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บทที่ 12
หลักการแหงความสํ าเร็จ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ความสํ าเร็จ”
- อธิบายวาความสํ าเร็จในอาณาจักรของพระเจาแตกตางจากความสํ าเร็จของโลก

อยางไร?
- สรุปหลักการพื้นฐานของความสํ าเร็จ
- ศึกษาตอไปเรื่องหลักการของความสํ าเร็จตามพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“อยาใหหนังสือธรรมบัญญัติน้ีหางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึก

ตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทํ าตามขอ
ความที่เขียนไวทุกประการ แลวเจาจะมีความจํ าเริญ และเจาจะสํ าเร็จผลเปน
อยางดี”  โยชูวา 1:8

คํ านํ า

คนที่ประสบความสํ าเร็จมักถูกถามวา “อะไรคือความลับของความสํ าเร็จของคุณ”
ผูที่อยูในระบบโลกมักจะอางวาการศึกษา ตํ าแหนงฐานะ ความทะเยอทะยาน ความสามารถ

อํ านาจและเงินเปนความลับของความสํ าเร็จ มีหนังสือหลายเลมที่กลาวถึงเรื่องนี้ แตวาหลักการที่แท
จริงของความสํ าเร็จไดเปดเผยใหไวในพระคัมภีร ในบทเรียนนี้คุณจะเรียนรูถึงหลักการตามพระคัมภีร
ของความสํ าเร็จ

เปนที่รูกันวาคุณไดวางรากฐานของความเชื่อที่กลาวไวในฮีบรู 6:1-3 แลว  การวางรากฐาน
ฝายวิญญาณที่เหมาะสมเปนสิ่งที่จํ าเปนเพ่ือที่จะนํ าเอาหลักการของความสํ าเร็จตามพระคัมภีรมาใชใน
ชวีติและการรับใชของคุณ
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ความสํ าเร็จคืออะไร

ในอาณาจักรของพระเจา ความสํ าเร็จคือ “การนํ าเอาของประทานและความสามารถมาใชให
มากที่สุด  ภายในขอบเขตของความรับผิดชอบที่พระเจาประทานแกเรา”  คุณประสบความสํ าเร็จเม่ือ
คณุใชแหลงที่มาฝายวิญญาณอยางเหมาะสมเพื่องานของพระเจา

ความสํ าเร็จในอาณาจักรของพระเจาแตกตางจากมาตรฐานความสํ าเร็จของโลก โลกมองดู
ความสํ าเร็จในแงของวัตถุ พระเจาทรงทอดพระเนตรดูฝายวิญญาณ

ในอาณาจักรของพระเจามีมาตรฐานที่แตกตางจากของโลกในการนิยามคํ าวาสํ าเร็จ โลกวาง
มาตรฐานของตนเอง แตมาตรฐานของพระเจาเรียกวา “ความสัตยซ่ือ”

มีพ้ืนฐานที่ตางกันในเรื่องความสํ าเร็จ พ้ืนฐานของความสํ าเร็จของโลกเปลี่ยนแปลงเสมอและ
อยูชั่วคราว ในอาณาจักรของพระเจา พ้ืนฐานของความสํ าเร็จน้ันม่ันคงและเปนนิรันดร เพราะวาตั้งอยู
บนความจริงที่เปดเผยไว

มีรูปแบบที่แตกตางกันในเรื่องของความสํ าเร็จในอาณาจักรของพระเจา โลกมองหาคนที่ร่ํ ารวย
และมีอํ านาจ แบบอยางของเราคือ พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา

มีเปาหมายที่แตกตางกันในเรื่องของความสํ าเร็จ เปาหมายของโลกจะเนนที่เงิน อํ านาจ และ
ตํ าแหนงฐานะ เปาหมายในอาณาจักรของพระเจาคือ การเปนเหมือนพระคริสต

ความสํ าเร็จในอาณาจักรของพระเจาเนนที่การใหแทนที่จะเปนการรับ การปรนนิบัติแทนที่จะ
เปนตํ าแหนงฐานะ ความถอมใจแทนที่จะเปนความเยอหยิ่ง ความออนแอแทนที่จะเปนความมีอํ านาจ

โลกมองดูความสํ าเร็จในแงของสิ่งที่คุณกํ าลังทํ า พระเจามองดูในแงที่คุณเปนอะไร การมี
ลักษณะนิสัยที่ดีที่สุดไดรับการเนนมากกวาการประสบความสํ าเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุด

ในอาณาจักรของพระเจา ความสํ าเร็จไมไดวัดกันที่สิ่งที่คุณเปน แตวัดกันที่สิ่งที่คุณถูกเปรียบ
เทียบกับสิ่งที่คุณอาจเปนได

ความสํ าเร็จไมไดวัดกันตรงสิ่งที่คุณทํ าเพื่อพระเจา  แตวัดตรงสิ่งที่คุณทํ าเปรียบเทียบกับสิ่งที่
คุณอาจทํ าได

ความลับของความสํ าเร็จ

พระเจาทรงตองการใหคุณประสบความสํ าเร็จในงานรับใช  พระองคทรงตองการใหคุณทํ าตาม
จุดประสงคและแผนการที่พระองคมีใหคุณทํ าสํ าเร็จ  “ความลับของความสํ าเร็จ”  น้ันจริงๆ แลวไมใช
ความลบัแตประการใด แตไดประกาศไวอยางเปดเผยในพระวจนะของพระเจา มันเปน “ความลับ” ก็ตอ
เม่ือคนปฏิเสธที่จะแสวงหาและพบมัน

เราไมสามารถที่จะกลาวถึงหลักการทุกประการของความสํ าเร็จในพระวจนะของพระเจา เพราะ
วามีอยูมากมาย ในสวน “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้ ใหแนวทางเพื่อศึกษาตอไปถึงหลักการอื่นๆ
ของพระคัมภีร แตตอไปน้ีเปนหลักการพื้นฐานบางประการที่สํ าคัญมาก
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มีทาทีในใจที่ถูกตอง
ความสํ าเร็จเริ่มตนดวยสิ่งที่อยูภายในใจ

“แตพระเจาตรัสกับซามูเอลวา “อยามองดูที่รูปรางภายนอกหรือที่ความ
สงูแหงรางกายของเขา ดวยเราไมยอมรับเขาเพราะพระเจาทอดพระเนตรไม
เหมอืนกับที่มนุษยดู มนุษยดูที่รูปรางภายนอก แตพระเจาทอดพระเนตรจิต
ใจ””  1 ซามูเอล 16:7

ทาททีี่ถูกตองในใจประกอบดวยความรัก ความถอมใจ ความเชื่อฟง วิญญาณแหงการปรนนิบัติ
และความบริสุทธิ์ที่แทจริง
รูจักแหลงที่มาของความสํ าเร็จ

ไมใชสิ่งที่คุณรู  แตผูที่คุณรูจักทํ าใหคุณประสบความสํ าเร็จ  สัมพันธภาพขึ้นอยูกับผูที่คุณรูจัก
ไมใชสิ่งทีค่ณุรู  ทุกสิ่งในชีวิตของคนเราขึ้นอยูกับสัมพันธภาพ ผูที่คุณรูจัก (พระเยซู) ไมใชสิ่งที่คุณรูจะ
เปนผูที่พาคุณไปสวรรค

การรูจักพระเจาทํ าใหคุณประสบความสํ าเร็จ
“พระเจาตรัสดังน้ีวา “อยาใหผูมีปญญาอวดในสติปญญาของตน อยาให

ชายฉกรรจอวดในความเขมแข็งของตน  อยาใหคนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของ
ตน

แตใหผูอวดอวดในสิ่งน้ีคือ ในการที่เขาเขาใจและรูจักเราวา เราคือ
พระเจา ทรงสํ าแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลก
เพราะวาเราพอใจในสิ่งเหลาน้ี พระเจาตรัสดังน้ีแหละ”  เยเรมีย 9:23-24

“แตปวงชนผูรูจักพระเจาของเขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติงาน และ
ในหมูประชาชนคนเหลาน้ันที่ฉลาดจะกระทํ าใหคนเปนอันมากเขาใจ”  ดาเนี
ยล 11:32-33

แสวงหาพระเจา
การแสวงหาพระเจาหมายความถึง การรอคอยพระองคโดยการขอคํ าปรึกษาจากพระองค

อธิษฐานและศึกษาพระวจนะเพื่อที่จะรูจักพระองค และทํ าตามนํ้ าพระทัยของพระองค
กษัตริยของยูดาหชื่อ เฮเซคยีาห ไดพิสูจนใหเห็นถึงประโยชนของการแสวงหาพระเจา เขา

แสวงหาพระเจาและนี่เปนเหตุผลของความสํ าเร็จของเขา
“เฮเซคียาหทรงกระทํ าดังน้ีทั่วทั้งยูดาห และพระองคทรงกระทํ าสิ่งที่ดี

และชอบ และซือ่สตัยตอพระพักตรพระเยโฮวาหพระเจาของพระองค

และงานทุกอยางซึ่งพระองคทรงเริ่มกระทํ าในการปรนนิบัติแหงพระ
นิเวศของพระเจา และตามพระธรรมบัญญัติ เพื่อแสวงหาพระเจาของพระองค
พระองคทรงกระทํ าดวยเต็มพระทัย  และทรงจํ าเริญข้ึน”  2 พงศาวดาร 31:20-
21
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เชนเดียวกันกับกษัตริยที่ชื่อ อุสซียาห
“และตราบใดที่พระองคแสวงหาพระเจา พระเจาทรงกระทํ าใหพระองค

เจริญ” 2 พงศาวดาร 26:5

เปนสิ่งสํ าคัญที่จะแสวงหาพระเจา เพราะวา พระองคปรารถนาที่จะเปดเผยแผนการและจุด
ประสงคของพระองคแกผูนํ าทุกคน (ดู อาโมส 3:7)
ภาวนาใครครวญพระวจนะ

พระเจาทรงสัญญาจะประทานความสํ าเร็จแกผูที่ภาวนาใครครวญพระวจนะของพระองค พระ
เจาบอกโยชูวาวา

“อยาใหหนังสือธรรมบัญญัติน้ีหางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึก
ตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทํ าตามขอ
ความที่เขียนไวน้ันทุกประการ แลวเจาจะมีความจํ าเริญและเจาจะสํ าเร็จผลเปน
อยางดี”   โยชูวา 1:8

“การภาวนาใครครวญ” หมายถึงการคิดคํ านึง การอยูในพระวจนะและศึกษาอยางละเอียด ผูที่
ใครครวญเชื่อวาพระเจาตรัสแกมนุษย  เชือ่วาพระคัมภีรเปนบันทึกถึงสิ่งที่พระองคตรัส และเชื่อวาพระ
วจนะของพระเจาเปนความจริง
เชื่อฟงพระวจนะ

ไมใชแตเพียงการใครครวญเทานั้นที่ทํ าใหประสบความสํ าเร็จ  แตคุณตองเชื่อฟงพระวจนะดวย
“......เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทํ าตามขอความที่เขียนไวน้ันทุกประการ 

แลวเจาจะมีความจํ าเริญและเจาจะสํ าเร็จผลเปนอยางดี”   โยชูวา 1:8

กอนที่โซโลมอนจะเปนกษัตริย ดาวิดไดใหคํ าแนะนํ าแกเขาวา
“น่ีแหละลูกของขาเอย  ขอพระเจาทรงสถิตอยูกับเจา และขอใหเจามี

ความส ําเร็จ และสรางพระนิเวศของพระเยโฮวาหพระเจาของเจาสํ าเร็จดังที่พระ
องคตรัสถึงเรื่องเจา

ขอเพยีงพระเจาประสาทใหเจามีความเฉลียวฉลาดและความเชาใจ และ
ทรงตั้งเจาใหปกครองอิสราเอล และทรงโปรดใหเจารักษาธรรมบัญญัติของพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา”  1 พงศาวดาร 22:11-12

พระบัญชาทุกประการในพระวจนะของพระเจาเปนสิ่งสํ าคัญ  จงรักษาคํ าบัญชาเหลานี้ไวซ่ึงจะ
ทํ าใหคุณประสบความสํ าเร็จ
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ไมเพียงแตคุณจะตองใครครวญและเชื่อฟงพระวจนะเปนการสวนตัว แตวาคุณตองยกพระ
วจนะขึ้นสูสถานภาพที่เหมาะสมของสิทธิอํ านาจตอหนาบุคคลที่คุณนํ า จงอานดูวาเนหะมียไดร้ือฟน
สิทธิอํ านาจของพระวจนะของพระเจาอยางไรในเนหะมีย 8:1-8  การปฏิรูปของเนหะมียจะไมยั่งยืนถา
ปราศจากสิทธิอํ านาจของพระวจนะของพระเจา งานรับใชที่ตั้งอยูบนสิทธิอํ านาจของพระวจนะจะสํ าเร็จ
ผลเสมอ
ไดรับการทรงเรียกจากพระเจา

คุณไดเรียนรูมาแลวในหลักสูตรนี้ถึงความสํ าคัญของการทรงเรียกจากพระเจา คุณจะไมประสบ
ความสํ าเร็จนอกจากคุณจะไดรูและรับใชในการทรงเรียกเฉพาะจากพระเจา และใชของประทานฝาย
วญิญาณที่พระองคประทานแกคุณ
มีประสบการณกับการทรงสถิตของพระเจา

“พระเจาทรงสถิตกับโยเซฟ โยเซฟจึงเจริญรวดเร็ว เขาอยูในบานคนอี
ยิปตนายของเขา

นายก็เห็นวาพระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ และพระเจาทรงโปรดใหการ
งานทุกอยางที่กระทํ าเจริญข้ึนมากในมือของโยเซฟ”  ปฐมกาล 39:2-3

พระเจาจะ “ทรงสถิตกับคุณ” ก็ตอเม่ือคุณดํ าเนินในสามัคคีธรรมกับพระองค  รับใชในการทรง
เรียกเฉพาะและดํ าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์
ไดรับการทรงเจิมจากพระเจา

บทที่ 4 ของหลักสูตรนี้ไดอธิบายถึงความสํ าคัญของการทรงเจิมของพระเจา คุณจํ าเปนตองมี
การทรงเจิมเพ่ือใหประสบความสํ าเร็จในงานรับใช
เผชิญหนากับปญหาและการตัดสินใจ

การหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหนาปญหาและการตัดสินใจนํ าไปสูความลมเหลว  จงเผชิญหนากับ
ปญหาทนัทีและตัดสินใจอยางฉลาดโดยใชยุทธวิธีที่คุณไดเรียนรูมาในหลักสูตรนี้
รูจักจุดประสงคของคุณ

พระเจาทรงมีจุดประสงคพิเศษเฉพาะสํ าหรับผูเชื่อแตละคน การรูจักจุดประสงคของคุณ รวมถึง
การมีนิมิตฝายวิญญาณ มีความรูวาเหตุใดจึงมีชีวิตอยู และพระเจาทรงเรียกใหคุณทํ าอะไร (คุณจะ
เรียนรูมากขึ้นในเรื่องนี้ ในหลักสูตรเรื่อง “การบริหารโดยวัตถุประสงค”)

คนที่มีนิมิตจะไมอยูกับอดีต  เสยีใจกับความผิดพลาดและความลมเหลวหรือผูกพันกับความ
สํ าเร็จ นิมิตและความรูที่ชัดเจนถึงจุดประสงคจะชวยใหคุณมุงเนนไปที่อนาคต ตามที่เปาโลกลาววา

“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาไมถือวาขาพเจาไดฉวยไวแลว แต
ขาพเจาทํ าอยางหนึ่งคือ ลืมสิ่งที่ผานพนมาแลวเสีย และโนมตัวออกไปหาสิ่งที่
อยูขางหนา”  ฟลิปป 3:13

มีแผนการ
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คุณจะไมมีวันสํ าเร็จจุดประสงคของคุณนอกจากคุณจะมีแผนการที่จะทํ าเชนนี้ คุณจะไดเรียนรู
วาจะวางแผนไดอยางไรในหลักสูตร “การบริหารตามวัตถุประสงค”

ดํ าเนินตามแผนการ
การมีแผนการที่ดีไมเพียงพอที่จะสํ าเร็จวัตถุประสงคในงานรับใช คุณตองดํ าเนินตามแผนการ

คุณตองสามารถจัดองคการมอบหมายงานและบังคับบัญชา  การทดสอบดูวาคนๆ น้ีเปนผูนํ าฝาย
วิญญาณที่ดีหรือไมก็ดูวาเขาทํ าแผนการและจุดประสงคของพระเจาไดสํ าเร็จผลหรือไม  คุณเรียนรูได
ในหลักสูตร “การบริหารตามวัตถุประสงค”
ดํ าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์

คุณจะประสบความสํ าเร็จในงานรับใชตอเม่ือคุณดํ าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
สํ าหรับผูนํ า ที่อธิบายไวในบทที่ 4 ของหลักสูตรนี้

ความบาปรับประกันความลมเหลว  ความบริสุทธิ์รับประกันความสํ าเร็จ
“บคุคลที่ซอนการละเมิดของตนจะไมจํ าเริญ แตบุคคลที่สารภาพและทิ้ง

ความชั่วเสียจะไดความกรุณา”  สุภาษิต 28:13

แสวงหาสติปญญาจากพระเจา
สติปญญาของมนุษยไมเพียงพอที่จะทํ าใหมีการตัดสินใจที่ดีและนํ าผูอ่ืนได  คุณตองมีสติ

ปญญาจากพระเจาเพื่อเปนผูนํ าที่ประสบความสํ าเร็จ
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผูน้ันทูลขอจากพระเจา ผูทรง

โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตํ าหนิ  แลวผูน้ันก็จะ
ไดรับสิ่งที่ทูลขอ”  ยากอบ 1:5

มุงมั่นทํ าสิ่งที่ดีที่สุด
อยาทํ าอะไรเพียงแค “ดีพอ” เทานั้น แตจงมุงม่ันเพ่ือทํ าสิ่งที่ดีที่สุด

“เพือ่ทานจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด”  ฟลิปป 1:10

ทํ าทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
ถาคุณทํ าทุกสิ่งเพ่ือถวายเกียรติแดพระเจาแทนที่จะเปนเพ่ือตัวคุณเอง คุณจะประสบความ

สํ าเร็จ
“และเมื่อทานจะกระทํ าสิ่งใดดวยวาจา หรือดวยกายก็ตาม  จงกระทํ า

ทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจาและขอบพระคุณพระบิดาโดยพระองคน้ัน”  
โคโลสี 3:17

แสวงหาแผนดินของพระเจากอน
คุณจะประสบความสํ าเร็จถาคุณใหแผนดินของพระเจาเปนอับดับแรกในชีวิตของคุณ
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“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรม
ของพระองคกอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลาน้ีให”  มัทธิว 6:33
การจัดการที่ดีจะทํ าใหคุณวางแผนดินของพระเจาเปนอันดับแรก (ดูกิจการ 6:1-7)

ทํ าตามตัวอยาง
ตามที่คุณไดเรียนรูในหลักสูตรนี้ พระเยซูทรงเปนตัวอยางของผูนํ าที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณ พระ

เยซูตรัสวา
“เพราะวาเราไดวางแบบแกทานแลว เพื่อใหทานทํ าเหมือนดังที่เราได

กระทํ าแกทานดวย”  ยอหน 13:15
เม่ือคณุเปรียบเทียบตัวคุณเองกับสิ่งอ่ืนใด นอกจากตัวอยางของพระคริสตก็เปนสิ่งที่ไมดี
ยาโคบเปรียบเทียบโยเซฟกับพ่ีๆ ของเขาและทํ าใหเกิดเหตุการณที่เกิดจากความอิจฉาและ

ความโกรธเกลียด ประชาชนชาวอิสราเอลเปรียบเทียบตัวเขาเองกับชนชาติอ่ืนๆ และนํ าเอาวิธีที่โหด
รายมาใช ซาอูลไดยินการเปรียบเทียบตัวเขาเองกับดาวิดและถูกวางยาพิษเพราะความริษยา

การเปรียบเทียบอาจมีประโยชนในการทํ าใหคุณแผขยายนิมิตของคุณและทาทายคุณใหทํ า
ตามความสามารถไดสํ าเร็จ แตวาความสํ าเร็จของผูอ่ืนไมใชมาตรฐานของชีวิตของคุณ ความสํ าเร็จของ
คณุไมไดวัดกันที่การปฏิบัติของผูอ่ืน

ดวยเหตุน้ีเอง เม่ือเปโตรถามองคพระผูเปนเจาวา “พระองคเจาขา แลวชายผูน้ีเลา”  เขาก็ไดรับ
คํ าตํ าหนิวา “มันเรื่องอะไรของเจา  เจาตามเรามาเถอะ”  (ยอหน 21:21-22)

การตัดสินใจ วินัย การนํ าทาง การตกลงใจ

โดยแทจริงแลว ความสํ าเร็จอาจสรุปไดในประโยคเดียวคือ
ทํ าตามตัวอยางของพระเยซูในการตัดสินใจ การใชวินัย  การนํ าทางและการตกลงใจ
อัครทูตทํ าอยางนี้

“ทานไมรูหรือวาคนเหลาน้ันที่วิ่งแขงก็วิ่งดวยกันทุกคน แตคนที่ไดรับ
รางวลัมคีนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลใหได

ฝายนักกีฬาทุกคนก็เครงครัดในระเบียบ เขากระทํ าอยางน้ันเพื่อจะได
มงกฎุใบไมซึ่งรวงโรยได แตเรากระทํ าเพื่อจะไดมงกุฎที่ไมมีวันรวงโรยเลย

สวนขาพเจาวิ่งแขงโดยมีเปาหมาย ขาพเจามิไดตอสูอยางนักมวยที่ชก
ลม

แตขาพเจาทุกตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ  เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจา
ไดประกาศขาวประเสริฐแกคนอ่ืนแลว ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได”
1 โครินธ 9:24-27
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เปาโลทํ าการตัดสินใจ เขาตองการประสบความสํ าเร็จ เขาตองการที่จะชนะ “การวิ่งแขง” ของ
ชวีิต  (ขอ 24)

การทํ าเชนน้ีเขารูดีวาเขาตองรับการฝกทางวินัย น่ันหมายถึงวาเขาตองบังคับตนเองในทุกสิ่ง
(ขอ 25-27)

เขามีทศิทาง  เขาไมไดวิ่งหรือตอสูอยางไรจุดหมาย เขาไมใชคนที่สงสัย  ไมแนใจในจุด
ประสงคหรือแผนการของเขา (ขอ 26)

เขาตกลงใจที่จะไดรับความสํ าเร็จ  (ขอ 24-25)

ราคาของความสํ าเร็จ

คุณเต็มใจที่จะจายราคาของความสํ าเร็จหรือไม น่ีคือราคาที่ตองจาย
“แตผูที่มิไดรู แลวไดกระทํ าสิ่งที่ซึ่งสมจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนนอย  ผู

ใดไดรับมาก จะตองเรียกเอาจากผูน้ันมาก และผูใดไดรับฝากไวมาก ก็จะตอง
ทวงเอาจากผูน้ันมาก”  ลูกา 12:48

ยิ่งคุณประสบความสํ าเร็จมากเทาใด  พระเจาก็ทรงเรียกรองจากคุณมากขึ้น น่ีคือราคาของ
ความสํ าเร็จ
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ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 12

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. จงใหคํ านิยามคํ าวา “สํ าเร็จ”

                                                                                                   
                                                                                                   

3. ความสํ าเร็จในอาณาจักรของพระเจาแตกตางจากความสํ าเร็จของโลกอยางไร?
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4. จงสรุปหลักการพื้นฐานของความสํ าเร็จซ่ึงคุณไดเรียนรูจากบทเรียนนี้

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 12

1. “อยาใหหนังสือธรรมบัญญัติน้ีหางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลาง
วนัและกลางคืน เพ่ือเจาจะไดระวังที่จะกระทํ าตามขอความที่เขียนไวทุกประการ แลวเจาจะมี
ความจํ าเริญ และเจาจะสํ าเร็จผลเปนอยางดี”  โยชูวา 1:8

2. ในอาณาจักรของพระเจา ความสํ าเร็จคือ การใชของประทานและความสามารถใหมากที่สุด
ภายใตขอบเขตของความรับผิดชอบที่พระเจาประทานให คุณประสบความสํ าเร็จตอเม่ือคุณใช
แหลงที่มาฝายวิญญาณของคุณเพ่ืองานของพระเจา

3. โลกมองดูความสํ าเร็จที่วัตถุ แตพระเจาทอดพระเนตรฝายวิญญาณ ความสํ าเร็จของโลกเนนที่
เงิน อํ านาจ ตํ าแหนง ฐานะ ในอาณาจักรพระเจาเนนที่ การเปนเหมือนพระคริสต  การให  การ
ปรนนิบัติ ความสํ าเร็จน้ีม่ันคงเปนนิรันดร

4.

1. มีทาทีภายในใจที่ถูกตองเชน ความรัก ความบริสุทธิ์ ความเชื่อฟง

2. รูจักแหลงที่มาของความสํ าเร็จ น่ันคือ รูจักพระเจา
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3. แสวงหาพระเจา โดยการอธิษฐาน อานพระวจนะ ปรึกษาพระองค

4. ใครครวญพระวจนะ

5. เชื่อฟงพระวจนะ  คือการกระทํ าตามพระวจนะ

6. ไดรับการทรงเรียกจากพระเจา

7. พระเจาสถิตอยูดวย

8. ดํ าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์

เพื่อศึกษาตอไป

บทเรียนนี้ครอบคลุมหลักการพื้นฐานบางประการของความสํ าเร็จ มีหลักการอื่นๆ ของความ
ส ําเร็จอีกมากที่บันทึกไวในพระวจนะของพระเจา ภาคนี้จะชวยใหคุณศึกษาตอไปถึงหลักการเหลานี้

1.  ในระหวางปตอไป จงอานพระคัมภีรทั้งเลมใหทั่ว แลวทํ าเครื่องหมายคํ าสั่งทุกคํ าที่ใหไว
การรักษาถอยคํ าบัญชาเหลานี้โดยกระทํ าตาม จะทํ าใหชีวิตและการรับใชของคุณประสบความสํ าเร็จ
(โยชูวา 1:8)

2.  ภาคผนวกของวิชานี้อธิบายวา คุณจะศึกษาชีวิตของผูนํ า ซ่ึงมีเรื่องราวกลาวไวในพระ
คัมภีรไดอยางไร จงศึกษาชีวิตของผูนํ าซึ่งประสบความสํ าเร็จและบอกถึงสิ่งที่ทํ าใหเขาประสบความ
สํ าเร็จและนํ าสิ่งเหลานี้มาใชในชีวิตของคุณ

3.  จงอานหนังสือปญญาจารย ซ่ึงอธิบาย “ความสํ าเร็จ” ของโลกไว โดยเฉพาะในบทที่ 2  คน
ทีต่ัง้ความสํ าเร็จไวบนมาตรฐานเชนน้ันจะรูสึกวางเปลาและปราศจากความสุข บุคคลที่ตั้งความเจริญรุง
เรืองไวบนมาตรฐานของพระเจาก็พอใจและมีความสุข  จงอานคํ าสรุปในปญญาจารย 12:13-14

4.  หนังสือ 1 และ 2 ทิโมธี  และทิตัส เขียนถึงชายหนุมที่อยูในตํ าแหนงผูนํ าในการรับใช จง
ศกึษาหนังสือเหลานี้อยางถี่ถวนและบอกถึงหลักการของความสํ าเร็จซ่ึงอัครทูตเปาโลพูดกับเขา

5.  จงจํ าไววา “เปนการดีที่จะพยายามและลมเหลวมากกวาที่จะไมทํ าอะไรแลวประสบความ
สํ าเร็จ”  คุณจะไมมีวันลมเหลวจนกวาคุณจะกลาววา “ฉันไมทํ าแลว”

6.  การเงินเปนสิ่งสํ าคัญตองานรับใชที่ประสบความสํ าเร็จ คุณตองมีเงินเพ่ือทํ างานของพระ
เจาใหสํ าเร็จ ตอไปน้ีคือหลักการของพระคัมภีรเพ่ือประสบความสํ าเร็จในดานการเงิน
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พระเจาคือแหลงพระพรของคุณ
ปฐมกาล 22:14
พระเจาทรงตองการใหคุณประสบความสํ าเร็จดานการเงิน
สดุดี 35:27, 23:1, มาระโก 12:43-44,  เอเฟซัส 3:29,  กาลาเทีย 3:13, 1 ทิโมธี 6:17, ยอหน

2
ถาคุณใหอาณาจักรของพระเจาเปนหนึ่งในชีวิตของคุณ  พระองคจะใหตามความตองการที่จํ า

เปนของคุณ
มัทธิว 6:33
ความสํ าเร็จดานการเงินเปนบํ าเหน็จที่ใหสํ าหรับการที่คุณ....

- การใหพระเจามากอนสิ่งใด  สุภาษิต 3:9-10, มัทธิว 6:33
- รักพระเจา  สุภาษิต 8:21
- ถวายเกียรติแดพระเจา  สุภาษิต 10:22
- ปรารถนาที่จะเปนคนชอบธรรม  สุภาษิต 13:21, 15:6
- การถอมใจ   สุภาษิต 22:4
- พรอมที่จะให  สุภาษิต 22:9
- วางใจพระเจา   สุภาษิต 28:25
- หวานอยางใจกวางขวาง   สุภาษิต 11:24-25, ลูกา 6:38, 2 โครินธ 9:6, 10

พระเจาทรงใหฤทธิ์อํ านาจแกคุณที่จะม่ังคั่ง
เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18-19

ความมั่งคั่งเปนผลของการงาน  ดังตอไปน้ี
- งานที่ขยันขันแข็ง   สุภาษิต 10:4, 13:4
- ทํ างานอยางฉลาด   สุภาษิต 105
- งานที่ซ่ือสัตย    สุภาษิต 13:11
- งานที่เงียบ   สุภาษิต 14:33 (ไมดีแตพูด)

การให ทํ าใหคุณประสบความสํ าเร็จดานการเงิน  คุณตองใหดังน้ี
- ถวายแดพระเจากอนสิ่งอ่ืนใด  มาลาคี 3:1-2, สุภาษิต 3:9-10
- ใหอยางใจยินดี 2 โครินธ 9:7
- ใหอยางเต็มใจ   อพยพ  25:2,  1 พงศาวดาร 29:9,  2 โครินธ 8:12, เฉลยธรรม

บัญญัติ 16:17, เอสรา 2:69
- ใหเพ่ือถวายเกียรติพระเจา  มัทธิว 6:3
- ใหดวยใจกวางขวาง  โรม 12:8
- ใหแกคนยากจน  สุภาษิต 3:27-28,  19:17, 21:13, 28:17
- ใหอยางลับๆ   มัทธิว 6:3
- ใหอยางสมํ่ าเสมอ   1 โครินธ 16:2
- ใหตามเปอรเซ็นของรายได  ปฐมกาล 14:20, 28:22, เลวีนิติ 27:30, 2 พงศาวดาร

31:5,  มาลาคี 3:10
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การที่จะประสบความสํ าเร็จดานการเงิน คุณตองหลีกเลี่ยงที่จะไม:....
- รักเงินทอง   1 ทิโมธี 6:10
- วางใจในความมั่งมี   สดุดี 49:6, 1 พงศาวดาร 29:14
- เปนหนี้   โรม 13:8
- เกียจคราน  สุภาษิต 6:6-11, 24:30-34
- ตามใจตัวเอง   สุภาษิต 13:18, 21:17, 23:21
- เอาแตฝน   สุภาษิต 13:4
- ความรุนแรง  สุภาษิต 1:10-19
- ฉอโกง  ยากอบ 5:3-4, สุภาษิต 20:23, 13:11, 22:16
- ใหสินบน  สุภาษิต 14:27
- ไมซ่ือสัตย กิจการ 5:3-4, สุภาษิต 21:6
- มีแผนการที่จะ “รวยเร็ว”    สุภาษิต 28:20
- ขอยืมและไมคืนเงิน   สดุดี 37:21
- รับประกันหนี้สินของผูอ่ืน  สุภาษิต 6:1, 11:15, 22:26
- มีนิสัยสวนตัวที่ไมดี สุภาษิต 23:24
- ขาดการยอมตนตอผูนํ าซึ่งทํ าใหไมประสบความสํ าเร็จในการเงิน  สุภาษิต 13:18
- หิวเงิน   1 ทิโมธี 6:10
- ใหคาแรงที่ไมยุติธรรม   เยเรมีย 22:13
- ความโลภ  สุภาษิต 28:22
- ปฏิเสธการสั่งสอนของพระเจา  สุภาษิต 13:18
- รับการถวายมากมายจากผูอ่ืนเพ่ือใชสวนตัว   1 ซามูเอล 2:29
- ยดึการถวายเอาไว  สุภาษิต 11:24

คณุจะเติบโตฝายวิญญาณถึงระดับที่คุณสัตยซ่ือในการถวาย  ลูกา 16:11
7.  หนังสือสุภาษิตมีหลักการของความสํ าเร็จที่ยิ่งใหญในพระคัมภีรทั้งเลม จงอานหนังสือน้ีวัน

ละบท และคุณจะอานจบภายในหนึ่งเดือน  ทํ าเครื่องหมายหลักการของความสํ าเร็จในพระคัมภีรของ
คุณแลว นํ ามาภาวนา แลวนํ ามาใชในชีวิตและการรับใชของคุณ

8.  ตอไปน้ีเปนขออางอิงโดยตรงจากพระคัมภีรที่เกี่ยวกับความสํ าเร็จและความมั่งคั่ง
- เฉลยธรรมบัญญัติ   29:9
- โยชูวา 1:8-9
- 2 พงศาวดาร 31:21, 32:30,
- 1 พงศกษัตริย 2:3
- เนหะมีย 1:11, 2:20
- สดุดี 1:3, 73:12, 122:6
- สุภาษิต  28:13
- ปญญาจารย 7:14, 11:6
- อิสยาห 54:17, 55:11
- 3 ยอหน 2
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9.  กษัตริยเฮเซคียาหมีแผนการ 4 จุด ในเรื่องของความสํ าเร็จ เขาทํ าดังน้ี
- วางใจในพระเจา
- ยดึพระองคไวแนน (มีสัมพันธภาพที่ใกลชิดกับพระองค)
- ติดตามพระองค
- รักษาพระบัญญัติของพระองค

เพราะเหตุน้ีเอง เขาจึงประสบความสํ าเร็จในทุกอยางที่เขากระทํ า  2 พงศกษัตริย 18:5-7


