
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เราใครจะหนุนน้าํใจทานใหทองจําขอพระธรรมที่หนา
สุดทายของหนงัสือเลมนี้ 

 
 
 

องคการเผยแพรกิตติคุณพระคริสตแกนกัศึกษาและ
มวลชนทั่วโลก 

ตู ป.ณ. 4-6 นครหลวง ฯ 

 2 



บันไดสิบขั้น 

สูความสมบูรณ 

ในชีวิตคริสเตียน 

ขั้น8 

คริสเตียนกับการถวาย 
 
 
 
 
 

องคการเผยแพรกิตติคณุพระคริสตแกนกัศึกษาและมวลชนท่ัวโลก 
ตู ป.ณ. 4-6 นครหลวง ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดพิมพ และ ผูจําหนาย 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
ตู ป.ณ. 4-32 นครหลวง ฯ 

สงวนลิขสิทธ์ิ 

 3 



คริสเตียนที่ถวายตัวใหแกพระเจา 
คริสเตียนท่ีถวายตัวแกพระเจา คือผูท่ีตระหนักวาในฐานะท่ีเปนคริสเตียน “เรามีชีวติ และไหว

ตัวและเปนอยูในพระองค” (กิจการ 17:28) ชีวิตที่เรามีอยูมิใชของเราเอง ท้ังนี้เพราะวาพระเยซูไดทรง
ไถเราท้ังหลายออกจากความผิดบาป ดวยพระโลหิตของพระองคท่ีไมกางเขนแลว คริสเตียนท่ีไดถวาย
ตัวใหแกพระเจา เปนผูท่ียอมรับวา พระเจาทรงเปนเจานายท่ีประเสริฐสุดของเขา และการท่ีเขามีชีวิตอยู
ก็เพื่อพระองค คริสเตียนเชนนี้ไดยอมอุทิศทุกส่ิงทุกอยางในชีวติของเขาเพ่ือพระคริสตอยางส้ินเชิง ไม
วาจะเปนบุคลิกลักษณะ กาลเวลา สติปญญา ความสามารถ ความอดทนหรือแมกระท่ังทรัพยศฤงคารท้ัง
ปวง นี่แหละคือคริสเตียนท่ีไดถวายชีวิตใหแกพระเจาอยางแทจริง 

“เราท้ังหลายทุกคนตองใหการดวยตัวเองแกพระเจา” (โรม 14:12) 
“เพราะวาจาํเปนเราท้ังหลายทุกคน ตองปรากฏตัวท่ีหนาบัลลังกของพระคริสตเพื่อทุกคนจะ

ไดรับ (คาจาง) สมกับการท่ีไดประพฤติในรางกายนี้ แลวแตจะดหีรือช่ัว” (คือพิจารณาถึงจุดประสงค
และมูลเหตุชักจูงใจในชีวิตของเขา ตลอดจนผลท่ีไดรับและความผูกพนัตนเองในกิจการนั้น ๆ รวมท้ัง
การเอาใจใสเพื่อใหไดบรรลุถึงผลสําเร็จดวย) (2 โครินธ 5: 10) 

ชีวิตขาขอมอบถวาย 
1. ชีวิตขาขอมอบถวาย      3.ใหปากขารับพระดํารัส 
สุดแตพระเจาทรงนําไป     กลาประกาศเร่ืองความรอดบาป 
วันเวลาท่ีขามีอยู       ขอมอบเสียงรองโมทนา 
ขามอบไวกับพระเยซู ๆ     แดพระองคผูเปนราชา ๆ 
2. เทาของขา พระองคทรงสราง     4. ความรูความชํานาญสามารถ 
ขอเดินตามท่ีทรงช้ีทาง      ไมใชของเราแทเด็ดขาด 
มือของขาขอมอบไวให     เงินและทอง ส่ิงของท่ีมี 
พระเจาโปรดใชตามพระทัย ๆ    ขอถวายดวยความยนิดี ๆ 

5. น้ําใจขาขอมอบถวาย 
ขาอยากตามแตน้ําพระทัย 
ขาถวายจิตวิญญาณกาย 
ขอมอบไวจนชีพวางวาย ๆ 
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บทเรียนที่ 1 พระเจาพระบดิาทรงเปนเจาของสารพัดส่ิง 

การบาน :ทองจํา 1 พงศาวดาร 29:11 
อาน : ปฐมกาล บทท่ี 1-3 
1. พระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนใหมีลักษณะคลายกับผูใด? (ปฐมกาล 1: 26) 
________________________________________________________________________ 
ปญหาท่ีนักศาสนศาสตรไดถกเถียงกันมาชานานแลว กคื็อ ปญหาท่ีวา พระลักษณะของพระเจา
ในรางกายของมนุษยมีอะไรบาง? พระฉายาของพระเจาดูเหมือนจะรวมถึงลักษณะท่ีสําคัญ ๆ 
ตาง ๆ อันเปนรากฐานของบุคลิกลักษณะ เปนตนวา สติปญญา ความเฉลียวฉลาด (ปฐมกาล 2: 
19) อารมณ หรือความรูสึก จิตใจหรือเจตนารมณ (ปฐมกาล 3:6) ซ่ึงมนุษยกไ็ดมีส่ิงเหลานี้
ครบถวนทุกประการ เชน เดียวกับพระเจาทรงมีนั้น เหตุใดพระเจาจึงทรงสรางมนุษยข้ึนใหมี
คุณสมบัติเชนนี้? (โคโลสี 1: 16) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. การกระทําของมนุษยซ่ึงมีผลทําใหเขาถูกตัดขาดจากพระเจานั้น คืออะไร? (ปฐมกาล 3: 1-8) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ขอสังเกต ขอความตอนน้ีทําใหเราเขาใจถึงลักษณะของความผิดบาป
ไดอยางชัดแจง อาดามมิไดดื่มสุรายาเมา มิไดประพฤติผิดศีลธรรม 
มิไดกออาชญกรรมหรือกระทําความผิดใด ๆ ในทํานองนี้เลย อาดัม
และเอวาเพียงแตฝาฝนคําส่ังของพระเจา พยายามควบคุมบังคับ
บัญชาชีวิตของตนเอง และพยายามท่ีจะแยกตัวใหเปนอิสระจากพระ
เจา ความผิดบาปหมายถึงการดิ้นรนเพื่อความอิสระของชีวิตโดยไมยอมพึ่งพิงพระเจา ตลอดจน
การกระทําทุกส่ิงทุกอยางตามใจปรารถนาของตนเอง 
3. การท่ีอาดัมและเอวาฝาฝนคําส่ังของพระเจาในครั้งนี้ ทําใหมีอะไรเกิดข้ึนในโลก?  
(โรม5: 12) _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
ปจจุบันนี้มนษุยมีปฏิกิริยาตอพระเจาอยางไร? (ปฐมกาล 3: 8-10) _______________________ 
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__________________________________________________________________________ 
4. พระเจาทรงทําใหเราคืนกบัพระองคอยางไร? (โรม 5: 10) ___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. ส่ิงท่ีพระเจาปราะทานใหแกเรา เพื่อชวยใหเราสามารถดํารงชีวิตอยูเพื่อพระองคนั้น คือ
อะไร? (ยอหน14: 16-17) 
__________________________________________________________________________ 
6. โดยเหตุท่ีพระเจาใหเราคือดี มีสามัคคีธรรมกับพระองคเหมือนดังอาดามเคยมี บัดนี้ชีวิตของ
เราเปนของผูใด? (1 โครินธ 6: 9, 20) 
__________________________________________________________________________ 
7. เม่ือเปนเชนนี้ เหตุใดเราจึงควรเช่ือฟงพระองค? (โรม 12: 1, 2) _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
8. เคยมีใครบางหรือ ท่ีลดความสําคัญของพระเจาไวเปนอันดับสองและไดรับความสําเร็จใน
ชีวิต? (โยบ 9: 4) 
__________________________________________________________________________ 
9. คํากลาวอยางมีเหตุมีผลของทานศาสดาพยากรณเอลียา ตอหนาปวงชนมีใจความวาอยางไร? 
(1 พงศาวดาร 18: 21) 
__________________________________________________________________________ 
หากวาคําพูดของเอลียาถูกตองสมเหตุสมผล เราก็จะตองตัดสินใจเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งให

แนนอน กลาวคือถาหากเราเช่ือวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา เราจะตองปฏิบัตรัิบใชพระองคดวย
ความซ่ือสัตยและจงรักภักด ีหากวาเราไมเช่ือวาพระเยซูคริสตเปนพระเจาแลว เราก็ตองถือวาคําสอนใน
พระคริสตธรรมคัมภีรเปนการหลอกลวง และเราก็ควรชกัชวนผูคนไมใหเปนคริสเตียน เราจะตองเลือก
เอาอยางใดอยางหนึ่งใหแนนอน คือยนืหยัดเพื่อพระคริสต หรือตอตานพระองค จะปฏิบัติตัวอยางคร่ึง 
ๆ กลาง ๆ ไมไดเปนอันขาด 

พระเยซูตรัสวา พระองคจะทําอยางไรกับผูท่ีประพฤติตัวอยางคร่ึง ๆ กลาง ๆ?  10. 
(ววิรณ3: 15, 16) 
_____________________________________________________________ 
11. ทานตองการใหใครเปนผูควบคุมบังคับบัญชาชีวิตจติใจของทาน? 
_____________________________________________________________ 
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บันทึกและคําถาม 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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บทเรียนที่ 2 ตัวอยางการถวายที่สมบูรณแบบ 

 
 
การบาน : ทองจํา 1 ยอหน 2:6 
อาน : ลูกา บทท่ี 23 และ 24, โคโลสี บทท่ี 1 และ 2 

การถวายพระองคเองของพระบุตรของพระเจา 

1. พระราชกจิของพระเยซูคริสต ท่ีแสดงวาพระเยซูคริสตทรงถวายพระองคเองอยางสมบูรณ
แบบตอพระบิดาเจา มีอะไรบาง? (ฟลิปป 2: 5-8) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. พระประสงคอันสูงสุดในพระชนมชีพของพระเยซูคริสต คืออะไร? (ฮีบรู 10: 7, ยอหน 6:38 
__________________________________________________________________________ 
3. อานยอหน 12: 32-33 แลวตอบคําถามตอไปนี:้ 
ก. พระราชกิจของพระเยซูคริสต อันเปนการกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจาตามขอพระ
ธรรมเหลานี้นั้น คืออะไร? (ขอ 32,33) 
__________________________________________________________________________ 
ข. ในพระธรรมขอ 24 พระเยซูทรงยกอุทาหรณเร่ืองเมล็ดขาวท่ีจะตองถูกฝงไวในพ้ืนดิน เมล็ด
ขาวจะตอง “เปอยเนา” เพื่อเกิดผล เพราะเหตุใด? 
__________________________________________________________________________ 
ค. เร่ืองนี้เล็งถึงพระเยซูเองอยางไร? ______________________________________________ 
ง. มีความหมายสําหรับเราอยางไร? (ขอ 25) ________________________________________ 
จ. หากทานไมยอมเสียสละ ไมยอมชักนําผูอ่ืนมาหาพระคริสต ไมยอมสูทนตอควาามทุกขยาก 
และไมยอมปฏิเสธความปรารถนาของตนเอง ตลอดจนไมกลาทนตอการถูกขมเหงเบียดเบียน 
แตกลับชอบความสะดวกสบาย ความมักงายแลว ทานจะเกิดผลในชีวิตคริสเตียนของทาน
ไหม? 
__________________________________________________________________________ 
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การถวายพระองคเองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา 

1. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตามท่ีบันทึกไวในขอพระธรรมตอไปนี้ ท่ีแสดงวาพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงถวายพระองคเองเพื่อรับใชพระเจา มีอะไรบาง? 
ก. ยอหน 16: 8-11 ____________________________________________________________ 
พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในการสํานึกบาปดังท่ีกลาวมานี ้ มีสวนชวยเราในการ
ประกาศเผยแพรอยางไรบาง? 
__________________________________________________________________________ 
ข. ยอหน 16: 13 ____________________________________________________________ 
ขอสังเกต พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําผูเช่ือใหเขาใจถึงความจริงฝายวญิญาณจิต และพระองค
ทรงดลใจบรรดาอัครสาวกและคริสเตียนในสมัยเร่ิมแรกใหบันทึกพระคริสตธรรมใหมข้ึน 
ค. โรม 5: 5 ________________________________________________________________ 
ง. โรม 8: 14 _______________________________________________________________ 
จ. โรม 8: 16 ________________________________________________________________ 
ฉ. โรม 8: 26 _______________________________________________________________ 
2. เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงควบคุมบังคับบัญชาชีวิตจิตใจของบุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือ
กลุมชนหนึ่งกลุมใดแลว การกระทําของบุคคลเหลานั้นจะถวายพระเกรียติแกพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเอง หรือถวายพระเกรียติแกพระเยซูคริสต? (ยอหน 16: 14) 
__________________________________________________________________________ 
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บทเรียนที่ 3 การถวายตัวของเราเอง 2

 
 
 

การบาน : ทองจํา: สดุดี 139:23, 24 
อาน : สดุดี บทท่ี 51, กาลาเทีย บทท่ี 5, เอเฟซัส บทท่ี 5 

1. รางกายของเราท่ีไดรับการชําระแลวเปนใคร? 
(1 โครินธ 6: 19, 20) ___________________ 
2. เม่ือเปนเชนนี้เราจึงถวาย ___________________________ ของเราใหแกพระองค 
(ยากอบ 3: 2-5)  
ก. เหตุใดอวยัวะดังกลาว จึงเปนสวนสําคัญยิ่งของรางกายของเรา? (ยากอบ 3: 6) 
__________________________________________________________________________ 
ข. เราควรจะรูจักใชอัวยวะนีใ้หเปนประโยชนอยางไรบาง? (มัทธิว 12: 36) _______________ 
_________________________________________________________________________ 
3. เรายังตองถวาย ________________ ของเราใหแกพระองคดวย (สุภาษิต 4: 23)  
ก. มีอะไรบางท่ีเราควรูเกี่ยวกับเร่ืองนี้ (เยเรมีห 17:9) ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. ผูท่ีถวายตัวใหแกพระเจา ควรอธิษฐานขอใหพระองคทรงทําอะไร? (สดุดี 139: 23-24)  
________________________________________________________________________ 
ค. เราควรจัดการอยางไรกับความผิดบาปของเรา? (1 ยอหน 1:9) _______________________ 
________________________________________________________________________ 
ง. พระเจาทรงตองการใหเรามีสภาพจิตใจอยางไร? (สดุดี 51: 17) _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
จ. พระเจาทรงแสวงหาผูท่ีมจีิตใจอยางไร? เพราะเหตุใด? (2โครินธ 16:9) ________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. ในฐานะท่ีเราเปนผูท่ีดําเนินชีวิต ในรมพระคุณของพระเจาอยางซ่ือสัตย เราควรมีจิตใจและ
คุณสมบัติตามแบบอยางของใคร? (ฟลิปป 2: 5-8) 
__________________________________________________________________________ 
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ก. ผลของการรักษาจิตใจใหมีความสัมพันธอันดีกับพระเจานั้น เปนอยางไร? (อิสยาห 26: 3)  
_________________________________________________________________________ 
ข. เราจะรักษาระดับจิตใจของเราใหมีความสัมพันธอันดีกบัพระเจาไดอยางไร? (ฟลิปป 4: 6, 7)  
__________________________________________________________________________ 
5. ความผิดบาปตามท่ีกลาวถึงในพระธรรม 1 โครินธ 6: 9-10, 13-18 มีอะไรบาง?  
________________________________________________________________________ 
ก. กษัตริยดาวดิไดกระทําความผิดบาปอะไรท่ีไมเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา?  
(2ซามูเอล11: 14-15, 26, 27) 
__________________________________________________________________________ 
ข. พระเจาทรงกําหนดโทษของผูท่ีประพฤติผิดในทางเพศอยางไร? (1 โครินธ 6: 9-10)  
__________________________________________________________________________ 
ค. เหตุใดคริสเตียนจึงไมควรประพฤติผิดในทางเพศ? ________________________________ 
ง. ตามพระธรรมมัทธิว 5: 28 นั้น พระเยซูคริตสทรงสอนไวอยางไรเกีย่วกับการหลงผิดในเร่ือง
เพศตรงกันขาม? 
__________________________________________________________________________ 
จ. เราจะใชขอพระธรรมตอไปนี้ เพื่อชนะความหลงผิดในเร่ืองเพศตรงกนัขามไดอยางไร?  
ฟลิปป 4: 8 ________________________________________________________________ 
สดุดี 119: 11 ______________________________________________________________ 
1 โครินธ 10: 13 ____________________________________________________________ 
โรม 6: 14 _________________________________________________________________ 
ฉ. ทานจะนําเอาขอพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5: 22 ไปใชในดานความสัมพันธกับเพือ่นตางเพศ
ในชีวิตของทานไดอยางไร? 
_________________________________________________________________________ 
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บันทึกและคําถาม 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
บางคนอาจถามวา “จําเปนหรือไมท่ีขาพเจาจะตองมีชัยชนะตอความพายแพ และความขัดของ

หมองใจท้ังปวงในชีวิตของขาพเจา กอนท่ีขาพเจาจะสามารถเปยมลนดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ?” ขอ
ตอบวาไมจําเปนแตประการใด พระเยซูคริสตทรงเปนผูเดียวท่ีสามารถอภัยโทษในความผิดบาปของ
ทานไดฉันใด พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เปนผูเดียวท่ีสามารถประทานชัยชนะและฤทธ์ิเดชใหแกทานได
ฉันนั้น 
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บทเรียนที่ 4 การถวายตัวรับใชพระเจา 3

 
การบาน : ทองจํา : กาลาเทีย 2:20 
อาน : โรม บทท่ี 12 
1. เราควรอธิษฐานอยางไรเกี่ยวกับการใชเวลาท่ี
พระเจาทรงประทานใหเรา? (สดุดี 90: 12)  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. หากวาเราเปนผูรับใชท่ีดขีองพระเจา เราจะทําอยางไร? (เอเฟซัส 5: 16) ________________ 
__________________________________________________________________________ 
ก. ชีวิตของเรามีความแนนอนเพียงใด? (ยากอบ 4: 14) ______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. พระเจาทรงเรียกรองใหทานใชเวลาของทานอยางไร? (สดุดี 62:8)____________________ 
__________________________________________________________________________ 
ค. พระเยซูคริสตทรงเตือนใหเราใชเวลาของเราอยางไร ในขณะท่ีเราคอยทาการเสด็จกลับมา
ของพระองค? (มาระโก 13: 33-37) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ง. หากวาเราปฏิบัติตามคําส่ังของพระเจาอยางเครงครัด เราจะใชเวลาของเราอยางไร?  
(เอเฟซัส5: 15-16) 
__________________________________________________________________________ 
3. ในฐานะท่ีเราเปนผูรับใชท่ีดีของพระเจาในการใชเวลาของเรา เราควรจะเขาใจอะไรบาง? 
(เอเฟซัส 5: 17) 
__________________________________________________________________________ 
ก. ในการที่จะรูจักน้ําพระทัยของพระเจา วาพระองคประสงคท่ีจะใหรับใชพระองคอยางไร เรา
จําเปนตองรับประสบการณอยางไร? (เอเฟซัส 5: 18) 
__________________________________________________________________________ 

 14 



ข.พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงประทานอะไรใหแกผูท่ีถวายตัวรับใชพระเจาดวยความซ่ือสัตย? 
______________________(กิจการ 1:8) ____________________ ผูท่ีถวายตวัรับใชพระเจาจง
กระทําทุกส่ิงใน 
__________________________________________________________________________ 
(โคโลสี 3: 17) 
ค. เม่ือเปนเชนนั้น เราควรใชเวลาท่ีองคพระผูเปนเจาประทานใหแกเราอยางไร?  
(เอเฟซัส5: 19, 20) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ง. พระคริสตธรรมคัมภีรอธิบายถึงชีวิตท่ีเต็มไปดวยสาระประโยชนและความช่ืนชมยินดีนี้
อยางไร? (ยอหน 10: 10) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. ในฐานะท่ีเราเปนผูรับใชท่ีดีของพระเจา เปนผูท่ีรัก เช่ือฟง และปฏิบัติตามน้ําพระทัยของ
พระองค เราจะใชเวลาของเราในการทําอะไร? (มาระโก 16: 15) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ก. พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวาอยางไรเกี่ยวกับผูท่ีมีปญญา? (สุภาษติ 11: 30) ____________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. ตามท่ีบันทึกไวในพระธรรมมาระโก 8: 36 นั้น พระคริสตทรงประเมินคุณคาจิตวิญญาณ
ของมนุษยไวมากเพียงใด? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ค. เม่ือเปนเชนนั้นส่ิงท่ีใหญยิง่ท่ีสุด ซ่ึงทานสามารถกระทําเพื่อคนอ่ืนได คืออะไร?  
__________________________________________________________________________ 
ง. จะมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน เฉพาะพระพักตรพระเจา เม่ือมีผูกลับใจใหมรับเอาพระคริสต
เปนพระผูชวยใหรอด?(ลูกา 15: 7, 10) 
__________________________________________________________________________ 
จ. ทานอัครสาวกเปาโลมีความรูสึกอยางไรตอบรรดาผูท่ีทานไดนํามาหาพระคริสต? 
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(1เธสะโลนิกา2: 19-20) ______________________________________________________ 
5. หนึ่งสัปดาหมีกี่ช่ัวโมง? ___________________________________________________ 
6. เหตุใดคนอ่ืน ๆ จึงสามารถรับใชพระเจาไดอยางเกิดผลดียิ่งกวาทานท้ัง ๆ ท่ีตางก็มีเวลาเทา 
ๆ กัน? 
__________________________________________________________________________ 

การปฏิบัติ 

ตารางเวลาท่ีแสดงไวตอไปนี้ อาจเปนประโยชนแกทาน ในการชวยใหทานมีความระมัดระวัง
ในการใชเวลาเพ่ือพระเจา จงเติมลงในชองเวลาของแตละวนัวา ทานไดใชชวงระยะเวลาเหลานั้น ใน
การทําอะไรบาง ศึกษาเลาเรียน เขาเฝาพระเจาตามลําพังหาความบันเทิง นอนหลับพกัผอน ปฏิบัติรับใช
พระเจา ฯลฯ เม่ือส้ินสัปดาหหนึ่ง ๆ ขอใหรวมยอดไวในตอนทายของการตารางวา ทานไดใชเวลาใน
กิจกรรมเหลานั้นสัปดาหละกี่ช่ัวโมง สถิติท่ีทานไดรับนี้ จะชวยทานใหแบงเวลาของแตละวันไดถูกตอง 

 จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย 
6.00        
7.00        
8.00        
9.00        
10.00        
11.00        
12.00        
1.00        
2.00        
3.00        
4.00        
5.00        
6.00        
7.00        
8.00        
9.00        
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10.00        
11.00        
12.00        
การใชเวลา  
ศึกษาเลาเรียน ----------------------- นอนหลับพักผอน ---------------- บําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะ  
เขาเฝาพระเจาตามลําพัง -------------- หาความบันเทิง -------------------------- ประโยชน --------- 
ปฏิบัติรับใชพระเจา ------------------- กีฬา --------------------------------------- ทํางานบาน -------- 
                                                   ประกอบอาชีพ -------------------------- กิจกรรมอ่ืน ๆ ----------- 
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บทเรียนที่ 5 การใชความสามารถของเราเพื่อพระเจา 4

การบาน : ทองจํา: 1 เปโตร 4:10 
อาน : 1 โครินธ บทท่ี 12 

พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีสติปญญา ความเฉลียดฉลาด และ
ความสามารถผิดแผกแตกตางกันไป คริสตจักรคือสถาบันซ่ึงประกอบ
ไปดวยกลุมชนผูซ่ึงพรอมท่ีจะถวายทรัพยส่ิงของตาง ๆ ตลอดจน
สติปญญา และความสามารถใหแกพระเจา ทุกส่ิงทุกอยางท่ีคริสตมีอยู
ควรอุทิศถวายใหแกพระเจาอยางครบถวน เพื่อใชในการปฏิบัติพระ
ราชกิจของพระองคตามท่ีพระองคทรงนํา 

พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา คริสตจักรเปรียมเสมือนพระกายของพระคริสต โดยท่ีพระคริสต
ทรงเปนศีรษะแหงพระกายน้ัน (1 โครินธ 12: 27, เอเฟซัส 5:23) รายกายของทานมีอวัยวะตาง ๆ 
มากมาย หลายสวน และแตละสวนก็มีหนาท่ีของมันเองโดยเฉพาะฉันใด คริสตจกัรก็ยอมประกอบไป
ดวยสมาชกิหลาย ๆ คน ซ่ึงมีหนาท่ีแตกตางกัน และตางก็ใหความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันใน
พระกายของพระคริสตฉันนั้น 

คริสเตียนทุกคนไดรับของประทานจากพระเจา ท้ังฝายเนื้อหนัง และฝายวิญญาณจิต มนุษยทุก
คนมีของประทานฝายเนื้อหนังมาแตกําเนดิ (เชนความสามารถ และสติปญญาตาง ๆ) สวนของประทาน
ฝายวิญญาณจิตนั้นเราไดรับจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิเม่ือเราบังเกิดใหมฝายวิญญาณจิต ของประทาน
ดังกลาวนี้ เปนปจจยัอันสําคัญในอันท่ีจะชวยใหคริสเตียนปฏิบัติรับใชผูอ่ืนเพื่อเห็นแกพระคริสต 

ของประทานฝายเนื้อหนัง 

1. สติปญญาและความสามารถที่ทานมีอยูนั้นมีอะไรบาง? ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. ทานไดรับส่ิงเหลานี้มาจากไหน? ______________________________________________ 
3. ตามขอพระธรรม 1 โครินธ 4: 8 เราควรรูสึกอยางไรตอของประทานนั้น? ______________ 
4. ทานจะนําขอพระธรรมโคโลสี 3: 17 มาใชเกี่ยวกบัของประทานฝายเนื้อหนังท่ีเราไดรับ
อยางไร? 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

ของประทานฝายวิญญาณจิต 

1. ขอพระธรรมตอไปนี้เนนในเร่ืองของประทายฝายวิญญาณจิต 
โรม 12: 3-8 
1 โครินธ 12: 1-31 
เอเฟซัส 4: 4-16 
1 เปโตร 4: 10, 11 
ของประทานฝายวิญญาณจิต ท่ีทานอานพบในพระธรรมซ่ึงอางไวแลวนั้นมีอะไรบาง? ใหจด

ไวพรอมกับคําอธิบายโดยยอ (ทานอาจจะคนควาจากคูมือหัวขอพระคริสตธรรมคัมภีร 
ของประทานฝายวิญญาณจิต     คําอธิบายโดยยอ 
.......................................................... .......................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
2. นอกเหนือจากของประทานซ่ึงไดกลาวมาแลว ยังมีของประทานฝายวญิญาณจิตอ่ืนใดบาง? 
_______________________________________________________________________ 
3. พระเจาไดประทาน ผูท่ีเปยมไปดวยพระพรใหแกคริสตจักรเพราะเหตุใด? 
 (เอเฟซัส 4: 11-16) ___________________________________________________________ 
4. หากวาคริสเตียนสองคน ไดรับของประทานอยางเดยีวกัน เขาจะใชของประทานนั้นในทาง
เดียวกันหรือไม? (1 โครินธ 12: 4-6) 
__________________________________________________________________________ 
5. ของประทานบางอยางมีคุณคามากกวาอยางอ่ืนหรือไม? ( 1 โครินธ 12: 28-31) 
________________________________________________________________________ 
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6. ทานอัครสาวกเปาโลกลาวไววาอยางไร ในการเนนมิใหคริสเตียนอวดตวั เกี่ยวกับของ
ประทานฝายวญิญาณจิตที่ไดรับ? (โรม 12: 4, 5, 1 โครินธ 12:15-26, 1 โครินธบทท่ี 13 เอเฟซัส 
4: 11-16) 
__________________________________________________________________________ 
7. ความรับผิดชอบของทานตอของประทานฝายวิญญาณจิตท่ีทานไดรับนั้นมีอะไรบาง? 
(โรม12: 3-8) _______________________________________________________________ 

การปฏิบัติ 

วิธีพิจารณาเกีย่วกับของประทานฝายวิญญาณจิตท่ีทานไดรับ 
1. ของประทานตาง ๆ ท่ีพระเจาประทานใหมนุษยนั้นมีอะไรบาง? จงศึกษาใหถ่ีถวน 
2. ทานอาจไดรับของประทานฝายวิญญาณจิตเพียงอยางเดียวหรือมากกวานั้นก็ได  
(1 โครินธ 12: 11) 
3.จงอธิษฐานใหพระเจาเปดเผยใหทานทราบวาทานไดรับของประทานฝายวิญญาณจิต
อะไรบาง?  
4. จงเสาะหาโอกาสใชของประทานของทานใหเกิดประโยชนเพื่อผูอ่ืน 
5. พระเจาทรงอวยพรทานในการใชของประทานฝายวิญญาณจิต ของทานอยางไรบาง? 
6. หากทานไมแนใจวาทานไดรับของประทานฝายวิญญาณจิตอะไรบางทานอาจถามคริสเตียน
ท่ีเขมแข็งซ่ึงรูจักทานดีได 
7. จงพยายามใชของประทานฝายวิญญาณจิตท่ีทานไดรับนั้น ใหเกิดผลประโยชนมากข้ึนโดย
อาศัยฤทธ์ิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิตามท่ีพระคริสตธรรมคัมภีรเตือนไว 
8. พึงตระหนกัวา พระเจาอาจไดประทานของประทานฝายวิญญาณจิตบางอยางใหแกทาน โดย
ท่ีทานยังไมรูตวัเลยกไ็ด 
9. พึงระลึกไวเสมอวา ทานจะตองรับผิดชอบในการใชของประทานฝายวิญญาณจิตท่ีทาน
ไดรับจากพระเจา 
10. ทานคิดวาของประทานฝายวิญญาณจิตท่ีพระเจาประทานใหแกทานนั้นคืออะไร?  
________________________________________________________________________ 
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บทเรียนที่ 6 การถวายทรัพยใหแกพระเจา 5

 
 

การบาน : ทองจํา: ลูกา 16:13 
อาน : 2 โครินธ บทท่ี 9, มัทธิว 6:19-34, ลูกา 12:15-21, มัทธิว 
25:14-30 

มาตรฐานเดิม 

1. พระเจาทรงบัญชาใหผูท่ีอยูภายใตบทบัญญัติ ของโมเสสทําอะไร? (มาลาคี 3: 8-10 
____________________________________________________________________ 
2. คําวาสิบลด หรือสิบชักหนึง่นั้นหมายความวาอยางไร? (ฮีบรู 7: 2)  
____________________________________________________________________ 
3. ในฐานะท่ีเราท้ังหลายเปนผูเช่ือในพระคริสต เราจึงอยูในรมพระคุณของพระองค มิไดอยู
ภายใตพระบัญญัติอีกตอไป ท้ังนี้เพราะวาการปฏิบัติตามพระบัญญัติมิไดใหผูท่ีปฏิบัติตาม
ไดรับชีวิตนิรันดร (กาลาเทีย 2: 16, 3:21, 22) เราไดรับชีวิตนี้โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระ
เจา แมวาเราไมสมควรท่ีจะรับ และไมสามารถท่ีจะหามาได เม่ือเปนเชนนี้ จึงขอใหวินิจฉัยเอา
เองวา แรงผลักดันและมาตรฐานชีวิตในการรับใชพระเจาดวยการถวายทรัพยของเราอยูใน
ระดับสูงกวาผูท่ีอยูภายใตพระบัญญัติหรือไม?  
______________________________________________________________________ 

มาตรฐานใหม 

1. อาน 2 โครินธ บทท่ี 8 และ 9 แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
ก. ตามขอพระธรรมท่ีอางไวนี้ ทานอัครสาวกเปาโลไดหนุนน้ําใจสมาชิกคริสตจักรชาวเมืองโค
รินธ ใหมีใจเอื้อเฟอ บริจาคทรัพยเพื่อชวยเหลือคริสเตียนท่ีขัดสน ทานไดยกยองคริสตจักร
มณฑลมากะโดเนียวาเปนตัวอยางท่ีด ี กอนท่ีสมาชิกคริสตจักรมณฑลมากะโดเนียไดถวาย
ทรัพยใหแกพระเจานัน้เขาไดทําอะไรกอน? (2โครินธ 8:5) 
__________________________________________________________________________ 
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ข. จากตัวอยางในเร่ืองนี้ ทานพอท่ีจะตัดสินใจไดไหมวา พระเจาสนพระทัยในตัวของทาน
มากกวาเงินของทานหรือ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ค. เหตุใดการถวายทรัพยจึงเปนส่ิงสําคัญในชีวิตคริสเตียน? (2 โครินธ 8:7) 
__________________________________________________________________________ 
ง. ผูท่ีเปนแบบอยางอันดยีิ่งแกเราในการถวายทรัพย คือใคร? (2 โครินธ 8:9, 9:15) 
__________________________________________________________________________ 
จ. คําวา “คนท่ีหวานเล็กนอย จะเกี่ยวเกบ็เล็กนอย” ในพระธรรม 2 โครินธ 9:6 นั้น หมายความ
วาอยางไร? ________________________________________________________________ 
ฉ. เราตอง “ถวาย” อยางไรจงึจะเปนท่ีชอบพระทัยของพระเจา? (2 โครินธ 9: 7) 
__________________________________________________________________________ 
2. คริสเตียน และทรัพยสมบัติของเขาเปนของใคร? (1 โครินธ 6: 19-20) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. แรงผลักดันของคริสเตียนในการใชส่ิงตาง ๆ ท่ีเขามีอยูนั้น คืออะไร? (2 โครินธ 10: 31)  
__________________________________________________________________________ 
4. ในฐานะท่ีทานเปนคนตนเรือนของพระเจา จงพิจารณาไตรตรองถึงรายไดและทรัพยสมบัติ
ของทานวา ทานควรสงวนสวนใดไวสําหรับตัวของทานเอง? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. จงจดรายช่ือของกลุมคริสเตียนและคริสตจักรตาง ๆ ซ่ึงมีความขยนัขันแข็งในการรับใชพระ
เจา เพื่อใหพระบัญชาท่ียิ่งใหญของพระเจาสําเร็จ ซ่ึงทานปรารถนาท่ีจะบริจาคทรัพยเพื่อมีสวน
รวมในกิจการของเขาเหลานัน้ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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บทเรียนที่ 7 การถวายรายงานตอองคพระผูเปนเจาของเรา 6

 
การบาน : ทองจํา: 2 โครินธ 5:10  
อาน : ลูกา 19:12-27, มัทธิว บทท่ี 24 และ 25 
1. ตามขอพระธรรม 2 โครินธ 5: 10 นัน้ เม่ือพระเยซูเสด็จกลับมายังโลก
นี้อีก พระองคจะทรงกระทําอะไร? 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. คําวา “เราท้ังหลายทุกคน” ในขอพระธรรมน้ี หมายถึงคริสเตียนโดยเฉพาะหรือ?  
__________________________________________________________________________ 

ขอสังเกต 

พระเจาไดทรงพิพากษาโทษความผิดบาปของผูเช่ือ โดยพระคริสตแลว (โรม 8:1) เพราะฉะน้ัน 
การพิพากษาในท่ีนี้ จึงเปนเพียงการตัดสินผลงานของคริสเตียน นับต้ังแตเร่ิมเปนคริสเตียนเปนตนมา 

3. อานพระธรรม 1 โครินธ 3: 11-15 แลวตอบคําถามตอไปนี ้
ก. การตัดสินผลงานของเรา เปรียบไดกับการทดสอบวตัถุตาง ๆ ดวยไฟนัน่เอง ตามขอพระ
ธรรมท่ีอางไวนี้ พระเจาทรงพอพระทัยในคุณภาพของผลงานของเรา หรือในปริมาณการ
ปฏิบัติงานของเรา? (ขอ 13) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. เปนไปไดหรือไมวา เราอาจใชเวลามากในการปฏิบัติรับใชพระเจา แตไมไดรับบําเหน็จ
รางวัลอะไรเลย เนื่องดวยเราปฏิบัติในทางท่ีผิดหรือวาไมเปยมลนดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ฯลฯ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ค. แมวาพระเจาปฏิเสธไมรับผลงานของคริสเตียน เขาผูนั้นยังคงไดรับความรอดหรือไม?  
(ขอ 15) ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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4. การตัดสินผลงานของคริสเตียนนัน้จะเกิดข้ึนเม่ือพระคริสตเสด็จกลับมาขอถามวา เราทราบ
ถึงกําหนดเวลาการเสด็จกลับมาของพระองคหรือไม? (กจิการ 1: 6, 7) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. ในระหวางท่ีพระองคยังไมเสด็จกลับมา เราควรมีใจจดจอตอส่ิงใด? (กิจการ 1:8) 
__________________________________________________________________________ 
6. เหตุใดพระคริสตจึงทรงรอคอยเปนเวลานานกวาพระองคจะเสด็จกลับมา? (2 เปโตร 3: 9)  
__________________________________________________________________________ 
7. อานพระธรรม มาระโก 13:1-36 ซ่ึงเปนคําพยากรณวาดวยเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นใน
โลก เม่ือพระคริสตใกลจะเสดจ็กลับมาแลว ฉะนั้น เม่ือเราเห็นเหตุการณตาง ๆ ในโลก
เปล่ียนแปลงและเลวรายลงตามคําทํานายในขอพระธรรมเหลานี้ กย็อมจะเปนหมายสําคัญให
เราทราบไดวา วาระแหงการเสด็จกลับมาของพระคริสตใกลเขามาทุกขณะแลว 
ก. คําส่ังสอนท่ีเทียมเท็จจะแพรหลายมากขึ้นหรือไม? (ขอ 5,6)  
__________________________________________________________________________ 
ข. สถานการณของโลกจะเปนอยางไร? (ขอ 7,8) ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ค. จะเกดิภยัธรรมชาติอยางไร? (ขอ 8) ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ง. ปฏิกิริยาของชาวโลกตอผูเช่ือแทจริงจะเปนอยางไร? (ขอ 12-13) _____________________ 
__________________________________________________________________________ 
จ. ขอใหบรรยายดวยถอยคําของทานเองวา การเสด็จกลับมาของพระคริสตนั้นมีลักษณะ
เหมือนกับอะไร? (ขอ 26,27) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ฉ.ในวาระใกลถึงกําหนดท่ีพระเยซูจะเสด็จกลับมา ผูเชื่อท้ังหลายจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทํา
อะไร? (ขอ 33) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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บันทึกและคําถาม 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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7บทเรียนที่ 8 วิธีรูจักน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวติของ

ทานตาม “หลักจิตสมบูรณ” ในพระคริสตธรรมคัมภีร 

คุณพร ที่รัก 

ผมขอบคุณเปนอยางยิ่ง ในการท่ีคุณสงขาวใหผมไดทราบถึงประสบการณอันนาต่ืนเตนและ
ช่ืนชนยนิดี ในพระคุณของพระคริสต 

เม่ือผมอานจดหมายถึงตอนท่ีคุณแสดงความปรารถนา ท่ีจะอุทิศชีวติเพื่อรับใชพระคริสตอยาง
เต็มท่ีนั้น ผมขอบพระคุณพระเจา สําหรับความรักอันยิ่งใหญของพระองค และการท่ีพระองคทรงนํา
ทางชีวิตของทุกคนท่ีเช่ือพึ่งในพระองค ดวยความซ่ือสัตยและเต็มใจ และขอบพระคุณพระองคในการท่ี
คุณตอบสนองความรักของพระองค และมีความปรารถนาท่ีจะไววางใจในพระองคสําหรับชีวิตทุก ๆ 
ดาน  

เร่ืองนี้เปนประเด็นท่ีสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงไดทําใหคริสเตียนเปนจํานวนมากผิดพลาดมิไดรับชีวิตท่ี
ครบบริบูรณ และเต็มไปดวยความมุงหมายตามที่พระเยซูคริสตเจาไดทรงสัญญาไวในพระธรรมยอหน 
10: 10 การไมเขาใจถึงพระลักษณะอันแทจริงของพระเจา เปนตนวา ความรักอันสูงสง พระเมตตากรุณา 
พระสติปญญา ฤทธานุภาพ ตลอดจนความบริสุทธ์ิของพระองค ทําใหคริสเตียนเปนจํานวนมาก หลงผิด 
เลือกดําเนนิชีวิตตามแผนการท่ีโงเขลาของตนเอง แทนที่จะดําเนินชีวติตามน้ําพระทัยของพระเจา บาง
คนเขาใจผิดคิดวาพระเจาทรงเปนผูท่ีทารุณโหดรายซ่ึงมนุษยจําตองสังเวยสักการะ มิฉะนัน้แลวก็
จะตองเผชิญกบัพระพิโรธอยางไมมีทางหลีกเล่ียง ไมผิดอะไรกับเทพเจาของบุคคลอ่ืน ๆ นั่นเอง ดวย
เหตุท่ีบุคคลดงักลาวนี้มีความหวาดกลัวพระเจามากเกินไป เขาจึงไมสามารถรับพระองคและเช่ือพึ่ง
พระองคได ความรูสึกเชนนีอ้าจเกิดข้ึนไดสําหรับผูท่ีมีความหวาดกลัวตอบิดามารดาฝายเนื้อหนัง ผูซ่ึงมี
ความเครงครัดเกินขอบเขต และปกครองลูกดวยวิธีท่ีรุนแรงเกินไป จนทําใหพวกเขาพลอยเขาใจ
ไขวเขวไปดวยวาพระเจาทรงเปนเชนเดียวกันนี ้

พูดตามความจริงแลว มีคริสเตียนเปนจํานวนมากท่ีปรารถนาท่ีจะทําตามนํ้าพระทัยของพระเจา 
แตเขาไมรูวาจะรูจักน้ําพระทัยของพระองคเพื่อชีวิตของเขาไดอยางไร 
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เม่ือเร็ว ๆ นี้มีบัณฑิตหนุม ทาทางเปนผูดีมีสกุลผู
หนึ่งมาขอคําปรึกษาจากผม เกี่ยวกับน้ําพระทัยของพระเจาท่ี
ทรงมีตอชีวิตของเขา เขาถามวา “ทําอยางไรผมจึงจะ
สามารถทราบไดวา พระเจาทรงมีพระประสงคท่ีจะใหผมทํา
อะไรบาง?” ผมอธิบายใหเขาฟงอยางส้ัน ๆ วา วิธีปลอดภัท่ี

สุด ท่ีจะรูถึงน้ําพระทัยของพระเจาในอันท่ีจะยดึถือเปนแบบ
ฉบับตลอดมาน้ันก็คือ กระทําตาม “หลักจิตสมบูรณ” และเพยีงช่ัวระยะเวลาไมถึงหนึ่งช่ัวโมง บัณฑิต
หนุมผูนั้น ก็สามารถทราบถึงน้ําพระทัยของพระเจาท่ีทรงมีตอชีวิตของเขา ซ่ึงเขาพยายามเสาะแสวงหา
มานับเปนเวลาแรมปแลว  

คุณอาจถามวา “หลักจิตสมบูรณ” นี้คืออะไร?” พระธรรม 2 ธิโมที 1:7 กลาววา “พระเจามิได
ประทานจิตทีข่ลาดกลัวใหเรา แตไดประทานจิตท่ีประกอบดวยฤทธ์ิ
ความรัก และการบังคับตนเองใหแกเรา” คําวาบังคับตนเองนี้
หมายถึง “การมีจิตใจท่ีรูจกัยบัยั้ง อยูภายใตการบังคับบัญชาของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ” และเปนจิตใจท่ีรับการ “สรางข้ึนใหม” แลว ตาม
พระธรรมโรม 12:1,2 “พี่นองท้ังหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความ
เมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานท้ังหลายใหถวายตัว
ของทานแดพระองค เพื่อเปนเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตอันบริสุทธ์ิและเปนท่ีพอพระทัยพระเจา ซ่ึงเปนการ
นมัสการโดยวญิญาณจิตของทานท้ังหลาย อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปล่ียนแปลง
จิตใจ แลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปล่ียนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไร
ดีอะไรเปนท่ีชอบพระทัยและอะไรดยีอดเยี่ยม” 

การใชจิตสํานกึของมนุษยธรรมดา หรือมนุษยฝายเนื้อหนังนัน้แตกตางกับการใชจติสํานึกของ
มนุษยฝายวิญญาณ ผูใช “หลักจิตสมบูรณ” คือ มนุษยประเภทแรกอาศัยสติปญญาความสามารถของ
ตนเอง โดยมิไดพึ่งพระสตปิญญา และฤทธ์ิอํานาจของพระเจา สวนมนุษยประเภทหลังนั้น เปนผูท่ีมี
จิตใจของพระคริสต ยอมรับเอาพระสติปญญาคําส่ังสอนของพระเจา โดยความเช่ืออยูเสมอ ทุกเวลา
นาที 

คุณพรที่รัก ในฐานะท่ีคุณเปนคริสเตียนคนหน่ึง เพราะฉะน้ันการตัดสินใจของคุณข้ึนอยูกับ
อารมณสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงหรือข้ึนอยูกับ “สามัญสํานึกของมนษุยธรรมดา” อยางนั้นหรือ? หรือ
วาการตัดสินใจของคุณต้ังม่ันอยูบนรากฐานของ “หลักจติสมบูรณ” ดังกลาวมาแลวนัน้ 
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ตลอดเวลาหลายปท่ีผมไดใหคําแนะนําคําปรึกษาแกคริสเตียนเปนจํานวนมากน้ัน ปญหาท่ีมีผู
ถามผมมากท่ีสุดปญหาหนึ่งก็คือ “ทําอยางไรขาพเจาจึงจะทราบถึงน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิต
ของขาพเจาได?” คริสเตียนเหลานั้นสวนใหญมักตองการท่ีจะใหพระเจาบันดาลใหเหตุการณใหญหลวง
เกิดข้ึนในชีวิตของเขา ซ่ึงจะเปดเผยใหเขาทราบถึงแผนการของพระเจาสําหรับชีวิตของเขา ความรูสึกมี
สวนสําคัญในชีวิตของเรา แตเราก็ไมควรพึ่งความรูสึกมากนัก ความรูสึกเปนผลของความเช่ือฟง ตามท่ี
ปรากฏในพระธรรมยอหน 14:21 เราตองยดึม่ันในหลักจติสมบูรณ ตามท่ีพระเจาไดประทานใหแกเรา
แลวนั้น 

ดวยเหตนุี้คริสเตียนท่ีซ่ือสัตยทุก ๆ คนจึงปรารถนาท่ีจะใชเวลา สติปญญาความสามารถ และ
ทรัพยสมบัติท้ังปวง ท่ีพระเจาประทานใหแกเขาใหเปนประโยชนตอพระคริสต คริสเตียนแตละคนตาง
ก็มีความสามารถพิเศษแตกตางกันไป เชน บางก็มีความสามารถในดานเทศนาส่ังสอน เผยแพรพระกติติ
คุณ เปนอาจารย ครู ดําเนินธุรกิจ รักษาโรค ปฏิบัติรับใชตาง ๆ ดังท่ีไดบันทึกไวในพระธรรมโรม บทท่ี 
12, 1 โครินธบทท่ี 12-24, เอเฟซัสบทท่ี 4 และขออ่ืน ๆ  

ในเวลาท่ีคุณคํานึงถึงความสามารถตาง ๆ ท่ีพระเจาประทานใหแกคุณ ไมวาจะเกีย่วกับวิชาชีพ 
บุคลิกลักษณะ หรือคุณสมบัติใด ๆ ก็ตาม ผมใครท่ีจะแนะนําใหคุณหากระดาษมาสักแผนหนึ่งแลวจด
วิถีทางท่ีคุณสามารถรับใชพระคริสตอยางเกิดผลที่สุด ซ่ึงจะเปนการถวายพระเกยีรติและพระสงาราศี
แดพระองคแลวก็จดบันทึกขอดีและขอเสียของวิถีทางนั้น ๆ แลวพิจารณาโดยใชหลักจิตสมบูรณ เพื่อ
ชีวิตของทานจะเกดิผลมากท่ีสุดในการ “แสวงหาและชวยผูท่ีหลงหายไปใหรอด” แลวคุณกจ็ะรูถึงวิธี
รับใชพระเจาตามนํ้าพระทัยของพระองคอยางสมบูรณ หลักจิตสมบูรณนี้จะใชไดผลก็ตอเม่ือคุณปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขตอไปนี้  

ประการแรก คุณจะตองไมปลอยใหมีความผิดบาปใด ๆ ในจิตใจของคุณท่ีคุณยังไมสารภาพตอ
พระเจา ตามขอพระธรรม 1 ยอหน 1: 9 ซ่ึงวา “ถาเราสารภาพความผิดของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและ
เท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเราและจะทรงชําระเราใหพนจากอธรรมทั้งส้ิน” อยาง
เครงครัด 

ประการท่ีสอง คุณจะตองถวายชีวิตจิตใจท้ังหมดของคุณใหแกพระคริสตดังท่ีบัญญัติไวในพระ
ธรรม โรม 12: 1, 2 และคุณจะตองเปนผูท่ีเปยมลนไปดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในการเช่ือฟงทําตาม
พระบัญชาของพระองคตามพระธรรมเอเฟซัส 5:18 เชนเดียวกับการรับความรอดนั้น คุณจะตองเปนผูท่ี
เปยมลนดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และยอมใหพระองคทรงควบคุมบังคับบัญชาชีวิตจิตใจของคณุโดย
ความเช่ือ 
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ประการท่ีสาม การท่ีจะรูจักน้ําพระทัยของพระเจานั้น คุณจะตองดําเนนิชีวิตตามพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ (เขาสนิทอยูในพระคริสต) ทุกเวลานาที คุณจะตองไววางใจในพระเจา และมีความเช่ือม่ันวา
พระองคกําลังนําชีวิตของคุณและจะทรงนําตลอดไป ตามท่ีพระองคไดทรงสัญญาไววา “ทุกยางกาว
ของผูชอบธรรมนั้น เปนไปตามพระบัญชาของพระเจา” ท้ังนี้เพราะเม่ือคุณไดรับพระเยซูคริสตใหเปน
องคพระผูเปนเจาของคุณแลว คุณก็ยอมดาํเนินชีวิตตามวิถีทางของพระองค หากจะถามวา ดําเนนิชีวิต
โดยวิธีใด ก็ขอตอบวาโดยความเช่ือโดยการพึ่งในพระองคทุก ๆ ดาน และคุณจะตองดําเนินชีวิตของคุณ
โดยความเช่ือนั้นตอ ๆ พึงจําไววา “การทุกอยางท่ีมิไดประพฤติตามหลักความเช่ือก็บาปท้ังส้ิน” และ 
“คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโดยความเช่ือ” และ “ถาไมมีความเชือ่แลวจะเปนท่ีชอบพระทัยพระเจา
ก็หามิได” ความเช่ือเปนส่ิงท่ีผูกพันคริสเตียนท้ังหลาย ใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 

สําหรับการท่ีคุณจะปรึกษาหารือกับบุคคลอ่ืนใดในปญหาตาง ๆ นั้นคุณควรจะอธิษฐานและ
พิจารณาเลือกไถถามเฉพาะแตคริสเตียนท่ีเปนผูใหญในพระคริสต ผูอุทิศชีวิตใหแกพระองค รูซ้ึงใน
พระวจนะของพระเจา และมีความสามารถพอท่ีจะอางพระสัญญาตาง ๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีรให
เขากับความจําเปนของคุณได อยางไรกต็าม การท่ีจะขอคําปรึกษาจากคนอ่ืน คุณจะตองใชความ
ระมัดระวังใหมาก ไมควรถามพรํ่าเพร่ือ เพราะจะกลายเปนการอาศัยคนอ่ืนเปนหลักพยุงตัวมาเกินไป 
แมวาพระเจาจะตรัสแกเราท้ังหลายโดยทางคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ก็
ตาม แตพระองคก็ทรงตักเตือนไววาใหเราไววางใจพระองค
เทานั้น พระธรรมสดุดี บทท่ี 37 สอนใหเรามีความปติยินดใีน
พระเจา แลวพระองคก็จะประทานส่ิงตาง ๆ ใหแกเราตามท่ีเรา
ปรารถนา เพื่อวาเราจะไดดาํเนินชีวิตตามวิถีทางของพระองคได
อยางถูกตอง เราสามารถพ่ึงพระองคดวยความม่ันใจนอกจากน้ี
พระธรรมสุภาษิตบทท่ี 3: 5, 6 ยังสอนไวอีกวา “จงวางใจในพระ
เยโฮวาหดวยสุดใจของเจา อยาพึ่งในความเขาใจของตนเอง จงรับพระองคใหเขาสวนในทางทัง้หลาย
ของเจา และพระองคจะช้ีทางเดินของเจาใหแจมแจง” 

พระเจาไมเคยกระทําส่ิงใด ๆ อันเปนการขัดตอคําสอนของพระองคเองเลยพระองคไมเคยนํา
เราใหกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด อันเปนการขัดกับพระคริสตธรรมคัมภีร ดังจะเห็นไดจากพระธรรมฟลิปป 
2:13 ซ่ึงวา “พระเจาเปนผูทรงกระทํากิจอยูภายในทานท้ังหลาย ใหทานมีใจปรารถนาและใหประพฤติ
ตามชอบพระทัยของพระองค” 

นับต้ังแตโบราณกาลเปนตนมาจนกระท่ังทุกวันนี้ ไดมีคริสเตียนที่ซ่ือสัตยเปนอันมาก พยายาม
ใหหลักปฏิบัตติาง ๆ ในดานวิญญาณจิต ในอันท่ีจะชวยใหเรารูถึงน้ําพระทัยของพระเจา หลักปฏิบัติตาง 
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ๆ เหลานั้น บางอยางก็ถูกตอง ใชไดผล แตบางอยางก็ไมถูกตองตามหลักคําสอนในพระคริสตธรรม
คัมภีร ตัวอยางเชน คร้ังหนึ่งมีชายหนุมคนหน่ึงมาหาผมเขาพึ่งสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต
ธรรม และกําลังศึกษาคนควาถึงวิถีทางตาง ๆ ท่ีเขาจะพึงปฏิบัติรับใชพระเจาวามีอะไรบาง เขาได
สอบถามถึงงานขององคการเผยแพรกิตติคุณพระคริสตแกนักศึกษา และผมไดใชหลักจิตสมบูรณใน
การตอบปญหาของเขา ตอนหนึ่งผมไดถามเขาวา “คุณคิดวา พระเจาจะทรงเปดเผยใหคุณทราบถึงน้ํา
พระทัยของพระองคโดยทางใด” ชายหนุมผูนั้นตอบวา “ขณะนี้ผมกําลังปฏิบัติตามนโยบาย “ปดประตู” 
กลาวคือ ผมมีโอกาสรับใชพระเจาไดหลายดาน และผมไดเสาะหาดวูาพระเจาจะใหผมรับใชพระองค
ในดานใดบาง โดยขอพระองคทรง “ปดประตู” โอกาสท่ีไมใชน้ําพระทัยของพระองค พระเจาก็ไดทรง
ตอบสนองนโยบายปดประตขูองผมเปนอยางดี จนกระท่ังบัดนี้ เหลืองานเพียงสองอยางเทานัน้ คือการ

รับใชพระเจาในคริสตจักรแหงหนึ่ง กบัการรับใชพระองคใน
องคการเผยแพรพระกิตติคุณพระคริสต แกนกัศึกษาและมวลชน
ท่ัวโลก หากวาพระเจาทรงปดประตูมิใหผมไดรับใชพระองคใน
คริสตจักรแหงนั้น กห็มายความวาพระองคประสงคท่ีจะใหผม
รับใชพระองคในองคการดังกลาวแลวนั่นเอง” คริสเตียนท่ี
ซ่ือสัตยหลายคนไดปฏิบัติตามนโยบายปดประตูนี้ แตกไ็มไดผล
เทาท่ีควร อยาเขาใจผิด เพราะวาพระเจาอาจ “ปดประตู” แหง

ชีวิตของคริสเตียนท่ีมีความกระตือรืนรนท่ีจะรับใชพระองคและอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิก็ได ทานอัครสาวกเปาโลเอง ก็ไดมีประสบการณนี้ ดังจะเห็นไดจากพระธรรมกิจการ 
16:6-11 อันเปนตอนท่ีทานอัครสาวกเปาโล ตองการท่ีจะเดนิทางไปยังเมืองบิตุเนีย แตพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิท งหามไว ท้ังนี้เพราะวาพระเจาทรงมีพระประสงคท่ีจะใหทานเดินทางไปยังเมืองมากะโดเนีย 
คําวา “นโยบายปดประตู”  ท่ีผมกลาวถึงนี้มิไดหมายถึงวาจะไมไดรับประสบการณเชนนี้ หากแต
หมายถึงการขาดการพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวนในโอกาสที่พระเจาประทา

ร

นใหแกเรา 
การท่ีผมกลาววา “นโยบายปดประตู” เปนวิธีการท่ีไมสมเหตุสมผลก็เพราะวาเปนการปลอยให

ความประจวบเหมาะของโอกาสมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจ มากกวาท่ีจะใชสติปญหาความสามารถที่
พระเจาประทานใหเปนเคร่ืองตัดสินใจ เรามีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเปนผูควบคุมบังคับบัญชาจิตใจฉะน้ัน
หากเราไมยอมใชความสามารถตาง ๆ ท่ีพระเจาประทานใหเปนเคร่ืองวินิจฉัยส่ิงใด ยอมเปนการกระทํา
ท่ีไมถูกตองนอกจากนัน้ “นโยบายปดประตู” ยังมีผิดพลาดอีก เพราะแทนท่ีจะแสวงหาน้ําพระทัยของ
พระเจาเปนอันดับแรก ก็กลับกลายเปนการจํากัดโอกาสตาง ๆ ในการรับใชพระเจา 

 30 



ความเช่ือท่ีแทจริงนั้นต้ังอยูบนรากฐานแหงความจริง เพราะฉะน้ันคุณจึงตองเนนหรือให
ความสําคัญเกีย่วกับความเช่ือในพระเจาใหมาก และสนับสนุนความเช่ือนี้โดยการใชเหตุท่ีไดรับจาก
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ การตัดสินใจของคริสเตียนท่ีซ่ือสัตยบางคน มิไดข้ึนอยูกับเหตุผลท่ีพระเจา
พระราชทานให หากแตข้ึนอยูกับความประทับใจในเหตุการณตาง ๆ ท้ังนี้เพราะวาพวกเขากลัววา หาก
ใชเหตุผลเปนเคร่ืองวินิจฉัยเหตุการณตาง ๆ แลว กจ็ะเปนการหยอนคลายในความเชื่ออันจะทําใหพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิตองเสียพระทัย 

มีบางคนถือวาอุปสรรคหรือความยากลําบาก ตาง ๆ เปนเคร่ืองบงช้ีพระเจาทรงปดประตูไมให
เขากระทํากจิการนั้น ๆ การเขาใจเชนนี้ไมถูกตองนัก เพราะความยากลําบากตลอดจนขวากหนามตาง ๆ 
ในชีวิต อาจเปนเคร่ืองทดสอบถึงความเช่ือของเราท่ีมีตอพระเจาก็ได ประสบการณในชีวิตของเราและ
พระคริสตธรรมคัมภีรเองก็ไดยืนยันวา พระเจามักจะทรงโปรดประทานพระพรอันมหาศาลของ
พระองค ใหแกมนุษยภายหลังจากท่ีเขาถูกทดลองอยางรุนแรงท่ีสุด การทดลองนี้อาจรวมถึงการขาด
แคลนในดานการเงิน ความเส่ือมโทรมในดานสุขภาพ การถูกขัดขวางในดานความรัก หรือถูกเพื่อน 

คริสเตียนดวยกันวพิากษวิจารณในแงท่ีไมดีตาง ๆ ฯลฯ พระเจาไดทรงสัญญาไวอยางแนนอน
แลววา พระองคจะประทานพระพรใหแกมนุษยทุกคนท่ีเช่ือฟง และปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระองค 
ตลอดจนมีความเช่ือและความจงรักภกัดีตอพระองคอยางสมํ่าเสมอ ฉะนั้นจึงม่ันใจในเร่ืองนี้ไดอยาง
เต็มท่ี เพราะการท่ีดูเหมือนวาพระเยซูทรงพายแพแกศัตรูท่ีไมกางเขนนั้นไดถูกลบลางอยางส้ินเชิงโดย
ชัยชนะอันยิ่งใหญแหงการฟนคืนพระชนมของพระองค 

องคประกอบอันเปนรากฐานสําคัญท่ียิ่งในการท่ีจะทําใหเราท้ังหลายทราบถึงน้ําพระทัยของ
พระเจานั้น มีลักษณะคลายคลึงกันกับ “หลักจิตสมบรณ” นั่นเอง ตามท่ีจะเหน็ไดจากความจริง 4 
ประการตอไปนี้ 

1. รากฐานท่ีม่ันคงของพระคริสตธรรมคัมภีร 
2. เหตุการณท่ีพระเจาทรงบันดาลใหเกิดข้ึน 
3. การตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
4. ความประทับใจในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
อยางไรก็ตาม พึงจําไวเสมอวา การขอคําแนะนํา หรือคําปรึกษาจากคริสเตียนท่ีเปนผูใหญใน

พระคริสตแลว ยอมปลอดภัยกวาการปรึกษาหารือกับคริสเตียนใหมหรือคริสเตียนฝายเนื้อหนัง เพราะ
อาจรับความประทับใจท่ีผิด ๆ ได 

กอนท่ีคุณจะตอบสนอง “การนํา” ใด ๆ คุณจะตองรูถึงท่ีมาของการนํานั้นเสียกอน ท้ังนี้เพราะ
เหตุการณบางอยางอาจเหมือนวาเปนการนาํของพระเจาได สําหรับผูท่ียังไมมีประสบการณเพยีงพอ ซ่ึง
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ท่ีจริงแลวเปนการนําของ “ผูครอบครองในโมหะความมืดแหงโลกนี”้ พญามารและพรรคพวกของมัน
มักจะปลอมตัวมาในรูปของ “ทูตแหงความสวาง” โดยการกระทํามายากล หมายสําคัญ ทํานาย
เหตุการณตาง ๆ ฯลฯ ฉะนั้น ศัตรูแหงจิตใจของเราคือจะจอมมายากล 

จงจําไววา การท่ีคุณหมุนคันบังคับยานยนตของคุณโดยท่ีมิไดขับยานยนตนั้นใหเคล่ือนท่ีแลว 
คุณยอมไมอาจหันเหเปล่ียนทิศทางนั้นไดฉันใด พระเจาก็ไมอาจเปล่ียนแปลงวิถีชีวติของเราได โดยท่ี
เราไมดําเนนิชีวิตอยูเพื่อพระองคฉันนั้น ผมใครท่ีจะชักชวนใหคุณเร่ิมใช “หลักจิตสมบูรณ” เสียต้ังแต
วันนีเ้ปนตนไป ไมวาคุณจะใชเวลา สติปญญา ความสามารถ หรือทรัพยสมบัติของคุณ ในทางหนึ่งทาง
ใดก็ตาม ควรดําเนินตามหลักนี้เสมอท้ังนี้เพราะวาหลักนี ้ใชไดกับกิจการทุกอยางในชีวิตของคุณ 

คริสเตียนทุก ๆ คน ควรสํารวจชีวิตของตนเองอยูเสมอเปนประจํา ดวยคําถามตอไปนี้ “ขาพเจา
กําลังทุมเทเวลาในการนําคนเขามาหาพระคริสตมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดหรือไม? ขาพเจากําลังทุมเท
สติปญญา ความสามารถอยางเต็มท่ี ในอันท่ีจะนําคนใหมาหาพระคริสตใหมากที่สุดเทาท่ีจะมากได
เชนนั้นหรือ? ขาพเจากําลังใชทรัพยสมบัติในอันท่ีจะนาํคนเขามาหาพระคริสตใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมาก
ไดหรือไม?” 

พระเจาทรงตักเตือนคริสเตียนทุก ๆ คนใหเปนผูรับใชท่ีดีของพระองคในการถวายเวลา 
สติปญญาความสามารถ และทรัพยสมบัต ิ เพื่อภารกจิของพระองค ดวยเหตุนี้ การรับใชพระเจาดวยวิธี

ตาง ๆ จึงเปนการกระทําท่ีมีขอบเขตมีเปาหมายท่ีแนนอน หา
ใชเปนการกระทําตามประเพณี ตามความเคยชิน หรือตาม
อารมณแตประการใดไม การใชเวลา สติปญญาความสามารถ
และทรัพยสินนั้น หากวามิไดเกดิจากการนําของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิโดยตรงแลว ก็ควรอาศัย “หลักจติสมบูรณ” เปนเคร่ือง
วินิจฉัย 

เพื่อนตางเพศของคุณก็สามารถใช “หลักจิตสมบูรณ” 
นี้ไดเชนเดยีวกันทานอาจจะถามวาผูซ่ึงทําหนาท่ีเปนเลขานุการ แมบาน คนปวยไข ท่ีไมสามารถติดตอ
กับบุคคลอ่ืนได บุคคลดังกลาวนี้จะสามารถใชหลักจิตสมบูรณไดอยางไร? ผมขอตอบดังนี ้

ประการแรก คริสเตียนแตละคนจะตองเปนพยานเพื่อพระคริสตซ่ึงเปนการเช่ือฟงและปฏิบัติ
ตามคําส่ังสอนของพระองค ไมจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถพิเศษในการเผยแพรพระกิตติคุณ หาก
วาคริสเตียนท่ีเช่ือฟงและปฏิบัติคําส่ังสอนของพระคริสตดังกลาวนี้ ไมมีโอกาสที่จะเปนพยานเพื่อพระ
คริสตตอสาธารณาชนจํานวนมากโดยตรง เขาก็อาจหาโอกาสเปนพยานแกบุคคลอ่ืน ๆ เปนสวนตัว โดย
การออกไปเยีย่มเยยีน หรือติดตอดวยการเขียนจดหมาย ฯลฯ ได ในบรรดาคริสเตียนท่ีเปนพยานเพื่อ
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พระคริสตไดอยางเกิดผล เทาท่ีผมรูจักนัน้มีอยูสองคนซ่ึงเปนคนปวยเร้ือรัง ไมสามารถเดินไปไหนมา
ไหนได แตท้ัง ๆ ท่ีเขาตองทรมานกับความเจ็บปวดเชนนัน้เขาก็ไดรับฤทธ์ิเดชในการเปนพยานเพื่อพระ
คริสตแกคนท้ังปวงท่ีเขาไดพบเห็นไมวาจะเปนคนแปลกหนาหรือคนรูจักมักคุนก็ตาม คริสเตียนท้ังสอง
คนนี้เปนตัวอยางอันดีท่ีวา “ริมฝปากของคนเรายอมพูดในส่ิงท่ีอยูในจติใจเสมอ” 

ประการท่ีสอง เราควรจะพิจารณาดวูา พระเจาอาจมีตําแหนงท่ีดีกวานี้ในท่ีนี้เรายอมจะใช 
“หลักจิตสมบูรณ” ไดเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน ผูท่ีเปนเลขานุการในสํานักงานหรือองคการตาง ๆ 
อาจจะไมมีโอกาสที่จะอุทิศตนเพ่ือรับใชพระเจาไดมากเทาท่ีควร เม่ือเปนเชนนีจ้งระลึกวาพระเจาอาจมี
พระประสงคท่ีจะใชบุคคลผูนั้น ใหรับใชพระองคในวงงานคริสเตียน อยางไรก็ตาม เราไมควรเปล่ียน
งานหรือหันเหไปจากงานท่ีทําอยูนั้น เพราะคิดวาเปนงานยากหรือไมสะดวก การประเมินคุณคาหนาท่ี
รับผิดชอบท่ีเรามีตอพระเจาดวยความระมัดระวัง และดวยความเขาใจในการนําของพระเจาเชนนี้อาจ
เปดเผยใหทราบถึงโอกาสอันยิ่งใหญท่ีเราสามารถจะรับใชพระคริสตไดเปนอยางด ี

(ผมทราบวาตามสํานึกงานหรือองคการตาง ๆ ของคริสเตียนยังขาดแคลนเลขานุการหรือ
เสมียนพนกังานเปนอันมาก) เปนท่ีแนชัดวาผูท่ีทํางานในสํานักงาน ไมสูจะมีโอกาสไดติดตอคบคา
สมาคมและชวยเหลือผูท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองรับเอาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดไดมาก เทากบัผูซ่ึง
ทําหนาท่ีประกาศเผยแพรพระกิตติคุณใหแกคนอ่ืน ๆ โดยตรง อยางไรก็ตาม หากวาเขาปฏิบัติตาม 
“หลักจิตสมบูรณ” กลาวคือยอมอุทิศชีวิตจิตใจใหแกพระคริสตอยางสมบูรณแลว เขาก็จะสามารถรับใช
พระองคในงานท่ีเขาถนัดไดอยางเกิดผลเชนเดียวกนั เปนตนวาชวยเหลือผูท่ีมีความสามารถในการ
ประกาศพระกติติคุณ ซ่ึงขาดความชํานิชํานาญในงานดานธุรการหรือดานเลขานุการหรือเสมียน
พนักงานตาง ๆ การรับใชพระคริสตท่ีสมบูรณแบบเชนนี้ ยอมจะทําใหการงานขององคการตาง ๆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเจริญกาวหนาเปนอยางยิ่ง โดยวิธีการตามท่ีกลาวมานี้ จะทําใหบุคคล
เหลานั้นสามารถใชสติปญญาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเขา ในการแสวงหาและชวยเหลือผูท่ี
หลงหายไปใหรอดไดอยางเต็มท่ีการท่ีผลงานการประกาศเผยแพรพระกิตติคุณของเราประสบผลสําเร็จ
ดวยดีนัน้ กเ็ปนเพราะไดรับความรวมมืออยางดีจากเสมียนพนกังานและเลขานุการท่ีอุทิศเพื่อการงาน
ของพระคริสต บุคคลเหลานี้มีบทบาทสําคัญยิ่งในการชวยใหงานประกาศพระกิตติคุณแกประชาชน
เปนผลสําเร็จ เทา ๆ กับคนท่ีออกไปประกาศโดยตรง 

ผมใครท่ีจะอธิบายตอไปวา พระเจายังคงเผยใหมนุษยทราบถึงน้ําพระทัยของพระองค โดยการ
บันดาลใหพวกเขาไดรับประสบการณพเิศษในชีวิต แตอยางไรก็ด ี เหตุการณนี้พระองคทรงโปรดให
เกิดข้ึนแกมนษุยเปนบางคร้ังเทานั้น หาไดเปนกฎตายตัวท่ีเราจะพึงยึดถือเปนมาตรฐานไมในทุกวันนี้
พระเจาก็ยังทรงนําเราอยูเชนเดียวกับท่ีพระองคทรงนํามนุษยตลอดทุกยุคทุกสมัยมาแลว หากทานฟลิป 
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ซ่ึงขณะนั้นทานกําลังประกาศพระกิตติคุณในการประชุมท่ีมณฑลสะมาเรีย จะใช “หลักจิตสมบูรณ” นี้
ทานก็คงจะไมหยุดยั้งในการประกาศท่ีนัน่เพราะกําลังเกดิผลมาก อยางไรก็ดี ทานฟลิปไดรับการนํา
พิเศษโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใหเดินทางไปเปนพยานแกขันทีชาวอายธิโอบเพื่อพระเจาจะใชขันทีชาว
อายธิโอบนั้นไปประกาศพระกิตติคุณใหแกชาวเมืองของเขาตอไป 

การดําเนนิชีวติตาม “หลักจติสมบูรณ” นี้ยอมเปดโอกาสใหพระเจานาํในวิถีทางท่ีพเิศษได แต
เราจะตองไมคอยทาการนําเชนนั้น กอนท่ีจะเร่ิมรับใชพระคริสต เพราะความเช่ือของคริสเตียนต้ังม่ันอยู
บนรากฐานแหงพระวจนะของพระเจา ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยหลักฐานในทางประวัติศาสตรอยาง
แทจริง มิใชเปนความรูสึกตามอารมณท่ีเกิดข้ึนเพยีงผิวเผินแตอยางใดไม อยางไรก็ดี การท่ีคริสเตียน
ไววางใจในนํ้าพระทัยของพระเจา ตามที่พระองคทรงเปดเผยใหเขาทราบ โดยทางพระคริสตธรรม
คัมภีรนั้น ยอมเปนผลพลอยไดของความเช่ือของเขา ซ่ึงเปนอีกกรณีหนึ่ง ฉะนั้นคริสเตียนคนใดกต็ามท่ี
ปฏิบัติตามหลักนี้ ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับความม่ันใจจากพระเจาในการตัดสินใจของเขาไดอยางเต็มท่ี 
พระเจาอาจประทานความม่ันใจนี้โดยวิธีการตาง ๆ มากมายตามบุคคลิลักษณะของคนนั้น ๆ โดยปกติ
แลวพระองคจะประทานความม่ันใจในการตัดสินใจของเรา โดยการบันดาลใหเรามีจิตใจท่ีสงบ และมี
ความเช่ือม่ันวาเรากําลังกระทําในส่ิงท่ีพระองคประสงคจะใหเรากระทํา และมีความหวังอยางเต็มท่ีวา
พระองคจะทรงใชเราเพ่ือใหเกิดผลเปนอันมาก 

คริสเตียนคนใดก็ตามท่ีซ่ือสัตยตอพระเจาอยางแทจริง ยอมอุทิศเวลาศึกษาคนควาพระคริสต
ธรรมคัมภีร และยอมใหพระเจาพระบิดาผูทรงเปยมไปดวยความรัก พระสติปญญา ฤทธานุภาพ 
ครอบครองชีวิตจิตใจของเขาคริสเตียนผูนัน้ก็ยอมจะเกิดผลอยางเหลือลน ดังนั้นผูท่ีดําเนินชวีิตตามหลัก
จิตสมบูรณ ยอมไดรับชีวิตท่ีเต็มไปดวยความช่ืนชมยินดี ความครบบริบูรณและบังเกิดผลในทุกส่ิงทุก
อยาง 

สุดทายนี ้ ขอใหคุณพึงหวังวาพระเยซูคริสตเจาจะทรงใชใหคุณนําผูอ่ืนเปนอันมากมาหา
พระองค ฉะนั้นกอนท่ีคุณจะเร่ิมภารกจิแตละวัน ขอใหคุณยอมรับวาคุณเปนคนของพระองค จง
ขอบพระคุณพระองคในการท่ีพระองคสถิตอยูกับคุณ จงทูลเชิญพระองคใหทรงใชจิตใจของคุณใหนึก
คิดแตในส่ิงท่ีพระองคทรงประสงค และสําแดงออกซ่ึงความรักของพระองค และใชริมฝปากของคุณ
พูดแตเร่ืองราวท่ีเกีย่วกับพระองค จงทูลเชิญพระเยซูคริสตใหประทับอยูกับคุณและกระทําพระราชกิจ
ภายในคุณ เพือ่วาพระองคจะใชคุณเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาและชวยผูท่ีหลงหายไปใหรอด 

ผมหวังอยางยิง่วา คุณควรจะไดชีวิตที่สมบูรณนี้ เพื่อวาคุณจะไดรับพระพรทุกอยางที่พระเจา
ไดประทานใหแกคุณในฐานะท่ีคุณเปนผูรวมรับมรดกในพระคริสต ผมหวังวา จะไดฟงขาวเกีย่วกบัการ
ใชหลักจิตสมบูรณจากคุณ 
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ดวยความรักในพระคริสต 
      วิลเลียม อาร.  ไบรท 
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ขั้นที่ 8 
“ตามซ่ึงทุกคนไดรับความสามารถท่ีทรง

ประทานใหแลวก็ใหเจือจานความสามารถน้ันแก
กันและกัน เหมือนอยางเจาหนาท่ีอันด ี สําหรับ
แจกและสําแดงพระคุณตาง ๆ ของพระเจา”  

1 เปโตร 4:10 

“ขาแตพระเยโฮวาห ยศศักดิอํ์านาจ รัศมี
ความชัยชนะและเดชานุภาพคงมีแกพระองค 
เพราะสรรพส่ิงในสวรรคก็ด ี ท่ีพิภพโลกกด็ี เปน
ของพระองค ขาแตพระเยโฮวาหราชสมบัติ
สิทธ์ิขาดแกพระองค พระองคทรงสถิตอยูเหนือส่ิง
สารพัด”  1 พงกษัตริย 29:11 

“ไมมีบาวผูใดจะปรนนิบัตินายสองคนได
เพราะจะชังนายขางหนึ่ง และจะรักนายอีกขาง
หนึ่ง หรือจะนับถือนายฝายหนึ่ง และจะดูหม่ิน
นายอีกฝายหนึง่ ทานท้ังหลายจะปฏิบัติพระเจา
และจะปฏิบัติเงินทองดวยไมได”  

ลูกา 16:13 

“ผูใดวาตนอยูในพระองค ผูนั้นก็ควร
ประพฤติตาม ท่ีพระองคทรงประพฤตินั้น” 

1 ยอหน 2:6 

“เพราะวาจําเปนเราท้ังหลายทุกคนตอง
ปรากฏตัว ท่ีหนาบัลลังกของพระคริสตเพื่อทุกคน
จะไดรับสมกับการท่ีไดประพฤติในรางกายน้ี 
แลวแตจะดีหรือช่ัว”  

2 โครินธ 5:0 

“ขาแตพระเจา ขอทรงตรวจดูและทรง
ทราบในใจของขาพเจา ขอทรงลองขาพเจา และ
ทรงทราบความคิดของขาพเจา ขอทรงพิจารณาดู
วามีทางช่ัวอันใดในตัวขาพเจาหรือ และขอ
พระองคทรงนําขาพเจาไปตามทาง ซ่ึงจะดํารงอยู
ช่ัวนิรันดร”  สดุดี 139:23-24 

 “ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว และ
ไมใชขาพเจาเองท่ียังมีชีวิตเปนอยู แตพระคริสต
ตางหากทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา และชีวิตซ่ึง
ขาพเจามีอยูในเน้ือหนังเดีย๋วนี้ ขาพเจามีอยูโดย
ศรัทธา คือศรัทธาในพระบุตรของพระเจาผูไดทรง
รักขาพเจา และไดประทานพระองคเองเพื่อ
ขาพเจา”     กาลาเทีย 2:20 
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