

ท่าน 

การนํา 4 ขัน้ตอนแรกมาเป็นการปฏิบตัเิพ่ือท่ีจะเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จนัน้ เป็นสิ่งท่ีสําคญั

มาก ในขณะท่ีท่านทําตาม 4 ขัน้ตอนเหลา่นี ้ทา่นอาจต้องแบง่ปันกบัคนอ่ืนวา่พระคริสต์กําลงัทําอะไรใน

ชีวิตของท่าน 

ถ้าทา่นกําลงัดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ คนอ่ืนๆ ก็อยากจะรู้ว่าทา่นทําได้อยา่งไรน่ีเป็น

โอกาสท่ียอดเย่ียมท่ีทา่นจะชีใ้ห้พวกเขาเห็นว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นผู้ เปล่ียนแปลงชีวิตของท่านอยา่ง

แท้จริง หนึง่ในเปา้หมายใหม่ของทา่นควรเป็นการแบง่ปันให้ผู้ อ่ืนรู้ว่าพระเยซูกําลงัทําอะไรกบัชีวิตของทา่น 

อะไรคือวิธีการท่ีดีท่ีสดุท่ีจะทําเชน่นัน้?  
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ก.  แบ่งปันความรักก่อน  

พระธรรม 1โครินธ์ 13:1-8 บอกเราว่าความรักท่ีแท้จริงเป็นอยา่งไร และเราสามารถแสดงความรักตอ่

ผู้ อ่ืนอยา่งไร ให้ดวิูธีการปฏิบตัใินการแบง่ปันความรักให้กบัผู้ อ่ืน (วิธีการเหลา่นีฟั้งง่ายแตทํ่าไมง่่ายเลย!)  

ความรักเป็นหนึง่ในแรงขบัเคล่ือนท่ีมีพลานภุาพมากท่ีสดุในโลกของเรา ความรักของท่านจะทําให้คนอ่ืน

เช่ือวา่การเป็นคริสเตียนเป็นสิ่งท่ีดี  

ข.  มองหาผู้ที่มีความเดือดร้อน 

บอ่ยครัง้ท่ีผู้คนเปิดใจรับแนวความคดิใหม่ๆ เม่ือพวกเขามีปัญหาท่ีไมส่ามารถแก้ไขได้ด้วยตวัเองใน

สถานการณ์เชน่นี ้พวกเขามกัให้ความสนใจท่ีจะฟังวา่พระเยซูคริสต์จะชว่ยแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อยา่งไร 

จงทลูขอให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงนําทา่นไปหาคนท่ีมีความเดือดร้อน 

ค.  มองหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือ 

มีคนมากมายท่ีมีความเดือดร้อน แตไ่มไ่ด้หมายความวา่คนเหลา่นีท้กุคนต้องการความชว่ยเหลืออยา่

บงัคบัให้ใครต้องฟังทา่น  ถ้าพวกเขาไมต้่องการความชว่ยเหลือ ก็แทบจะไมมี่อะไรท่ีทา่นสามารถทําเพ่ือ

พวกเขาได้ ยกเว้นแตก่ารแสดงความรักตอ่พวกเขาเสมอ ให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิเปล่ียนแปลงทศันคตขิอง

พวกเขา จงพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเม่ือพวกเขาเข้ามาหาทา่น  เม่ือทา่นแบง่ปันความรักให้กบัคนเหลา่นีพ้วก

เขาจะเห็นวา่พระเยซูทรงเปล่ียนแปลงชีวิตของท่านได้จริงๆ 

ง.  อย่าส่ังสอนหรือโต้เถียง 

เม่ือทา่นกําลงัเป็นพยานกบัผู้ อ่ืนวา่พระเยซูทรงทําอะไรในชีวิตของท่านนัน้ อย่าสัง่สอน อยา่มีท่าทีท่ีวา่

“ฉนัเป็นคนดีกวา่คณุ” และอยา่บอกคนอ่ืนวา่เขากําลงัทําผิด หรือบอกว่าพวกเขากําลงัอยูบ่นทางท่ีนําไปสู่

นรก แตจ่งใช้คําท่ีกําลงัใจพวกเขา แบง่ปันสิ่งท่ีพระเจ้าทรงทําในชีวิตของทา่น  พระวิญญาณบริสทุธ์ิมี

หน้าท่ีท่ีจะทําให้พวกเขาสํานึกในความบาป  ไมใ่ช้เรา 
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ข. วิธีการเร่ิมใช้ห้าขัน้ตอน 

ตอนนีท้า่นมีความเข้าใจขัน้พืน้ฐานของห้าขัน้ตอนสูก่ารเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จแล้ว 

ตอ่ไปนีเ้ป็นเวลาของการปฏิบตั ิ การรู้ห้าขัน้ตอนแบบผิวเผินไมช่ว่ยให้ทา่นเปล่ียนแปลงได้ 

พระเจ้าทรงสร้างทา่นอยา่งมีวตัถปุระสงค์  นัน่คือการให้ท่านทําความดีตามแผนการของพระองค์ด ู

พระธรรมเอเฟซสั 2:10 แผนการของพระเจ้าท่ีมีสําหรับท่านนัน้เตม็ไปด้วยความสําเร็จจากมมุมองของ

พระองค์ เส้นทางท่ีพระองค์เตรียมไว้เพ่ือท่านนัน้เตม็ไปด้วยเสรีภาพและวตัถปุระสงค์ 

แตม่ารซาตานก็มีแผนสําหรับทา่นเชน่กนั  ทกุยา่งก้าวท่ีท่านเดนิไปหาพระเจ้านัน้ ทําให้มารซาตาน

โกรธเกรีย้ว  มนัจะทําทกุอยา่งเพ่ือให้ทา่นหมดกําลงัใจ หลอกลวงทา่น และทําให้ทา่นท้อแท้ใจ มารซาตาน

ไมต้่องการให้ทา่นได้ช่ืนชมยินดีในความสําเร็จท่ีพระเจ้าเตรียมไว้  ซาตานต้องการให้ทา่นตกเป็นทาสของ

ความบาป 

ดงันัน้ทา่นจงึมีทางเลือก เลือกท่ีจะจดจอ่ความสนใจอยู่ท่ีการเดนิในทางท่ีพระเจ้าทรงกําหนดไว้เพ่ือ

ทา่น ซึง่เป็นทางท่ีประสบความสําเร็จอย่างแท้จริง หรือจะเดนิตามทางท่ีมารซาตานวางไว้ตรงหน้าท่านและ

ทําให้ทา่นตกเป็นทาสของมนั 

ตอ่ไปนีเ้ป็นแนวความคิดท่ีจะชว่ยให้ทา่นเร่ิมนําห้าขัน้ตอนไปปฏิบตัเิพ่ือท่ีจะเป็นคริสเตียนท่ีประสบ

ความสําเร็จ  หนึง่ในยทุธศาสตร์ท่ีจะชว่ยให้ทา่นใช้ห้าขัน้ตอนนีใ้ห้ประสบความสําเร็จ คือการนําคําสอน

ของพระคมัภีร์ไปปฏิบตัใินการดําเนินชีวิตประจําวนั  อธิษฐานและขอให้พระเจ้าทรงชว่ยทา่นในเร่ืองนี ้

ทกุๆ วนั 

1.  เลือกหมวดพระคัมภร์ีที่มีความหมาย 

เลือกหมวดพระคมัภีร์ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัคําถาม ปัญหา หรือความสนใจท่ีท่านมี 

2.  ใช้เวลาในการท่องจาํพระคัมภีร์  

กําหนดเปา้หมายวา่ทา่นจะทอ่งจําข้อพระคมัภีร์ให้ได้ก่ีข้อในแตล่ะสปัดาห์หรือแตล่ะเดือน พยายามใช้

เวลาพิเศษในวนัอาทิตย์ในการทอ่งจําพระคมัภีร์ ดพูระธรรมอิสยาห์ 58:13-14 
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3.  ใช้เวลาในการใคร่ครวญพระคาํของพระเจ้า  

การใคร่ครวญพระคําของพระเจ้าคือการสํารวจชีวิตผ่านมมุมองของพระเจ้า พระเจ้าทรงคดิอยา่งไรกบั

เร่ืองนี?้ พระเจ้าทรงรู้สกึอยา่งไรกบัเร่ืองนี?้ พยายามอา่นและใคร่ครวญหรือภาวนาพระวจนะของพระเจ้า

ก่อนเข้านอน เพราะความคิดตา่งๆ ในช่วงเย็นยงัคงวนเวียนอยูใ่นใจของเราทัง้คืน และจะเป็นตวักําหนด

ทศันคตขิองเราในวนัถดัไป ดพูระธรรมสดดีุ 63:5-6 

4.  คิดถงึพระวจนะของพระเจ้าเม่ือท่านกําลังทาํส่ิงที่ไม่ต้องใช้

ความคิดมาก 

เฉลยธรรมบญัญตัิ 6:7 จดบนัทกึ 4 เวลาในระหวา่งวนัท่ีเราสามารถคดิและพดูถึงพระวจนะของ 

พระเจ้าได้ คือ 

ก) เม่ืออยู่บ้าน (ยกตวัอยา่ง ในเวลารับประทานอาหาร หรือเม่ือพกัผอ่นหรือทํางาน) 

ข) เม่ือออกไปเดินเลน่นอกบ้าน (หรือโดยสารรถยนต์หรือรถไฟ) 

ค) เม่ือจะเข้านอน 

ง) เม่ือต่ืนนอน 

5.  รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหน่ึงหรือสองคน  

หากทา่นทําแผนการทัง้หมดนีโ้ดยลําพงั จะทําให้ท่านรู้สึกท้อแท้ใจได้ง่ายๆ  

แตถ้่าทา่นมีใครสกัคนท่ีคยุด้วย ก็จะเป็นกําลงัใจให้ท่านทําตอ่ไป จงตัง้เปา้หมายตา่งๆ กบัเพ่ือน และ

ตรวจสอบกนัและกนัเพ่ือดวูา่ทา่นไปถึงเปา้หมายเหล่านี ้ 

ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อพระคมัภีร์ซึง่จะชว่ยให้ทา่นเรียนรู้ความคดิ เปา้หมาย และความรู้สกึของพระเจ้า 

  มทัธิว 5-7  โคโลสี 3 

  ยอห์น 15  1 เธสะโลนิกา 4 

  1 โครินธ์ 13  ฮีบรู 12 

  โรม 6-8   ยากอบ 1 

  กาลาเทีย 5 

การมีประสบการณ์ในการเป็นคริสเตียนท่ีเตบิโตจะทําให้ทา่นสขุใจอยา่งแท้จริง  ความสําเร็จท่ีแท้จริง

ในสายพระเนตรของพระเจ้าทําให้เกิดสนัตสิขุภายใน ไมว่่าชีวิตจะยากลําบากเพียงไร  บทนีเ้ราจะพดูถึงสิ่ง
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ตา่งๆ ท่ีท่านสามารถทําได้เพ่ือชว่ยให้ทา่นเตบิโตทัง้ในฝ่ายวิญญาณ จิตใจ และอารมณ์  ยากอบ 1:2-4 

และโรม 5:3-5 หนนุใจเราให้ยอมรับบททดสอบยากๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต เพราะพระเจ้าจะใช้บททดสอบ

เหลา่นีใ้นการพฒันาอปุนิสยัท่ีดี 

โรม 5:3-5  

“เราช่ืนชมยนิดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนัน้ทาํ

ให้เกิดความอดทน และความอดทนทาํให้เหน็ว่าเราเป็นคนท่ีพระเจ้าทรงใช้ได้ 

และการท่ีเราเห็นเช่นนัน้ทาํให้เกิดมีความหวังใจ และความหวังใจมิได้ทาํให้เกิด

ความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หล่ังเข้าสู่จิตใจ

ของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” 

ด้วยการเติบโตทัง้หมดนี ้ทา่นจะต้องมุง่มัน่พฒันาความซ่ือสตัย์สจุริตและการสํานึกผิดภายใน  การ

เป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จไมไ่ด้หมายความวา่ท่านพยายามเช่ือฟังพระบญัญัตทิัง้ 650 ข้อของพระ

เจ้าในทกุๆ วนั ความสําเร็จท่ีแท้จริงหมายถึงการเปล่ียนแปลงจากภายใน  เพ่ือท่ีท่านจะเช่ือฟังพระบญัญตัิ

ของพระเจ้าเพราะทา่นต้องการท่ีจะเช่ือฟัง  คา่นิยมของท่านนัน้จะต้องเป็นเหมือนคา่นิยมของพระเยซู 

เป็นไปไมไ่ด้ท่ีทา่นจะเป็นคนท่ีพระเจ้าต้องการให้เป็นโดยอาศยัความสามารถและความพยายามของ

ทา่นเองไมว่า่จะทุม่เททํางานนัน้อย่างหนกัเพียงใด ทา่นก็ยงัตกจากมาตรฐานของพระเจ้า  นัน่จงึเป็น

เหตผุลท่ีวา่ทําไมพระองค์จงึประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิเพ่ือเป็นครู ผู้ นํา คนนําทาง และผู้ชว่ยให้กบัทา่น  

ด้วยการชว่ยเหลือของพระองค์ ทา่นจงึเผชิญแตล่ะวนัได้ด้วยความมัน่ใจ  พระองค์จะประทานกําลงัให้ 

เพ่ือท่ีทา่นจะเผชิญกบัอปุสรรคตา่งๆ ในชีวิคประจําวนัด้วยการไว้วางใจพระองค์ 

เม่ือทา่นล้มลง จงสารภาพทนัที อยา่หลอกตวัเองโดยคดิวา่คริสเตียนท่ีเติบโตแล้วไมเ่คยทําบาป   

คริสเตียนทําบาป  การเติบโตอย่างแท้จริงของทา่นจะปรากฏให้เห็นทางการตอบสนองตอ่ความล้มเหลว  

ทา่นสารภาพความผิดแม้ไม่มีใครเห็นความล้มเหลวหรือความบาป  ทา่นสารภาพความบาปเพราะ

จิตสํานกึผิดภายใน ไมใ่ชแ่รงกดดนัจากภายนอก การเป็นผู้ใหญ่ท่ีแท้จริงคือการสําแดงชีวิตให้ผู้ อ่ืนเห็นว่า

ทา่นให้เกียรตพิระวิญญาณบริสทุธ์ิ สําหรับสิ่งท่ีพระองค์ทรงทําในชีวิต 
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บทที่ 3 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เราได้พดูหลายอยา่งเก่ียวกบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ และสว่นของพระองค์ท่ีช่วยเราให้เป็นคริสเตียนท่ี

ประสบความสําเร็จ  เรารู้จกัพระวิญญาณบริสทุธ์ิดีแคไ่หน?  พระองค์เป็นภาพสลวัๆ ในความคดิของทา่น

หรือ? จากคะแนน 1-10 ทา่นให้คะแนนตวัเองเทา่ใดในเร่ืองการรู้จกัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ? เรามาดกูนัให้

ชดัขึน้วา่พระองค์ทรงเป็นผู้ใด และพระองค์ทรงทําอะไรในชีวิตของเรา 

ก.  พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร?  

พระคมัภีร์เป็นแหลง่ความรู้ท่ีดีท่ีสดุท่ีจะค้นหาวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงเป็นผู้ใด ในพระคมัภีร์ภาค

พนัธสญัญาเดมิแทบจะไมพ่ดูถึงพระวิญญาณบริสทุธ์ิ แตภ่าคพนัธสญัญาใหมอ้่างอิงถึงพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิไว้มากมาย  ก่อนอ่ืนเราต้องขจดัแนวความคิดผิดๆ เก่ียวกบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิออกไปเสียก่อน 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิไมใ่ชพ่ระเยซูคริสต์  พระเยซูบอกกบัเหลา่สาวกวา่หลงัจากการสิน้พระชนม์และ

การฟืน้คืนพระชนม์ของพระองค์แล้ว  พระองค์จะเสร็จขึน้สูส่วรรค์ แตส่าวกของพระองค์จะไมถ่กูทิง้ไว้ลําพงั 

พระเยซูตรัสวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยพวกเขา  พระเยซูไมเ่คยบอกว่าพระองค์เองเป็นพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ  

พระวิญญาณบริสทุธ์ิไมใ่ชอี่กพระนามหนึง่ของพระเจ้าพระบดิา พระเยซูไมเ่คยอธิบายวา่พระบิดาทรง

สถิตบนสวรรค์ในฐานะพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  ผู้ เขียนพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมไ่มเ่คยบอกว่า 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นบคุคลเดียวกบัพระเจ้าพระบดิา  อยา่งไรก็ตามพระคมัภีร์ชีใ้ห้เห็นอยา่งชดัเจนวา่

พระวิญญาณบริสทุธ์ิมีความเก่ียวข้องกนัอยา่งใกล้ชิดกบัพระเจ้าพระบดิาและพระเยซูคริสต์ 

1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นบุคคล 

พระธรรมยอห์นให้ข้อมลูท่ีลงรายละเอียดเก่ียวกบัสิ่งท่ีพระเยซูบอกสาวกของพระองค์ในเร่ือง 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ  ในยอห์นบทท่ี 13-16 พระเยซูกลา่วถึงพระวิญญาณบริสทุธ์ิวา่เป็นบคุคลจริงๆ ใน

หนงัสือยอห์น 16:7-11 พระเยซูอธิบายบางสิ่งท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงทําในโลกของเรา  
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พระวิญญาณบริสทุธ์ิไมใ่ชผี่ท่ีลอ่งลอยอยูท่ัว่ไปในโลกของเรา พระองค์เป็นบคุคลจริงๆ และไมค่วรถกู

เรียกวา่ “มนั”  พระธรรมเอเฟซสั 4:29-32 ชีใ้ห้เห็นวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิมีอารมณ์ – เราสามารถทําให้

พระวิญญาณบริสทุธ์ิเสียพระทยั พระองค์ทรงมีความคดิและความตัง้ใจด้วย ดโูรม 8:27 และ  

1 โครินธ์ 12:11 

2. พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจ้า 

พระลกัษณะหนึง่ท่ีทําให้พระเจ้าแตกตา่งอยา่งมากจากสิ่งทรงสร้างทัง้ปวง ก็คือพระองค์ทรงสถิตทัว่ทกุ

หนแหง่ในเวลาเดียวกนั  พระคมัภีร์สอนเราอยา่งชดัเจนวา่ถ้าพระวิญญาณบริสทุธ์ิของพระเจ้าไมไ่ด้อยูใ่น

ทา่น ทา่นก็ไมใ่ชค่ริสเตียน ดพูระธรรมโรม 8:9 ทางเดียวท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะอยูใ่นคริสเตียนหลาย

ล้านคนในเวลาเดียวกนัได้ก็คือพระองค์มีฤทธ์ิอํานาจท่ีจะสถิตอยูท่กุหนทกุแหง่ในเวลาเดียวกนั   

ในขณะท่ีทา่นอา่นพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมต่ลอดทัง้เลม่นัน้ ทา่นจะพบวา่ผู้ เขียนพระคมัภีร์เน้น

วา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นพระเจ้า ไมใ่ชท่ตูสวรรค์หรือสิ่งทรงสร้างประเภทอ่ืนๆ ยกตวัอยา่งเชน่ เปโตร 

กลา่ววา่ พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นผู้ดลใจผู้ เขียนพระธรรมเลม่ตา่งๆ ในพระคมัภีร์ ด ู2 เปโตร 1:20-21  

3.  พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเท่าเทยีมกับพระเจ้าพระบดิา และ

พระเยซู 

พระเยซูและผู้ เขียนพระธรรมเลม่ตา่งๆ ในพระคมัภีร์ไมไ่ด้วางพระวิญญาณบริสทุธ์ิไว้ต่ํากวา่พระเจ้า

พระบดิา  ทัง้พระวิญญาณบริสทุธ์ิ และพระเจ้าพระบดิา และพระเยซู ตา่งก็ทรงมีพระราชกิจของพระองค์

เองท่ีแตกตา่งกนัไปในฐานะพระเจ้า ระดบัของความเทา่เทียมกนันัน้แสดงให้เห็นในขณะท่ีผู้ เขียนพดูถึง 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเท่ียงแท้และเป็นพระเจ้าอยา่งสมบรูณ์ พระองค์ไมไ่ด้เป็น 

“รองประธานาธิบดี” หรือบคุคลท่ี 3 พระองค์ทรงเป็นหนึง่ร่วมกบัพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระบตุร  

คริสเตียนพดูถึงบคุคลทัง้สามนีว้า่ ตรีเอกานภุาพ บคุคลทัง้สามนีเ้ป็นพระเจ้า – พระเจ้าพระบดิา พระเจ้า

พระบตุร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ทัง้สามไมใ่ชพ่ระเจ้าท่ีแยกออกเป็นสามองค์  

ข.  พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงทาํอะไรบ้างในชีวิตเม่ือท่าน

ตัดสินใจเป็นคริสเตียน 

ก่อนท่ีมนษุย์จะเป็นคริสเตียน พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะให้ความสนใจกบัการดําเนินชีวิตของพวกเขา

อยา่งลกึซึง้ พระเจ้ารักคนบาปมานานก่อนท่ีพวกเขาจะเลือกรักพระองค์ตอบ 
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1. พระองค์ทรงทาํให้ท่านสาํนึกในความบาป  

เม่ือเรานยงัเป็นเดก็เล็กๆ พระวิญญาณบริสทุธ์ิทําให้เราตระหนกัถึงความบาป ในยอห์น 16:6-11 

ชีใ้ห้เห็นวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงทํางานอยูท่ัว่โลก ทรงโน้มนํามนษุย์ให้สํานึกในความบาป และสําแดง

ให้เราเห็นวา่มีทางท่ีดีกวา่ในการดําเนินชีวิต พระวิญญาณบริสทุธ์ิพดูกบัมนษุย์ผา่นทางจิตสํานกึผิดชอบ

ของเรา ถ้าเราจงใจเพิกเฉยตอ่จิตสํานกึผิดชอบของตนเอง เราก็อาจไปถึงจดุท่ีไมส่ามารถได้ยินเสียงพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิอีกตอ่ไปเม่ือพระองค์ทําให้เราสํานกึในความบาปผา่นทางจิตสํานกึผิดชอบของเรา  

ในบางโอกาส พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะใช้มาตรการรุนแรงเพ่ือท่ีจะดงึความสนใจจากคนบาป  ใน 

พระธรรมกิจการบทท่ี 9 อธิบายถึงตอนท่ีเซาโลถกูทําให้ตาบอดและได้ยินเสียงของพระเจ้าท่ีตรัสกบัเขา เรา

ต้องฟังเสียงของพระวิญญาณบริสทุธ์ิอยา่งระมดัระวงั เราไมมี่การรับประกนัว่าพระเจ้าจะใช้มาตรการ

รุนแรงเพ่ือท่ีจะตรัสกบัเรา ถ้าเรารู้ความจริง และเลือกท่ีจะเพิกเฉยตอ่ความจริงนัน้ ผลลพัธ์ท่ีร้ายแรงก็รอเรา

อยูข้่างหน้า 

พระคมัภีร์พดูถึงคนท่ีไมใ่ช่คริสเตียนว่าเป็น “คนตาบอดฝ่ายวิญญาณ” คนบาปมกัไมเ่ข้าใจผลร้ายแรง

ของการทําบาป  ซาตานหลอกลวงพวกเขาให้เช่ือวา่การดําเนินชีวิตแบบนัน้ใช้ได้  พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

เสดจ็มาและตรัสกบัคนบาปแตล่ะคนวา่ “เจ้ามีจดุวา่งเปลา่ลกึๆ อยูภ่ายใน เจ้าไมส่ามารถเตมิเตม็ความ

ต้องการของเจ้าได้ มีเพียงพระเจ้าเทา่นัน้ท่ีจะเตมิความว่างเปลา่ท่ีอยูล่ึกๆ ภายในได้” สําหรับท่านแล้ว มนั

อาจง่ายท่ีจะจดจําความรู้สกึวา่งเปลา่ท่ีท่านมีอยูภ่ายในก่อนท่ีทา่นจะเป็นคริสเตียน  

อยา่เข้าใจผิด พระวิญญาณบริสทุธ์ิทําให้ทกุคนสํานึกในความบาป ไมใ่ชแ่ตเ่พียงคนเลวเทา่นัน้   

พระธรรมโรม 3:23 บอกว่าทกุคนทําบาป  ถ้าทา่นยงัไมไ่ด้เป็นคริสเตียน และบอกตวัเองวา่ “ข้าพเจ้าไมรู้่สกึ

วา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทําให้ข้าพเจ้าสํานกึในความบาป” นัน่ก็เทา่กบัวา่ทา่นไมฟั่งเสียงของพระองค์  ถ้า

ทา่นไมส่ามารถแยกแยะได้ว่าทา่นกําลงัจะทําบาปหรือไม ่ทา่นต้องอธิษฐานและขอให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ตรัสภายในใจอยา่งชดัเจน เพ่ือให้ทา่นรู้วา่ทา่นกําลงัจะทําบาป  

แตใ่นขณะเดียวกนั อยา่เรียกร้องให้พระเจ้าพดูกบัทา่นเม่ือรู้วา่ท่านได้ละเมิดพระบญัญตัขิองพระเจ้า 

ยกตวัอย่างเชน่ ถ้าทา่นขโมยเงิน (ไมมี่ใครขโมยเงินของคนอ่ืนโดยบงัเอิญ) ทา่นรู้ว่าทา่นได้ละเมิดหนึง่ใน

พระบญัญตัขิองพระเจ้า อย่าหาข้ออ้างและพดูว่า “ไมเ่ป็นไรหรอกท่ีฉนัขโมย เพราะฉันไมไ่ด้ยินพระเจ้าพดู

กบัฉนั และบอกวา่มนัผิด” พระองค์ทรงพดูแล้วในพระคมัภีร์ เม่ือทา่นรู้ความจริงแล้ว ทา่นต้องรับผิดชอบ

ด้วยการเช่ือฟัง 
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ในขณะท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิเปิดเผยความจริงเร่ืองบาปและผลท่ีตามมาซึง่ร้ายแรงถึงตายนัน้ 

พระองค์ก็ยงัเปิดเผยทางเลือกให้กบัมนษุย์ด้วย นัน่คือชีวิตใหมใ่นพระคริสต์ พระเจ้าจะยกโทษให้เม่ือท่าน

ยอมรับความบาปและสารภาพความบาปนัน้   

2.  พระองค์ทรงนําท่านมาหาพระคริสต์  

พระวิญญาณบริสทุธ์ินําผู้คนมาหาพระเจ้า คนบาปหาพระเจ้าไมพ่บ แตพ่ระเจ้าหาคนบาปพบ 

พระองค์รักท่านและทกุๆ คนในโลกนี ้แม้แตก่่อนท่ีทา่นจะหนัจากความบาปและยอมรับพระองค์  

พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงนําทา่นสูค่วามจริงเก่ียวกบัชีวิต พระธรรมยอห์น 16:13 บอกวา่พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิทรงนําท่านสูค่วามจริงทัง้มวล ไมใ่ชแ่คส่ว่นหนึง่ของความจริง คําวา่ “นํา” หมายถึงกระบวนการ 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะไมป่ระทานความจริงของพระองค์ทัง้มวลแก่ท่านในทนัทีทนัใด พระองค์ต้องการให้

ทา่นมีประสบการณ์ในความจริงนัน้ โดยมีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัองค์พระเยซูคริสต์ ไมเ่พียงแตบ่รรจุ

ความจริงในพระคมัภีร์ไว้ในหวัเทา่นัน้ 

3. พระองค์เสดจ็มาและประทบัอยู่ในจติวญิญาณของท่าน  

เม่ือใครคนหนึง่ตดัสินใจท่ีจะมอบชีวิตของเขาให้กบัพระเจ้า และเร่ิมติดตามพระองค์ พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิจะเสดจ็มาและประทบัอยูภ่ายในเขา พระธรรมโรม 8:9 อธิบายชดัเจนว่าน่ีเป็นการเปล่ียนแปลง

แบบทนัทีทนัใด ตราบใดท่ีท่านเป็นคริสเตียน พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะเสดจ็มาในชีวิต พระองค์ไมไ่ด้คอยอีก

วนัหนึง่ สปัดาห์หนึง่ หรือเดือนหนึง่ก่อนท่ีจะเสดจ็เข้ามาในชีวิต พระวิญญาณบริสทุธ์ิต้องการมีสว่นอยา่ง

มากในชีวิตของทา่น มากกว่าแคเ่พียงทําให้ทา่นสํานกึในความบาปเทา่นัน้ พระองค์ต้องการชว่ยให้ทา่น

เตบิโตในฝ่ายวิญญาณและเป็นคริสเตียนท่ีเติบโต 

ในวินาทีท่ีเรารอดนัน้ เราจะได้ชีวิตใหมภ่ายใน พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะนําชีวิตใหมม่าสูเ่รา 

โรม 8:11  

“ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึน้มาจากความตายทรง

สถติอยู่ในท่านทัง้หลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึน้มาจากความ

ตายแล้วนัน้ จะทรงทาํให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึน้มาใหม่” 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิไมไ่ด้ประทบัอยูภ่ายในท่านเพ่ือท่ีจะนัง่เงียบๆ อยูใ่นมมุแหง่ชีวิตในขณะท่ีทา่น

กําลงัทําสิ่ง ท่ีต้องการจะทําวนัแล้ววนัเลา่ พระองค์ต้องการเข้าไปมีสว่นอยา่งมากในชีวิตของทา่น สิ่งสําคญั

อยา่งแรกท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิต้องการจะทํา คือบอกให้รู้วา่ทา่นเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริง พระคมัภีร์บอกวา่ 
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“พระวิญญาณนัน้เป็นพยานร่วมกบัวิญญาณจิตของเราทัง้หลายวา่ เราทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจ้า”  

(โรม 8:16) 

อยา่แปลกใจถ้าจิตใจจะเตม็ไปด้วยความสงสยัวา่ “บางทีข้าพเจ้าอาจจะไมใ่ชค่ริสเตียน ข้าพเจ้าจะรู้ได้

อยา่งไร ข้าพเจ้าไมรู้่สกึว่าพระเจ้ากําลงัตรัสกบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไมรู้่สกึแตกตา่งเลย” ความคิดเหลา่นีแ้ละ

ความคดิอ่ืนๆอาจจะอดัแนน่อยูใ่นความคดิของทา่น และพยายามท่ีจะขโมยความมัน่ใจท่ีพระเจ้ามอบให้

ไปจากทา่น ทา่นจะต้องวางใจในสิ่งท่ีพระคมัภีร์บอก ถ้าท่านสารภาพความบาปอยา่งจริงใจและขอให้ 

พระเยซูเป็นผู้ นําในชีวิตแล้วละ่ก็ จงยอมรับวา่เร่ืองนีเ้ป็นความจริง จงยึดมัน่ในพระสญัญาในพระคมัภีร์ 

ในตอนแรกท่านอาจจะไมค่อ่ยได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเม่ือพระองค์ตรัสกบัทา่น อย่า

คาดหวงัวา่จะได้ยินเสียงพระเจ้าท่ีพดูออกมาเป็นเสียงดงัๆ พระองค์แทบจะไมทํ่าแบบนัน้ แตพ่ระองค์จะ

พดูในใจของท่าน วิธีหนึง่ท่ีท่านสามารถเรียนรู้การฟังพระองค์ได้ก็คือการอธิษฐานทกุวนัวา่ “พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ ขอทรงชว่ยให้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์เม่ือพระองค์พดูกบัข้าพระองค์ในวนันี”้  ทา่น

อาจจะคุ้นเคยกบัการท่ีพระองค์ทรงทําให้ท่านสํานึกในความบาป ตอนนีก็้เชน่กนัจงฟังเม่ือพระองค์ทรงนํา

ทา่นเข้าสู่ความจริงของพระองค์ในแตล่ะวนั 

ค. พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงทาํอะไรบ้างในชีวิตหลังจากท่าน

เป็นคริสเตียนแล้ว? 

งานของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเร่ิมต้นขึน้เม่ือท่านเลือกท่ีจะเป็นคริสเตียน  พระองค์ต้องการจะทํา

มากกวา่การทําให้ทา่นสํานกึในความบาป  พระองค์จะเป็นเพ่ือนท่ีสตัย์ซ่ือและเป็นผู้ช่วย ถ้าทา่นจะให้

โอกาสนัน้กบัพระองค์ 

1.  พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะช่วยให้ท่านเป็นคริสเตียนที่ประสบ

ความสําเร็จ 

ก่อนท่ีท่านจะเป็นคริสเตียน วิญญาณของท่านตายแล้ว  ตอนนีท้า่นเป็นคริสเตียนแล้ว  พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิได้ประทบัอยูภ่ายในทา่น  พระองค์ต้องการนําทา่นในแตล่ะวนัและชว่ยให้ทา่นเป็นคริสเตียนท่ี

เตบิโต  พระองค์ต้องการให้ท่านเร่ิมนําคําสอนของพระองค์มาประยกุต์ใช้ในทกุๆ ด้านของชีวิตและช่ืนชม

ยินดีในความรอดของพระองค์ 
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โรม 8:6-8   ฉบับอมธรรมร่วมสมัย     

“จิตใจของคนบาปนําไปสู่ความตาย แต่จิตใจท่ีพระวิญญาณทรงควบคุมนําไปสู่

ชีวิตและสันตสุิข จติใจท่ีเตม็ไปด้วยบาปก็เป็นศัตรูกับพระเจ้า ไม่ยอมอยู่ใต้

บทบัญญัตขิองพระเจ้า ทัง้ไม่สามารถอยู่ได้ด้วย บรรดาผู้ท่ีวิสัยบาปควบคุมอยู่ไม่

อาจเป็นท่ีชอบพระทัยของพระเจ้าได้” 

ตอนนีท้า่นเป็นคริสเตียนแล้ว และจะมีการตดัสินใจหลายอยา่งในชว่งเวลาหลายเดือนตอ่จากนีว้า่ทา่น

จะทําในสิ่งท่ีท่านต้องการจะทําไหม?  หรือทา่นจะเลือกทําในสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้ท่านทํา?  บางสว่นใน

ตวัทา่นจะต้องการทําตามนิสยัและทศันคตเิก่าๆ ตอ่ไป ในบางด้านของชีวิต  ความปรารถนาเดมิๆ อาจจะ

ไมห่ายไปในทนัที  แตพ่ระเจ้าจะให้กําลงัแก่ท่าน เพ่ือท่ีจะถอดถอนแนวทางการดําเนินชีวิตในความบาป

เก่าๆ และสวมท่าทีและการตอบสนองแบบใหม่ๆ  ซึง่แสดงถึงชีวิตคริสเตียนท่ีสตัย์ซ่ือ  

2. พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะช่วยให้ท่านเข้าใจความจริงของ 

พระเจ้า   

ตอนนีท้า่นเป็นคริสเตียนแล้ว  ความเข้าใจในเร่ืองความจริงของพระเจ้าจะต้องดีขึน้  พระคมัภีร์สญัญา

วา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะนําทา่นไปสู่ความจริงทัง้มวล  ดพูระธรรมยอห์น 16:13  ถ้าทา่นต้องการท่ีจะ

เรียนรู้ถึงวิธีการท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จ ทา่นต้องเรียนรู้จากคําสอนในพระคมัภีร์วา่พระเจ้าต้องการให้

ทา่นดําเนินชีวิตอยา่งไร 

พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยคําสอนเชิงปฏิบตัใินเร่ืองการรักผู้ อ่ืน แสดงความเมตตา การจดัการกบัความโกรธ

และความกลวั ทัง้ยงัสอนเร่ืองการจดัการกบัการเงินและเวลาสว่นตวัอยา่งชาญฉลาด การเป็นพ่อแมท่ี่ดี 

การเข้ากนัให้ได้กบัคนท่ีมีปัญหา และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทา่นจะต้องจดัตารางเวลาประจําวนัเพ่ือศกึษา 

พระคมัภีร์ และทลูขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิให้เป็นผู้สอน 

3. พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะช่วยให้ท่านสามารถต้านทานการ

ทดลองได้  

อยา่ประหลาดใจเม่ือซาตานทดลองให้ทําบาป มนัจะทําทกุสิ่งตามกําลงัของมนัเพ่ือทําลาย

ความสมัพนัธ์ใหมร่ะหว่างทา่นกบัพระเจ้า  แตท่่านไมจํ่าเป็นต้องกลวัการทดลองเหลา่นี ้ พระคมัภีร์เตม็ไป

ด้วยพระสญัญาท่ีวา่พระเจ้าจะชว่ยทา่นเม่ือการทดลองมาถึง  ทา่นไมจํ่าเป็นต้องทําตามการทดลองเหลา่นี ้
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โรม 8:12-13  พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย 

“ดูก่อนพ่ีน้องทัง้หลาย เราทัง้หลายเป็นหนี ้แต่มิใช่เป็นหนีฝ่้ายเนือ้หนัง ท่ีจะ

ดาํเนินชีวิตตามเนือ้หนัง เพราะถ้าท่านทัง้หลายดาํเนินชีวิตามฝ่ายเนือ้หนัง ท่าน

จะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณ ท่านได้ทาํลายการของฝ่ายกายเสีย ท่าน

ก็จะดาํรงชีวิตได้”  

พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะเตรียมทางหนีไว้ให้เม่ือทา่นถกูทดลองให้ทําบาป  ดพูระธรรม 1โครินธ์ 10:13 

พระคมัภีร์ชีใ้ห้เห็นวา่พระเจ้าทรงใช้ทกุการทดสอบและปัญหาท่ีมาถึงทา่นนัน้ เพ่ือพฒันาบคุลิกภาพและ

ความเข้มแข็งภายในทา่น ซึง่แสดงถึงการเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ  ดพูระธรรมยากอบ 1:2-4 

และโรม 5:3-5  พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะตอบสนองความต้องการและความปรารถนาท่ีทา่นตัง้ใจจะเดนิ

ในทางของพระเจ้า  ดงันัน้ทา่นไมจํ่าเป็นต้องยอมทําตามการทดลองของมารซาตาน  

แตข่อให้ทา่นอยู่กบัความจริงท่ีวา่ไมมี่ใครสมบรูณ์แบบ  แม้แตค่ริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุก็ยงัล้มลง

ตอ่พระเจ้าและพาตวัเองเข้าสูก่ารทดลอง  พระเจ้าไมไ่ด้ตบหลงัทา่นเบาๆ แล้วตรัสวา่ “ไมเ่ป็นไรหรอก เรา

ไมไ่ด้คาดหวงัวา่เจ้าจะต้องสมบรูณ์แบบ คราวหน้าต้องดีกวา่เก่า”  ความบาปก็คือความบาป ให้สารภาพ

บาป และหนัเสียจากความบาปเหลา่นัน้  ซาตานจะประณามทา่นและพยายามให้ทา่นยอมแพ้ตอ่การเป็นค

ริสเตียน  แตจ่งดท่ีูพระสญัญาท่ีให้ไว้ในพระธรรมโรมบทท่ี 8 อยา่งระมดัระวงั 

โรม 8:1-2, 4  พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย 

“เหตุฉะนัน้การลงโทษจงึไม่มีแก่คนทัง้หลายท่ีอยู่ในพระเยซูคริสต์  2 เพราะว่ากฏ

ของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ทาํให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาป

และความตาย 4 เพ่ือส่ิงท่ีธรรมบัญญัติส่ังไว้ จะได้สําเร็จในตัวเราทัง้หลาย ผู้ไม่

ดาํเนินตามฝ่ายเนือ้หนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ”   

เราต้องดําเนินชีวิตด้วยความบริสทุธ์ิ เพ่ือขจดัความบาปออกจากชีวิตของเราและหนัไปทําในสิ่งท่ี 

พระเจ้าบอกให้เราทําในพระคมัภีร์  คริสเตียนทกุคนเผชิญกบัการทดลองตา่งๆ และหนึง่ในหน้าท่ีหลกัของ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ คือการเตือนเราให้รู้ถึงอนัตรายตรงหน้า และสําแดงวิถีทางของพระเจ้าท่ีจะชว่ยให้เรา

หลดุพ้นจากการทดลองนัน้  ถ้าเราเพิกเฉยตอ่เสียงกระซิบของพระองค์และมุง่หน้าสู่ความบาป  

พระวิญญาณบริสทุธ์ิก็จะทําให้เราสํานกึบาป  พระองค์จะชว่ยให้เราเจริญเตบิโตผา่นความสําเร็จและ 

ความล้มเหลวของเรา ถ้าเรายอมให้พระองค์สอนเรา 

วิชาเร่ืองการเอาชนะการทดลองนีมี้การครอบคลมุรายละเอียดมากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริส

เตียนใหม่ ช่ือเร่ือง การทดลอง  
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4.  พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะก่อให้เกิดผลของพระวญิญาณในชีวติ

ของท่าน 

หลายตอนในพระคมัภีร์ใหม่อธิบายถึงกระบวนการเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ ด้วยการถอด

ตวัตนเก่าออกและสวมความเป็นคนใหม ่ พระเจ้าต้องการให้ทา่นเป็นคนใหมอ่ย่างสิน้เชิง  นัน่หมายความ

วา่ทา่นจะต้องหยดุความเป็นตวัของทา่นเอง และเป็นคนอ่ืนหรือ?  ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้  แตห่มายถึงการถอดนิสยั

และทศันคตท่ีิเป็นบาปออก และแทนท่ีสิ่งเก่าๆ นีด้้วยอปุนิสยัท่ีจะทําให้ท่านเป็นเหมือนพระเยซูมากขึน้ นัน่

หมายถึง “การสวม” ทศันคติและนิสยัท่ีพระเยซูทรงมี  เม่ือพระองค์ดําเนินชีวิตอยูบ่นโลก คณุลกัษณะแบบ

พระเจ้าคืออะไร? 

พระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 บอกถึงคณุลกัษณะทัง้ 9 และอธิบายสิ่งเหลา่นีว้า่เป็น “ผลของ 

พระวิญญาณ” ถ้าทา่นยอมให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิทํางานในชีวิตอยา่งเป็นอิสระ ทา่นก็จะเห็นคณุลกัษณะ

เหลา่นีเ้พิ่มพนูมากขึน้และมากขึน้เม่ือวนัเวลาผา่นไป 

กาลาเทีย 5:22-23   พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย 

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนัน้คือ ความรัก ความปลาบปลืม้ใจ สันตสุิข ความอด

กลัน้ใจ ความดี ความ ปรานี ความสัตย์ซ่ือ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับ

ตน เร่ืองอย่างนีไ้ม่มีธรรมบัญญัตห้ิามไว้เลย” 

ทา่นจะต้องร่วมมือกบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ถ้าทา่นต้องการเห็นคณุลกัษณะเหล่านีเ้ตบิโตขึน้ในชีวิต  

การเปล่ียนแปลงตา่งๆ ไมไ่ด้เกิดขึน้อยา่งอตัโนมตัิด้วยการแคไ่ปคริสตจกัร  พระธรรมกาลาเทีย 5:24-25 

อธิบายเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจน 

กาลาเทีย 5:24-25   พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย 

“ผู้ท่ีอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนือ้หนังกับความอยาก และตัณหาของเนือ้หนัง

ตรึงไว้ท่ีกางเขนแล้ว ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดาํเนินชีวิตตาม 

พระวิญญาณด้วย” 

จงหาโอกาสในแตล่ะวนัท่ีจะแสดง “ผล” ในกิจกรรมประจําวนั เม่ืออยูท่ี่บ้าน  อยูใ่นระหวา่งทานอาหาร

ในท่ีทํางาน ในการพกัผ่อนยามวา่ง หรือทําอะไรท่ีพิเศษ  จงพยายามฟังเสียงพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  

พระองค์จะทรงนําทา่นในแตล่ะวนั เพ่ือท่ี “ผล” เหลา่นีจ้ะแสดงถึงคณุลกัษณะในชีวิตของทา่นเหมือนกบัท่ี

คณุลกัษณะเหล่านีอ้ยูใ่นพระเยซู 
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5. ท่านสามารถมีประสบการณ์ในการบัพตศิมาด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ 

พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมมี่หลายตอนเก่ียวกบัของประทานท่ีพระเจ้าประทานให้กบัลกูของ

พระองค์ หนึง่ในของพระประทานเหลา่นีคื้อ การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ไมใ่ชท่กุคริสตจกัรท่ีจะ

เห็นด้วยกบัของประทานนีห้รือวิธีการใช้ของประทานนีใ้นทกุวนันี ้ถ้าสนใจเร่ืองของประทานนี ้หรือถ้า 

คริสเตียนท่ีทา่นเป็นสมาชิกอยู ่กําลงัหนนุใจให้ทา่นอธิษฐานรับบพัตศิมาในพระวิญญาณบริสทุธ์ิ จงหยดุ

ก่อน และตอบคําถามเหล่านีใ้ห้ได้ก่อน 

ทําไมข้าพเจ้าจงึต้องบพัตศิมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ? 

ข้าพเจ้าจะทําอย่างไรกบัของประทานนีถ้้าหากพระเจ้าประทานให้กบัข้าพเจ้า? 

ถ้าไมส่ามารถตอบคําถามเหลา่นีไ้ด้ ให้เรียนพระคมัภีร์ก่อน และค้นหาวา่พระเจ้าตอบอะไรเก่ียวกบั

คําถามเหล่านี ้พระเจ้าไมไ่ด้ให้ของประทานแก่ลกูของพระองค์เพ่ือให้เราเอาไปเก็บไว้บนหิง้ แล้วพดูว่า “โอ้ 

ดฉูนัสิ! ฉนัได้รางวลัใหญ่อีกรางวลัหนึง่แล้ว!”  

พระเจ้าประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้กบัลกูของพระองค์ด้วยเหตผุลหลกัๆ 2 ข้อ 

1.  เพ่ือชว่ยเราให้พฒันาความสมัพนัธ์กบัพระองค์ให้ใกล้ชิดมากขึน้ 

2.  เพ่ือชว่ยให้เราสามารถทํางานเพ่ือพระองค์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีเราทําพนัธกิจท่ี

พระองค์มอบหมายให้เราทํา 

เราจะดเูหตผุลสองข้อนีอี้กครัง้ในสว่นถดัไปของบทนี ้แตต่อนนีเ้ราจะให้ความสนใจของเราจดจ่ออยูก่บั

เร่ืองท่ีวา่เหตผุลทัง้สองข้อนีเ้ก่ียวข้องกบัการบพัตศิมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิอย่างไร 

ก.  การบัพตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิคืออะไร? 

คริสเตียนบางคนรู้สึกสบัสนเร่ืองของประทานนี ้เพราะพวกเขาไมไ่ด้ค้นหาวา่พระองค์พดูถึงเร่ืองนี ้

อยา่งไร  พวกเขาถามวา่ “คณุมีพระวิญญาณบริสทุธ์ิหรือยงั?” “คณุเคยเตม็ล้นด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ไหม?”  ในสองกรณีนีอ้าจหมายความวา่ “คณุเคยได้รับของประทานท่ีเราเรียกว่าการบพัตศิมาด้วย 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิไหม?” 

ของประทานชนิดนีไ้มเ่หมือนกบัการได้รับความรอด การได้รับความรอดเป็นของประทานท่ีย่ิงใหญ่

ท่ีสดุในบรรดาของประทานทัง้หมดท่ีพระเจ้าประทานให้เรา และพระองค์ทรงจา่ยราคาเพ่ือของประทานนี ้
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โดยการท่ีพระเยซูคริสต์สิน้พระชนม์บนไม้กางเขน เราจงึได้รับของประทานแหง่ความรอดนีฟ้รีๆ ในนาทีท่ี

ได้รับความรอด พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะเสดจ็มาและประทบัอยูใ่นผู้นัน้ ดงันัน้เม่ือมีบางคนถามวา่ “คณุมี

พระวิญญาณบริสทุธ์ิไหม?” คนท่ีเป็นคริสเตียนท่ีจริงใจก็สามารถตอบอย่างสตัย์ซ่ือและมัน่ใจวา่ “ฉนัมี” 

แล้วการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิคืออะไร? ให้ศกึษาพระคมัภีร์โดยขอให้พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิทรงนําท่านเข้าสู่ความจริงเก่ียวกบัของประทานชนิดนี ้

คริสเตียนบางคนตอบคําถามเหลา่นีว้า่  การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิคือของประทานฝ่าย

วิญญาณท่ีพระเจ้าประทานให้กบัลกูของพระองค์ พระธรรมกิจการบทท่ี 2 บอกวา่พระเจ้าประทานของ

ประทานนีแ้ก่ลกูศษิย์ของพระองค์เป็นครัง้แรกหลงัจากการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซู  เปโตรได้อธิบายตอ่

ฝงูชนในวนันัน้โดยอ้างอิงถึงพระธรรมโยเอล 2:28-32 ซึง่พยากรณ์ไว้วา่พระเจ้าจะเทพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ลงมาเหนือทกุคน  ของประทานนีไ้มไ่ด้สํารองไว้เพ่ือผู้ นําทางจิตวิญญาณท่ีมีอภิสิทธ์ิเพียงไมก่ี่คน  แตมี่ไว้

สําหรับลกูของพระเจ้าทกุคน 

ในพระธรรมกิจการบทท่ี 2 และอีกหลายตอนในพระคมัภีร์ใหม ่หลกัฐานอย่างแรกของผู้ ท่ีรับบพัตศิมา

ด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ คือพวกเขาพดูภาษาแปลกๆ ภาษาท่ีไมเ่คยเรียนมาก่อน  แตล่ะคนเร่ิมอธิษฐาน

และสรรเสริญพระเจ้าด้วยถ้อยคําท่ีพวกเขาไมเ่คยเรียนรู้มาก่อน  พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นผู้พดูในตอนนัน้  

พวกเขาแตล่ะคนปลอ่ยให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิควบคมุคําพดูของพวกเขา 

ของประทานชนิดนีมี้แคนี่ห้รือ แคพ่ดูถ้อยคําท่ีไมเ่คยเรียนมาก่อน?  คริสเตียนบางคนตอบวา่ “ใช”่ สว่น

อีกคนตอบวา่ “ไม ่ของประทานชนิดนีมี้อยา่งอ่ืนอีก”  การพดูในภาษาท่ีไมเ่คยรู้เป็นการแสดงออกภายนอก

ของของประทานฝ่ายวิญญาณ  การแสดงออกท่ีสําคญัของของประทานชนิดนีอ้ยูใ่นจิตวิญญาณของเราซึง่

ไมอ่าจมองเห็นได้  ของประทานชนิดนีส้ามารถแก้ปัญหาฝ่ายวิญญาณของเราทัง้หมดในทนัทีหรือ?  ไมใ่ช ่

ความจริงแล้วไมมี่ของประทานของพระเจ้าชนิดใดท่ีจะแก้ปัญหาของเราทัง้หมดได้ในทนัที 

การบพัตศิมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิไมใ่ชข่องประทานท่ีจะทําให้ทา่นมีประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ี

ย่ิงใหญ่  เพ่ือท่ีจะ “สมัผสัพระเจ้าได้อยา่งสดุๆ”  คริสเตียนจํานวนมากพบวา่ของประทานชนิดนีทํ้าให้การ

ดําเนินชีวิตเตม็ไปด้วยความช่ืนชมยินดี เพราะความช่ืนชมยินดีเป็นผลของของประทานชนิดนี ้ แตค่วามช่ืน

ชมยินดีไมใ่ชว่ตัถปุระสงค์หลกัของพระเจ้าในการให้ของประทานชนิดนีแ้ก่เรา 

พระเจ้าประทานของประทานชนิดนีใ้ห้กบัลกูของพระองค์เพ่ือสร้างชีวิตในฝ่ายวิญญาณ ซึง่การเจริญ 

เตบิโตฝ่ายวิญญาณควรมีผลกระทบโดยตรงกบัการดําเนินชีวิตประจําวนักบัผู้ อ่ืน 

มนัอาจยากท่ีจะให้คําจํากดัความเร่ืองการบพัตศิมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิในแบบท่ีคริสเตียนทกุคน

จะเห็นด้วย  ในทํานองเดียวกนัมนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะให้คําจํากดัความท่ีสมบรูณ์ว่าความรักคืออะไร  ความ
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รักเป็นมากกวา่ การกอด การแสดงความหลงใหล และความรู้สกึอบอุ่น  ความรักเป็นมากกวา่การ

แสดงออกภายนอก แตถ้่าเรารักใครสกัคนอยา่งแท้จริง เราจะแสดงออกผา่นทางการกระทําและความรู้สกึ  

ความรักท่ีแท้จริงมีผลตอ่ความคดิ แตค่วามรักเป็นมากกว่าความคดิ 

ถ้าอยากรู้ว่าความรักคืออะไร ทา่นต้องมีประสบการณ์ในเร่ืองนีก่้อน  ย่ิงทา่นมีประสบการณ์ในเร่ืองนี ้

มากเทา่ใด ทา่นจะเข้าใจความรักได้มากขึน้เทา่นัน้  น่ีเป็นความจริงเชน่เดียวกบัการบพัตศิมาใน 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ ทา่นไม่สามารถเข้าใจเร่ืองนีด้้วยจิตใจได้ จนกว่าทา่นจะมีประสบการณ์ในจิต

วิญญาณและในชีวิต 

ข. ท่านจะทาํอย่างไรกับของประทานชนิดนีถ้้าพระเจ้าประทาน

ให้กับท่าน? 

พระเจ้าเป็นพระบดิาท่ีฉลาด และพระองค์จะไมโ่ยนของประทานของพระองค์ให้กบัลกูๆ ของพระองค์

แล้วปลอ่ยให้เรานําไปใช้ในทางท่ีผิด  พระองค์รักเราอยา่งลกึซึง้และต้องการแสดงความรักนัน้ให้เราเห็น  

พระองค์กระตือรือร้นท่ีจะประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้กบับรรดาผู้ ท่ีต้องการจะมีความสมัพนัธ์ 

ลกึขึน้กบัพระองค์  พระเจ้าไมเ่คยบีบบงัคบัให้เรารับของประทานของพระองค์  ถ้าท่านไมต้่องการบพัติศมา

ด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ พระองค์ก็จะไมใ่ห้  ดงันัน้ทําไมคริสเตียนจงึต้องการของประทานชนิดนี?้  ของ

ประทานนีจ้ะมีประโยชน์กบัเราอย่างไร? 

พระคมัภีร์พดูถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้กบัคริสเตียนท่ีมีของประทานชนิดนีอ้ยา่งไรบ้าง?  กิจการ 1:8 พดูถึง

ประโยชน์อยา่งหนึง่สําหรับผู้ ท่ีรับของประทานชนิดนี ้ คือเราจะได้รับพระราชทานฤทธ์ิเดช เพ่ือท่ีจะเป็น

พยานเร่ืองพระคริสต์ และเป็นพยานถึงฤทธ์ิอํานาจแหง่ความรอดของพระองค์แก่คนท่ียงัไมเ่ป็นคริสเตียน 

แรกเร่ิมนัน้ของประทานชนิดนีจ้ะมีผลกระทบตอ่ท่าน  คือชว่ยทา่นให้พฒันาความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า

อยา่งใกล้ชิดขึน้  เปาโลเขียนถึงความสําคญัของของประทานชนิดนีใ้นชีวิตการอธิษฐานของทา่นวา่  

“ข้าพเจ้าขอบคณุพระเจ้า ข้าพเจ้าพดูภาษาแปลกๆ มากกวา่ทา่นทัง้หลายอีก” (1โครินธ์ 14:18) 

ของประทานแหง่การพดูภาษาแปลกๆ หรือภาษาตา่งๆ ท่ีไมเ่คยเรียนนัน้ เป็นเคร่ืองมือท่ีดีเย่ียมท่ีจะนํา

ทา่นเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้  แตก็่เป็นความรับผิดชอบของทา่นด้วยท่ีจะใช้ของประทานนีอ้ย่างเหมาะสม  

การมีของประทานชนิดนีไ้มไ่ด้หมายความวา่ทา่นดีกวา่คริสเตียนคนอ่ืนๆ  ถ้าของประทานชนิดนีไ้มมี่

ผลกระทบในด้านบวกตอ่ความสมัพนัธ์ของทา่นกบัพระเจ้า ก็เทา่กบัว่าทา่นล้มเหลวในการใช้ของประทาน

นีอ้ยา่งเหมาะสม 
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ของประทานชนิดนีค้วรทําให้ทา่นปรารถนาท่ีจะเดนิกบัพระเจ้าอยา่งใกล้ชิดมากขึน้   ของประทานนี ้

ควรจะกระตุ้นให้ท่านถอดทศันคตแิละนิสยัท่ีเป็นความบาปออกไป และสวมใสค่ณุลกัษณะท่ีเหมือน 

พระเจ้า  ของประทานชนิดนีค้วรมีผลกระทบอยา่งมากตอ่ความสมัพนัธ์ของทา่นกบัผู้ อ่ืน  พวกเขาควรเห็น

ความรักและความช่ืนชมยินดีท่ีแท้จริงท่ีพระเจ้านํามาสูชี่วิต  ถ้าของประทานนีไ้มไ่ด้ทําให้ทา่นเป็น 

คริสเตียนท่ีมีความรักมากขึน้  ทา่นก็ล้มเหลวในการใช้ของประทานนีอ้ยา่งเหมาะสม 

เม่ือทา่นรับของประทานของการบพัตศิมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ก็ไมต้่องแปลกใจถ้าไมมี่การ

เปล่ียนแปลงอยา่งทนัทีเกิดขึน้ในชีวิตของทา่น  แตข่องประทานชนิดนีค้วรทําให้ท่านมีฤทธ์ิเดชในการ

เจริญเตบิโตและเป็นคริสเตียนท่ีเหมือนพระคริสต์มากขึน้  การได้ไม้เทนนิสอนัใหมเ่ป็นของขวญัจะไมไ่ด้ทํา

ให้ทา่นเป็นนกัเทนนิสท่ีชํานาญ แตท่่านไมส่ามารถเป็นนกัเทนนิสท่ีชํานาญได้ถ้าทา่นไมเ่คยมีไม้เทนนิส  ใน

ทํานองเดียวกนั  ของประทานจากพระเจ้าชนิดนีจ้ะเปิดโอกาสมากมายให้ทา่น เพ่ือท่ีจะเจริญเตบิโตในฝ่าย

วิญญาณและงานพนัธกิจ  

ผลกระทบด้านอ่ืนๆ ของของประทานชนิดนีท่ี้ควรจะมีในชีวิตของท่าน คือการชว่ยพฒันาให้เป็นคนท่ี

รับการสอนได้  ทา่นจะมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าและรักการรับใช้พระองค์มากขึน้  ถ้า

ความเย่อหย่ิงและการกบฎ และทา่ทีท่ีวา่ “ฉนัรู้ไปหมด” เตบิโตขึน้ในชีวิตของทา่น ก็เทา่กบัวา่ทา่นกําลงั

ล้มเหลวในการใช้ของประทานชนิดนีอ้ยา่งท่ีพอพระทยัพระเจ้า 

ค. ท่านสามารถรับบัพตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิได้อย่างไร? 

ทา่นไมส่ามารถทําอะไรเพ่ือให้ได้ของประทานนีจ้ากพระเจ้า  ทา่นไมส่ามารถทําอะไรเพ่ือให้ได้รับความ

รอดหรือของประทานใด ๆ จากพระเจ้า เพราะพระเจ้าประทานของประทานนีใ้ห้กบัลกูของพระองค์อยูแ่ล้ว  

พระองค์ทรงตดัสินใจท่ีจะให้  ทา่นควรบอกให้พระเจ้ารู้ถึงความสนใจ  สมมตุมีิเดก็คนหนึง่บอกกบัพ่อแมว่า่ 

“หนไูมอ่ยากได้หนงัสือในวนัคริสตมาส” พอ่แมจ่ะฟังสิ่งท่ีลกูพดูไหม? แนน่อนวา่พวกเขาฟัง  พวกเขารักลกู 

และอยากให้ของขวญัท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ลกูและเป็นของขวญัท่ีลกูสนใจ 

พระเจ้าไมไ่ด้บงัคบัให้ลกูของพระองค์รับของประทานจากพระองค์  ในทางตรงกนัข้าม ทา่นไมส่ามารถ

บงัคบัพระองค์ให้ประทานของประทานนีก้บัทา่นเชน่กนั  บางครัง้เด็กๆ ก็จะขอและขออยูร่ํ่าไป จนกว่าพอ่

แมจ่ะยอมและให้สิ่งท่ีลกูต้องการ เพียงเพ่ือจะให้บ้านสงบ  แตพ่ระเจ้าไมไ่ด้ประทานตามแรงกดดนั 

ถ้าทา่นต้องการของขวญัจากพระเจ้า ก็จงให้ความสําคญักบัการเข้ามาใกล้พระองค์ให้มากท่ีสดุเป็น

ลําดบัแรก  จงเช่ือฟังธรรมบญัญตัใิหญ่สองข้อในพระคมัภีร์  อะไรจะสําคญัมากไปกว่าการมีชีวิตท่ีเช่ือฟัง

บญัญตัใิหญ่สองข้อนี?้ ดหูนงัสือมาระโก 12:28-31 
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พระเยซูไมไ่ด้อธิษฐานกบัพระเจ้าพระบดิาว่า “ขอทรงโปรดประทานของขวญัให้กบัข้าพระองค์อีกใน

วนันี”้  ทา่นจะเข้าไปหาคนท่ีทา่นรักและพดูอย่างนีไ้หมวา่ “ฉนัต้องการของขวญัจากคณุวนันี”้  นัน่ไมใ่ช่

วิธีการสร้างมิตรภาพท่ีลกึซึง้  เราแสดงความรักท่ีเรามีตอ่พระเจ้าโดยทําในสิ่งท่ีพระเจ้าบอกให้เราทํา  ถ้า

เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเกินกําลงัของทา่น จงทลูขอความชว่ยเหลือจากพระองค์  ถ้าท่านต้องการความรัก

มากขึน้ จงทลูขอพระเจ้าให้ช่วยทา่นรักคนท่ีไมน่า่รัก 

ถ้าต้องการท่ีจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้ ก็ให้บอกพระองค์  พระองค์จะฟัง  ถ้าต้องการเป็นพยานอยา่งมี

ประสิทธิภาพมากขึน้กบัคนท่ียงัไมเ่ป็นคริสเตียน ก็ให้ทลูพระจ้า  ถ้าต้องการมีกําลงัฝ่ายวิญญาณในชีวิต

มากขึน้ จงทลูขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้า  อยา่ใช้เวลาในการทลูขอของขวญัจากพระเจ้า แตใ่ห้ใช้เวลา

ในการใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้ พระองค์รักท่ีจะประทานของขวญัของพระองค์ให้กบัผู้ ท่ีให้ความสําคญักบั

การใกล้ชิดพระองค์เป็นลําดบัแรก 

6. พระองค์ประทานของประทานฝ่ายพระวญิญาณ 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิต้องการให้กําลงักบัเราเพ่ือท่ีเราจะเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ  พระองค์

ต้องการเตรียมเราเพ่ืองานพนัธกิจ  แนวคิดเร่ืองงานพนัธกิจของพระองค์ไมใ่ชแ่คก่ารเป็นนกัเทศน์หรือ

มิชชนันารี  พระองค์ต้องการให้ลกูของพระองค์ทกุคนทํางานเพ่ือพระองค์ในท่ีท่ีพวกเขาอยู ่ ไมมี่ใคร

เล็กน้อยเกินกว่าท่ีพระเจ้าจะใช้  พระองค์จะนําทา่น แตท่่านต้องทํางาน ในขณะท่ีทา่นทํางาน พระองค์จะ

นําหน้าท่าน  พระองค์จะชว่ยเหลือทา่นในสิ่งท่ีทา่นจําเป็น 

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณบางอย่างจะใช้ในงานพนัธกิจสาธารณะ  พระธรรม 1โครินธ์ 12 อธิบาย

ถึงของประทานเหลา่นี ้และการนําไปใช้ 

พระธรรมโรมบทท่ี 12 และ เอเฟซสับทท่ี 4 ยงัอธิบายถึงของประทานมากมายท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ประทานให้กบัคริสเตียนท่ีจะนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนัและในงาน  พระธรรมโรม 12:6 และ 

เอเฟซสั 4:7 บอกวา่ พระเจ้าประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้คริสเตียนทกุคนอยา่งน้อยหนึง่อย่าง  

พระธรรมเอเฟซสั 4:12-13 อธิบายวตัถปุระสงค์ของของประทานเหลา่นี ้

เอเฟซัส 4:11-13  พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย 

“ของพระทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ 

บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภบิาล และอาจารย์   
12 เพ่ือเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนท่ีจะรับใช้ เพ่ือเสริมสร้างพระกายของพระ

คริสต์ให้จาํเริญขึน้ 13 จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถงึความเป็นนํา้หน่ึงใจเดียวกันใน
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ความเช่ือและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เตม็ท่ี 

คือเตม็ถงึความขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์”  

หนงัสือ 1 เปโตร 4 พดูถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณบางอย่าง  ไมว่า่ทา่นจะมีของประทานในการ

สอน การแสดงความเมตตา ความเช่ือ การรักษา การจดัการ หรือการเทศนา พระเจ้าต้องการให้ทา่นใช้ของ

ประทานนัน้เพ่ือให้อาณาจกัรของพระองค์จําเริญขึน้  พระองค์ต้องการให้ทา่นใช้ของประทานเพ่ือถวาย

เกียรตแิดพ่ระเจ้า ไมใ่ชต่วัทา่นเอง 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิต้องการสถานท่ีพิเศษในชีวิตของท่าน  ทา่นสามารถเลือกได้วา่ท่านอยากให้ 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิมีอิทธิพลมากเพียงใดในชีวิตประจําวนั  ถ้าทา่นเพิกเฉยตอ่การช่วยเหลือของพระองค์ 

ทา่นก็จะเผชิญกบัความพา่ยแพ้อยูเ่ร่ือยๆ  สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีทา่นสามารถทําได้ก็คือการใกล้ชิดกบัพระเจ้า

ให้มากขึน้ในแตล่ะวนั  ในขณะท่ีอา่นพระคมัภีร์ จงทลูขอให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิสอน  จงมองวิธีการปฏิบตัิ

ท่ีจะแสดงผลของพระวิญญาณในกิจกรรมประจําวนั  จงเรียนรู้ท่ีจะฟังพระองค์เม่ือพระองค์พดูในใจ  ทาง

เส้นนีท่ี้พระเจ้าทรงกําหนดไว้เพ่ือทา่นนัน้  จะนําท่านไปสู่ความสําเร็จท่ีแท้จริง 
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