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บทที่ 4
คุณสมบัติของผูนํ า

วัตถุประสงค
- เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “คุณสมบัติ”
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ผลภายนอกของพระวิญญาณ”
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ผลภายในของพระวิญญาณ”
- แยกแยะขอพระคัมภีรสํ าคัญ 2 ตอน ซ่ึงบอกถึงคุณสมบัติเฉพาะของผูนํ า
- บอกถึงคุณสมบัติ 4 ประการที่ผูนํ าฝายวิญญาณทุกคนตองมี

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค  ที่ทรงสรางข้ึนในพระเยซู

คริสตเพื่อใหประกอบการดี ซึ่งพระเจาไดทรงดํ าริไวลวงหนาเพื่อใหเรากระทํ า”
เอเฟซัส 2:10

คํ านํ า

เม่ือพระเจาทรงเรียกผูเชื่อใหมาสูความเปนผูนํ า พระองคทรงประสงคที่จะเตรียมเขาใหพรอม
ในการปรนนิบัติ

โดยเหตุที่งานเฉพาะอยางและการทรงเรียกนั้นแตกตางกัน   จึงมีคุณสมบัติเฉพาะที่จํ าเปนตอ
ตํ าแหนงตางๆ ในการเปนผูนํ าในพระกายของพระคริสต พระเจาทรงเตรียมผูนํ าแตละคนดวยวิธีการ
ตางๆ

ในขณะที่พระเจาประทานใหผูนํ ามีคุณสมบัติเฉพาะที่จํ าเปนตอการทรงเรียกของเขา ก็ยังมีคุณ
สมบัติทั่วไปดวยซึ่งผูนํ าฝายวิญญาณทุกคนตองมี

คณุสมบตัเิหลานี้เปนหัวขอของบทเรียนนี้ซ่ึงจะอธิบายถึงคุณสมบัติพ้ืนฐาน ผลฝายวิญญาณ
และคุณสมบัติทั่วไปกับเฉพาะอยางสํ าหรับการเปนผูนํ า
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คุณสมบัติตามพระคัมภีร

คณุสมบตัไิมใชความสามารถตามธรรมชาติ แตเปนคุณภาพของบุคลิกและความประพฤติ คุณ
สมบัติตามพระคัมภีรสํ าหรับการเปนผูนํ าเปนคุณสมบัติของบุคลิกและความประพฤติ  ซ่ึงอธิบายไวใน
พระวจนะซึ่งผุนํ าจะตองมีเปนหลักฐานของวิถีชีวิตที่ชอบธรรม

คนมักจะคิดวา ความสามารถของผูนํ าเปนสิ่งที่สํ าคัญที่สุดและละเลยคุณสมบัติของเขาในการ
เปนผูนํ า ตัวอยางเชน คนอาจตัดสินศิษยาภิบาลตรงที่การเทศนาที่ดีของเขา แตวาในขณะที่ดูเหมือน
เขาสามารถทํ าใหคนประทับใจดวยความสามารถทางการพูด เขาอาจขาดคุณสมบัติตามพระคัมภีรใน
การดํ าเนินชีวิตที่ชอบธรรมซึ่งผูนํ าจํ าเปนตองมี

การเปนผูนํ าฝายวิญญาณ ควรไดรับการพัฒนาและถูกประเมินคาตามมาตรฐานของพระคัมภีร
การทดสอบดูงานรับใชใดใดมิใชวาจะดูที่ของประทานฝายวิญญาณ ฤทธิ์อํ านาจหรือความสามารถตาม
ธรรมชาต ิ เราจะประเมินคางานรับใชไดโดยดูจากหลักฐานของวิถีชีวิตแบบที่ชอบธรรม ซ่ึงเรียกวา “ผล
ของฝายวิญญาณ”

“เหตฉุะนั้นทานจะรูจักเขาไดเพราะผลของเขา”  มัทธิว 7:20

ผลหรอืคุณสมบัติฝายวิญญาณของคนๆ หน่ึง จะเปดเผยใหเห็นวาเขาเปนอยางไรภายในตัว
เขา

“ดวยวาตนไมดียอมไมเกิดผลเลว  หรือตนไมเลวยอมไมเกิดผลดี

เพราะวาจะรูจักตนไมทุกตนไดก็เพราะผลของมัน เพราะวาเขายอมไม
เก็บผลมะเดื่อจากตนไมมีหนาม  หรือยอมไมเก็บผลองุนจากตนระกํ า

คนดีก็ยอมเอาของดีออกจากคลังดีแหงใจของตน และคนชั่วยอมเอา
ของชัว่จากคลังชั่วแหงใจของตน ดวยวาปากของเขาพูดจากสิ่งที่มาจากใจ”   ลู
กา 6:43-45

คนอาจมีรูปรางหนาตามีเสนห  ซ่ึงอาจทํ าใหเขาใจผิดไปวาเขามีอํ านาจฝายวิญญาณ  เขาอาจ
ทํ าไดแมกระทั่งการอัศจรรยในพระนามขององคพระผูเปนเจา แตพระเยซูตรัสวา

“มใิชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” จะไดเขาใน
แผนดินสวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจึง
จะเขาได

เมือ่ถึงวันน้ันจะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา  “พระองคเจาขา พระ
องคเจาขา  ขาพระองคกลาวพระวจนะในพระนามของพระองค  และไดกระทํ า
การมหัศจรรยเปนอันมากในพระนามของพระองคมิใชหรือ”

เมื่อน้ันเราจะไดกลาวแกเขาวา “เราไมเคยรูจักเจาเลย เจาผูกระทํ า
ความชั่ว จงไปเสียใหพนหนาเรา””   มัทธิว 7:21-23
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พระเยซูทรงเตือนใหระวังผูที่ “คืบคลานเขามา”  ในคริสตจักรและคํ าสอนเท็จ พระองคตรัสวา
วธิหีน่ึงที่จะรูจักเขาไดก็โดยดูวาเขาขาดผลในชีวิตของเขา

“คนเหลาน้ีเปนตนไมที่ไรผลในฤดูที่ออกผลและตายมาสองหนแลว 
เพราะถูกถอนออกทั้งราก”  ยูดา 1:12

สิ่งที่สํ าคัญในการรับใชใดใดก็คือผล เพราะวา “ทานจะรูจักเขาไดโดยผลของเขา”

พื้นฐาน

มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 4 ประการ ที่ผูนํ าตองมี ผูนํ าคริสเตียนตองเปนดังน้ี
1. บังเกิดใหม  เขาตองเปนผูเชื่อที่แทจริงในพระเยซูคริสต ตามคํ าสอนที่ใหไวใน ยอหน บทที่ 3

2. ไดรับบัพตศิมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  เขาตองมีหลักฐานของการเปนพยานที่มีอํ านาจตามที่
อธิบายไวใน กิจการ 1:8

3. ไดรับการทรงเรียกและทรงเจิมใหเปนผูนํ า   คนตองไดรับการทรงเรียกและทรงเจิมจากพระเจา
ใหดํ ารงตํ าแหนงการเปนผูนํ าในคริสตจักร

4. เตบิโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ   ผูนํ าไมควรเปนครสิเตียนเน้ือหนัง  (1 โครินธ 3:1)  หรือเปน
คริสเตียนใหม (1 ทโิมธ ี3:6) เขาควรมีประสบการณ ในรากฐานของความเชื่อตามที่อธิบายไว
ในฮีบร ู6:1-3  และเคลื่อนไปสูการเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณตามที่ขอความนี้บงบอกไว

การเตบิโตฝายวิญญาณประกอบดวยความสัมพันธที่ดีสวนตัวกับพระเจา ซ่ึงรวมถึงการมีนิสัย
ที่ดีในการศึกษาพระคัมภีรและอธิษฐาน  ถาคุณตองนํ าผูอ่ืนในวิถีทางของพระเจา คุณตองสื่อสารกับ
พระองคดวยตัวคุณเองและมีความรูในพระวจนะของพระเจา

คุณอาจไปรวมสัมมนาการเปนผูนํ า ไปเขาวิทยาลัยและอานหนังสือมากมายเกี่ยวกับการเปนผู
นํ า  แตการรับใชของคุณจะลมเหลวนอกจากคุณจะดํ าเนินตอไปในการแสวงหาพระเจา

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  หมายถึง  ธรรมชาติของพระวิญญาณที่เปดเผยใหเห็นในชีวิตของ
ผูเชื่อ เปนคุณสมบัติฝายวิญญาณซึ่งควรเห็นชัดในชีวิตของคริสเตียนทุกคน โดยเฉพาะในผูนํ าฝาย
วิญญาณ

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์น้ันเพ่ือใหมีฤทธิ์อํ านาจ  แตผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
กเ็พ่ือใหมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี
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ผลฝายวญิญาณเปนหลักฐานแสดงถึงการเติบโตฝายวิญญาณ   เชนเดียวกับที่ผลไมตองใช
เวลาในการพัฒนาใหลูกโตกินไดในโลกธรรมชาติ  ผลฝายวิญญาณก็ใชเวลาในการพัฒนาเชนกัน  เปน
ผลของการเติบโตตามธรรมชาติในชีวิตของพระวิญญาณ

พระคมัภีรกลาวถึงผลฝายวิญญาณ 2 ชนิด  คือ ผลภายนอกในการประกาศเปนพยานและผล
ภายใน ในการมีคุณภาพฝายวิญญาณ ดํ าเนินชีวิตที่ชอบธรรม

ผูนํ าฝายวิญญาณควรมีผลในการเปนพยานที่ทรงอํ านาจถึงขาวประเสริฐ
“ทานทัง้หลายไมไดเลือกเรา แตเราไดเลือกทานทั้งหลาย  และไดแตง

ตัง้ทานทั้งหลายไวใหทานไปเกิดผล  และเพื่อใหผลของทานคงอยู  เพื่อวาเมื่อ
ทานทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองคจะไดประทานสิ่งน้ันใหแก
ทาน”   ยอหน 15:16

พระบัญชาสุดทายของพระเยซูกอนกลับสูสวรรคคือ
“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก

ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน””  มาระโก 16:15

พระองคทรงทาทายสาวกของพระองคใหมีนิมิตยิ่งใหญในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
“ทานทั้งหลายวา อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเก่ียวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้ง

หลายวา เงยหนาข้ึนดูนาเถิด วาทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว

คนเก่ียวก็กํ าลังไดรับคาจาง  และกํ าลังสํ่ าสมพืชผลไวสํ าหรับชีวิตนิ
รันดร  เพื่อทั้งคนหวานและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีดวยกัน”   ยอหน 4:35-36

โซโลมอนกลาววา
“ผลของคนชอบธรรมเปนตนไมแหงชีวิต การฝาฝนกฎหมายยอม

ทํ าลายชีวิต”  สุภาษิต 11:30

ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทํ าใหผูเชื่อสามารถเกิดผลฝายวิญญาณไดโดยทางการ
ประกาศพระกิตติคุณ

“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
จะเสด็จมาเหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม 
ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”   กิจการ 1:8

ใน 2 ทโิมธ ี2:2 ไดใหวิธีการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณไวดังน้ี
“จงมอบคํ าสอนเหลาน้ันซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย

คนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”  2 ทิโมธี 2:2
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โดยเหตุที่ผลของการประกาศเปนสิ่งที่สํ าคัญ  สถาบันฯ ไดเสนอหลักสูตรที่ชื่อวา “การประกาศ
ที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง”

นอกจากผลฝายวิญญาณในการประกาศแลว ผูนํ าควรพัฒนาผลของการเปนเหมือนพระคริสต
ดวย

“ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซื่อ

ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เร่ืองอยางน้ีไมมีธรรมบัญญัติ
หามไวเลย”  กาลาเทีย 5:22-23

สิ่งเหลานี้เปนคุณสมบัติภายในซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตองการที่จะพัฒนาขึ้นในชีวิตของผู
นํ า เปนคุณภาพชีวิตที่เห็นชัดในชีวิตของพระเยซูคริสต  เหตุน้ีเราจึงเรียกวา “คุณภาพที่เหมือนพระ
คริสต”

เราพบผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดในการกระทํ าทุกอยางที่ดีงาม  ชอบธรรมและที่เปนความ
จริงซ่ึงผูเชื่อปฏิบัติ

“ดวยวาผลของความสวางน้ันคือความดีทุกอยางและความชอบธรรม
ทัง้มวลและความจริงทั้งสิ้น”   เอเฟซัส 5:9

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังประกอบดวยคุณภาพเฉพาะตอไปน้ีดวย
ความรัก

ความรักเปนอารมณของความรักใครอยางลึกซึ้ง เอาใจใสและหวงใย ประกอบดวยการเอาใจใส
คน มีไมตรีจิต สงสารเห็นอกเห็นใจ เขาใจ ปลอบใจ  หนุนใจและตั้งใจฟงเขา

ผูนํ าตองรักพระเจา (มาระโก 12:30)  ผูนํ าตองแสดงความรักออกมาตอสาวกของเขา  ตอผูเชื่อ
ทกุคนและตอผูที่ยังไมรอด (1 เปโตร 1:22,  ลูกา 6:27, 32,35, มัทธิว 5:43-45, 19:19, ยอหน 13:34-
35,  15:9, 12,  17:26,  1ยอหน 2:9-10)

งานของผูนํ าที่ทํ าตอพระเจาก็คือ งานแหงความรัก (1 เธสะโลนิกา 1:3) ความเชื่อกระทํ าได
โดยความรัก (กาลาเทีย 5:6) และของประทานฝายวิญญาณ กระทํ ากิจผานทางความรัก (1 โครินธ 13)
ความรักเปนกุญแจนํ าไปสูความสํ าเร็จในงานรับใชทั้งมวล (1 โครินธ 13)

ความรักประกอบดวยการรูจักกาละเทศะ ผอนหนักผอนเบา  ซ่ึงเปนความสามารถในการเขา
กับผูอ่ืนได และมีความสัมพันธกับเขาในดานบวก เปนความสามารถที่จะพูดและกระทํ าสิ่งใดที่จํ าเปน
และยากโดยไมทํ าใหผูอ่ืนไมพอใจ
ความชื่นชมยินดี

ความชื่นชมยินดี เปนคุณภาพของความยินดี พึงพอใจและความปติ เปนความปรารถนาของ
พระเจาที่ใหคุณมีความยินดี (ยอหน 15:11, 17:13) สาวกเต็มลนดวยความยินดีและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  (กิจการ 13:52)

 แหลงที่มาของความชื่นชมยินดีไมไดอยูในสิ่งของของโลกนี้ แตอยูในพระเจา (สดุดี 16:11)
เพราะวาความยินดีที่แทน้ันอยูในฝายวิญญาณและไมพ่ึงพาสถานการณภายนอก  ผูนํ าสามารถชื่นชม
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ไดในการถูกลอลวงและการทดลอง  (ยากอบ 1:2, 2 โครินธ 7:4) เขาสามารถทนทุกขไดดวยความยินดี
(โคโลสี 1:11)
สันติสุข

สนัตสิขุเปนสภาวะของความเงียบสงบนิ่ง สงบสุขและกลมกลืน ไมมีการแตกแยก ความวิตก
กงัวลและความหวงใย  ผูนํ าที่มีคุณภาพชีวิตเชนนี้เปนผูที่ไวใจได และสามารถรักษาอารมณเหนือ
ความฉุกเฉินเพราะวาเขามีใจสงบ

ความยุงเหยิงเปนสิ่งที่ตรงขามกับสันติสุข  พระเจาไมไดทํ าใหเกิดความยุงเหยิง ความ
ปรารถนาของพระองคก็เพ่ือนํ าสันติสุขมาให (1 โครินธ 14:33) สันติสุขแททั้งมวลมาทางพระเยซูคริสต
(กิจการ 10:36, เอเฟซัส 2:14, โรม 5:1, ยอหน 14:27, 16:33)

ผูนํ าควรดํ าเนินชีวิตตามสิ่งที่ทํ าใหเกิดสันติสุข (โรม 14:19)  และมีชีวิตในสันติสุขกับผูอ่ืน (2
โครินธ 13:11, ฮีบรู 12:14)

 ความเปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกันซ่ึงจํ าเปนในงานรับใชที่เกิดผลนั้น จะมีไดโดยทางสันติสุข (เอเฟซั
ส 4:3) สันติสุขของพระองคตองครอบครองจิตใจของผูปกครอง (โคโลสี 3:15)
การอดทนนาน

การอดทนนานเปนคุณภาพชีวิตของความอดทน เปนความสามารถที่จะทนอยางราเริงไดกับ
สถานการณที่ไมนาทนไดและอดทนนาน

การอดทนนานเปนคุณภาพชีวิตที่เห็นชัดในงานรับใชของอัครสาวกเปาโล (2 ทโิมธี 3:10) เรา
ตองทนความทุกขยากดวยความยินดี (โคโลสี 1:11)

ผูนํ าตองเทศนาพระวจนะของพระเจาดวยการอดทนนาน  (2 ทิโมธี 4:2) และมีความสัมพันธ
กบัผูอ่ืนดวยคุณภาพชีวิตเชนนี้ (เอเฟซัส 4:2) เขาตอง “สวมใส” การอดทนนานเปนคุณภาพฝาย
วิญญาณ (โคโลสี 3:12)
ความออนสุภาพ

ความออนสุภาพเปนคุณภาพชีวิตของผูที่มีกริยาออนโยน ไมกาวราวรุนแรงหรือเอะอะมะเทิ่ง
เปนความเมตตาที่สงบนิ่งและนาเคารพนับถือ

พระคัมภีรเตือนผูเชื่อไมใหด้ินรนตอสูเพ่ือเอาชนะ แตใหออนสุภาพตอทุกคน (2 ทิโมธี 2:24)
เราตองไมเปนคนขี้ทะเลาะ (ทิตัส 3:2) เราตองเปนคนที่ผูเชื่อเขามาหาไดงาย เพราะวาเรามีธรรมชาติ
จิตใจที่ออนโยน (ยากอบ 3:17)

ผูนํ าที่ออนโยนเปนผูนํ าที่ยิ่งใหญ ดาวิดเขียนไววา
“พระองคประทานโลแหงความรอดของพระองคใหขาพระองค และพระ

หัตถขวาของพระองคทรงคํ้ าจุนขาพระองค  และซึง่พระองคทรงนอมพระทัยลง
ก็กระทํ าใหขาพระองคเปนใหญข้ึน”  สดุดี 18:35

ความดีงาม
ความดงีามเปนความประพฤติที่บริสุทธิ์หรือชอบธรรม พระเจาทรงใหคนหิวอ่ิมดวยความดีงาม

(สดดีุ  107:9) ในฐานะผูเชื่อ ความดีงามและพระเมตตาของพระเจาติดตามเราไป (สดุดี 23:6)
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ความเชื่อ
ความเชื่อเปนทาทีของความเชื่อ การคาดหวังและความหวังที่มีตอพระเจา (ฮีบรู 12:1)  เปน

ความเชื่อวาทุกสิ่งที่พระเจาตรัสนั้นเปนความจริง และไมมีอะไรที่เปนไปไมได  ความเชื่อประกอบดวย
งานรับใช ทํ าใหสิ่งที่ยิ่งใหญสํ าเร็จลงไดเพ่ืออาณาจักรของพระเจา

ความเชื่อเปนทาทีของความเชื่อม่ันในพระเจา ซ่ึงทํ าใหสาวกมีความมั่นใจและสรางความเชื่อ
ของเขาขึ้น เปนความเชื่อวา “ขาพเจาทํ าทุกสิ่งไดโดยพระคริสตผูทรงคํ้ าชูกํ าลังขาพเจา”
ความออนโยน

ความออนโยนคือพละกํ าลังที่ถูกควบคุมไว การสรางวินัยใหผูอ่ืนตองทํ าดวยความออนโยน (กา
ลาเทีย 6:1) และสิ่งน้ีเองจะชวยใหผูนํ ารักษาความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันไวในคริสตจักร (เอเฟซัส 4:1-
3)  เราควรใชความออนโยนในการติดตอจัดการกับคนทุกคน (ทิตัส 3:2, 2 ทิโมธี 2:24-25)

คนฉลาดคือ คนที่ออนโยน (ยากอบ 3:13) ผูเชื่อทุกคนไดรับการหนุนใจใหแสวงหาคุณภาพ
ชวีิตแบบนี้ (โคโลสี 3:12,  1ทิโมธี 6:11,  เศฟนยาห 2:3)
การรูจักบังคับตน

การรูจักบังคับตน คือ ความพอดี ปานกลางของอารมณ ความคิดและการกระทํ า คือ การบังคับ
ตน

การบังคับตนคือ สิ่งที่เปนเอกในคุณสมบัติทั้งหลาย (1 โครินธ 9:27, 9:19-27)  เราถูกสอนให
เพ่ิมการบังคับตนเขาในชีวิตของเรา (2 เปโตร 1:6)

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ

นอกเหนือจากผลฝายวิญญาณแลว พระคัมภีรยังไดบอกถึงคุณสมบัติพิเศษของผูนํ า ซ่ึงจะพบ
ไดใน 1 ทิโมธี 3 และทิตัส 1

คณุสมบัติตอไปน้ีคือ คุณสมบัติของศิษยาภิบาล ผูดูแล ผูปกครองหรือมัคนายก แมวาคุณ
สมบัติเหลานี้ไดบอกไวสํ าหรับตํ าแหนงน้ีมาโดยเฉพาะ แตก็ควรมีในตํ าแหนงผูนํ าทุกตํ าแหนงดวย

ผูดูแลและผูปกครอง
ปราศจากตํ าหนิ   เขาควรมีชื่อเสียงดี มีคุณธรรม มีวินัยและตองไมละเมิดพระวจนะของพระเจา 1 ทิ

โมธี 3:2,  ทิตัส 1:6,7

เปนสามีของหญิงคนเดียว  ถาแตงงานแลวก็ควรมีคูครองเพียงคนเดียว 1 ทิโมธี 3:2, ทิตัส 1:6 (การ
รวมมือและใหการสนับสนุนของคูครองเปนสิ่งสํ าคัญในงานรับใช)

เปนคนประมาณตน   มีความพอดีในทุกสิ่ง  ทิตัส 1:8, 1ทิโมธี 3:2

มสีติสัมปชัญญะ   แสดงใหเห็นวามีการบังคับตนในทุกดานของชีวิตและความประพฤติ  ถาผูน้ันตอง
เปนผูนํ าคนอื่น เขาตองบังคับคนได  ทิตัส 1:8
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มคีวามคิดระวังระไว   หมายถึงวาผูนํ าตองมีความรูดี มีเหตุผลดี ฉลาดและรูจักปฏิบัติสิ่งตางๆ  1ทิ
โมธี 3:2, ทิตัส 1:8

มีอัธยาศัยดี     เปดบานแกผูอ่ืน  1ทิโมธี 3:2, ทิตัส 1:8

สอนผูอ่ืนได   มีความสามารถที่จะสื่อสารพระวจนะของพระเจาแกผูอ่ืน  1ทิโมธี 3:2 , ทิตัส 1:9

ไมติดสุรา   1 ทิโมธี 3:3, ทิตัส 1:7

มีความอดทน  ตรงขามกับการมีอารมณรุนแรง  1ทิโมธี 3:3

ไมเอาแตใจ   ไมมีตัวเองเปนศูนยกลางหรือตองการทํ าตามวิธีของตนเอง   ทิตัส 1:7

ไมเปนคนเชื่อใหม  ตองเติบโตเปนผูใหญและมีประสบการณในฐานะผูเชื่อ 1ทิโมธี 3:6

รักความดี  สนบัสนุนทุกสิ่งที่มีคุณคาตอพระเจาและจุดประสงคของพระองค  ทิตัส 1:8

ยุติธรรม  มีความยุติธรรมในการติดตอกับบุคคลตางๆ ทิตัส 1:8

ยดึมั่นในพระวจนะ  ทติัส 1:9

เปนคนบริสุทธ์ิ  ชอบธรรม ไดรับการชํ าระแลว   ทิตัส 1:8

ไมโลภมักได  ไมอยากไดกํ าไรเงินทอง เปนอิสระจากการรักเงินทอง ทิตัส 1:7, 1ทิโมธี 3:3

จัดการครัวเรือนไดดี ตองแสดงวามีความสามารถในการเปนผูนํ าครอบครัวของเขาเอง  1ทิโมธี 3:4-5

มลีูกที่เชื่อฟง   ตองมีลูกที่ตอบสนองตอพระเจาและไมเปนกบฏ  ทิตัส 1:6

มชีื่อเสียงดีกับคนภายนอก   ตอมีคํ าพยานที่ดีทามกลางผูไมเชื่อ    1ทิโมธี 3:7

มัคนายก
มีความสงาผาเผย  ตองไดรับการนับถือและแสดงวามีบุคลิกและจิตใจที่จริงจัง  1ทิโมธี 3:8

ไมเปนคนสองลิ้น  ไมใหรายงานที่ขัดแยงกัน  1 ทิโมธี 3:8

ไมติดสุรา  1ทิโมธี 3:8

ไมโลภหากํ าไร   ไมโลภอยากไดกํ าไรเงินทอง  1ทิโมธี 3:8
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ยึดมั่นในความเชื่อ   1ทิโมธี 3:9

ไดรับการทดสอบแลว ไดผานการทดสอบและการทดลองฝายวิญญาณแลวและพิสูจนไดวาสัตยซ่ือ

1ทิโมธี 3:10

ไรตํ าหนิ  ไมมีใครรองเรียนวามีความประพฤติไมดี   1ทิโมธี 3:10

เปนสามีของหญิงคนเดียว  ถาแตงงานแลวควรมีคูครองคนเดียว  1ทิโมธี 3:12

จัดการบานเรือนไดดี  ตองแสดงการเปนผูนํ าในชีวิตครอบครัว   1ทิโมธี 3:12

ไดรับการพิสูจนแลว   ไมใชผูเชื่อใหม  แตพิสูจนแลววาเปนผูเชื่อ  1ทิโมธี 3:10

คุณสมบัติทั่วไป

ตอไปน้ีเปนคุณสมบัติเพ่ิมเติมบางประการซึ่งสํ าคัญสํ าหรับผูเชื่อ
นิมิต

คนที่นํ าผูอ่ืนจะตองมีนิมิต  นิมิตประกอบดวยการรูจุดประสงคของคุณในแผนการของพระเจา
สามารถไดยินพระสุรเสียงของพระเจาและรูน้ํ าพระทัยและจุดประสงคของพระองค

เปาโลเปนตัวอยางที่ดีของผูนํ าที่มีนิมิต  เปาโลสามารถนํ าผูอ่ืนเพราะวาเขามีนิมิตที่ชัดเจนใน
สิ่งที่พระเจาทรงเรียกใหเขาทํ า  ในปทายๆ ของการรับใชเขาพูดวา “ขาพเจาไมด้ือดึงตอนิมิตของ
สวรรค”

นิมิตทํ าใหผูนํ าสามารถกาวออกไปสูอนาคตและเชื่อพระเจาสํ าหรับสิ่งใหญๆ
มุงหวังสิ่งดีที่สุด

ผูนํ าควรแสดงความหวงใยที่จะทํ าสิ่งดีที่สุด ไมตั้งอยูเพียงระดับ “ปานกลาง” หรือ “ดีพอใช”
ในงานของพระเจา เขาควรมีประสิทธิภาพและแขงขันกับตนเอง  ไมเฉื่อยชาในการรับใช เขาควรตรง
ตอเวลา ละเอียดถี่ถวน สัตยซ่ือและไวใจได
ตัดสินใจได

“การตัดสินใจได” หมายถึงความสามารถในการตัดสินอยางเด็ดขาด ไมกลับไปกลับมา ตัดสิน
ใจไมได  เม่ือมีขอมูลทั้งหมดแลว  ผูนํ าตองมีความสามารถที่จะตัดสินอยางรวดเร็วและชัดเจน
มีอารมณขัน
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อารมณขัน ซ่ึงเปนความสามารถที่จะมองดานที่นาขบขันของสิ่งตางๆ จะชวยในสถานการณที่
ยุงยากได
ความกลาหาญ

ผูนํ าตองไมกลัว  เขาตองกลาหาญและสามารถที่จะยืนอยูตอหนาการตอตานที่มาจากซาตาน
หรือจากมนุษย (เนหะมีย 6:11)
ทาทีในทางบวก

การทอใจและทาทีในทางลบจะทํ าใหพายแพ สถานการณที่ยากลํ าบากเปนเครื่องทดสอบการ
เปนผูนํ า  สิ่งเหลานี้ทํ าใหคุณทอใจหรือไม มันทํ าลายคุณ ทํ าใหคุณพายแพหรือทํ าใหคุณหันเหไปหรือ
ไม  ผูนํ าตองพัฒนาทาทีทางบวกและวิญญาณของการหนุนใจแทนที่จะทอใจ

ทาทีของคุณไมเพียงแตจะมีผลตอการปฏิบัติตัวของคุณในฐานะผูนํ า แตจะสื่อออกไปสูสาวก
ของคุณดวย  ผูนํ าที่มองดานลบและทอใจก็จะมีสาวกที่มองดานลบและทอใจเชนกัน
เปนผูเตรียมคนใหพรอม

งานสํ าคัญของการเปนผูนํ าคือ การเตรียมคนใหพรอมสํ าหรับงานรับใช (เอเฟซัส 4:12)
ผูเตรียมพรอมสามารถจัดองคกร ใหแรงจูงใจและระดมคนใหทํ างาน  เขาแสดงความกระตือ

รือลนตองานของพระเจา เขาสื่อสารทาทีเหลานี้แกสาวกและจูงใจและหนุนใจเขาใหทํ างานรับใช
ในสวนของการเตรียมคนใหพรอม เขารูจักกระจายงานแกผูอ่ืน แทนที่จะทํ าทุกสิ่งเสียเอง ผูนํ า

ที่ดียอมสรางผูอ่ืนขึ้นมา
ผูเตรียมมีความแข็งแกรงพอที่จะใหผูอ่ืนเขามารวมรับใช มีความรับผิดชอบ  มีสิทธิอํ านาจและ

ไดรับความชมเชยโดยปราศจากความรูสึกที่ไมดีตอคนเหลานั้น
สิทธิอํ านาจ

ผูนํ าควรเปนคนแหงสิทธิอํ านาจภายใตสิทธิอํ านาจของพระเจา เขาตองสามารถนํ าดวยฤทธิ์
อํ านาจและสิทธิอํ านาจที่พระเจามอบหมายแกเขา
อุทิศชีวิต

ผูนํ าควรผูกพันตนเองและอุทิศชีวิตแดพระเจา ตอราชอาณาจักรของพระเจา ตอผูที่เขานํ าและ
ตองานรับใช
เปนผูริเร่ิม

ผูนํ าบางคนเปน ผูเลียนแบบ  เขาทํ าตามแบบที่ผูอ่ืนนํ า
ผูนํ าบางคนเปน ผูดํ ารงรักษาไว  เขาเพียงแตรักษาสิ่งที่ไดมีผูริเริ่มไวแลว เขาติดยึดอยูกับ

ประเพณี
ผูนํ าบางคนเปน คนที่ทํ าตามผูอ่ืน  เขาทํ าตามความประสงคของคนอ่ืนและอางวา “เราทํ ากัน

มาอยางนี้”
ผูนํ าที่ดีตองเปน ผูริเริ่ม  เขาเปลี่ยนแปลงได ไมยึดติดกับอะไร ไมผูกมัดคนกับประเพณี ผูนํ า

ประเภทนี้มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค เปดใจออกตอการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงใหทํ าสิ่ง
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ใหมๆ ดวยแนวความคิดใหม เขาสามารถปรับสิ่งที่สํ าคัญกอนอ่ืนใด  เปลี่ยนแปลงวิธีการและทํ า “อะไร
ก็ได” “เม่ือใดก็ได” ที่จํ าเปนตอความกาวหนาของราชอาณาจักร
สตปิญญาและความรู

ผูนํ าควรแสดงใหเห็นถึงความคิดและสติปญญาอันลํ้ าลึกในการตัดสินใจและการปฏิบัติ เขาตอง
มีความสามารถทางจิตใจพอเพียงที่จะรูวาควรนํ าผูอ่ืนอยางไร ความชํ านาญเหลานี้ไดมาจากการฝกอบ
รม ประสบการณและการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์
การศึกษา

การศึกษาเปนสิ่งสํ าคัญ แตจํ าไววาพระเยซูทรงเลือกคนที่ไมมีการศึกษามาเปนสาวก เขากลาย
เปนผูนํ าที่ยิ่งใหญเพราะฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
ประสบการณ

เพราะวาโยชูวาเปนคนที่มีประสบการณในการสูรบ เขาจึงไดรับเลือกใหนํ าชาวอิสราเอลเขาสู
ดินแดนแหงพระสัญญา เหตุน้ีเอง “การรับใชของพระกาย”  โดยผูเชื่อทุกคนจึงเปนสิ่งสํ าคัญเพราะจะทํ า
ใหเขามีประสบการณซ่ึงทํ าใหไดผูนํ าใหมๆ ขึ้นมา
เตม็ใจที่จะลงทุน

พระเยซูตรัสวาการเปนสาวกแทน้ันตองลงทุน  พระองคเตือนผูที่จะมาเปนสาวกใหคํ านวณ
ราคาทุนกอน  ผูนํ าตองเต็มใจแบกไมกางเขน ปฏิเสธตนเองและทํ างานหนักภายใตสถานการณที่ยาก
และเปลาเปลี่ยว

มวีิญญาณแหงการปรนนิบัติ

พระเยซูทรงชี้ใหเห็นวา คุณสมบัติของผูนํ าในอาณาจักรพระเจาแตกตางจากคุณสมบัติของผู
นํ าฝายโลก  ผูนํ าคริสเตียนตองพัฒนาตัวเองใหมีวิญญาณของการปรนนิบัติ เห็นอกเห็นใจ ถอมใจและ
นํ าประชากรเหมือนอยางผูเลี้ยงแกะ คุณสมบัติเหลานี้สํ าคัญมาก ขึงไดมีบทเรียนตอไปอีก 2 บทที่พูด
ถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ

พัฒนาคุณลักษณะชีวิต

เม่ือคณุไดศึกษาถึงรายการของผลของพระวิญญาณ คุณสมบัติเฉพาะและทั่วไปที่กลาวไวใน
บทนี้แลว คุณอาจรูสึกทวมทนถึงคุณภาพที่จํ าเปนสํ าหรับการเปนผูนํ า คุณอาจคิดวา “ผมไมมีวันที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเหลานี้ไดหรอก”

คุณคิดถูกแลว ไมมีผูนํ าประเภทที่ “ทํ าดวยตนเอง”  หรืออีกนัยหนึ่งคุณไมสามารถพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตเหลานี้ในตัวคุณดวยตัวคุณเองได คุณสมบัติของผูนํ าจะพัฒนาไดก็โดยการยอมใหฤทธิ์อํ านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ างานในชีวิตของคุณ
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กระบวนการดังกลาวเปนการตอเน่ืองไป เพราะพระคัมภีรชี้ใหเห็นวา เรา “เปน” ฝพระหัตถของ
พระองค คํ าวา “เปน” เปนปจจุบันกาลและหมายความวา เราอยูภายใตการพัฒนาอยาสมํ่ าเสมอโดย
ทางฤทธิ์อํ านาจอันสรางสรรคของพระเจา

“เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค ที่ทรงสรางข้ึนในพระเยซู
คริสตเพื่อใหประกอบการดี ซึ่งพระเจาไดทรงดํ าริไวลวงหนาเพื่อใหเรากระทํ า”
เอเฟซัส 2:10

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 4

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
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2. คํ าวา “คุณสมบัติ” หมายถึงอะไร

                                                                                                   
                                                                                                   

3. ผลของการประกาศพระกิตติคุณคืออะไร

                                                                                                   

4. ผลของคุณภาพชีวิตที่เหมือนพระคริสตคืออะไร

                                                                                                   

5. ดูที่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในรายการที่หน่ึง แลวอานดูคํ าจํ ากัดความที่ใหไวในรายการที่
สอง เขียนเลขของคํ าจํ ากัดความซึ่งอธิบายถึงผลในชองวางที่ใหไว

รายการที่หน่ึง รายการที่สอง
           การประมาณตน 1. การเอาใจใส ความรักลึกซึ้ง
           ความเชื่อ 2. ความยินดี ปติ
           ความออนโยน 3. สงบเงียบ กลมกลืน
           ความออนสุภาพ 4. การอดทนอยางยาวนาน
           ความดี 5. กริยานุมนวล ไมแข็งกราว
           ความยินดี 6. ความประพฤติชอบธรรม
           ความอดทนนาน 7. มีความมั่นใจอยางแรงกลาในพระเจา
           สันติสุข 8. พละกํ าลังที่ไดรับการควบคุม
           ความรัก 9. ควบคุมตนเอง

6. บอกขอพระคัมภีรอางอิงที่สํ าคัญ 2 ประการ ซ่ึงบอกคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับผูนํ าในคริสตจักร

                                                                                                   

7. คุณสมบัติพ้ืนฐาน 4 ประการที่ผูนํ าทุกคนตองมีคืออะไร



หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 4 -51 -
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 4

1. “เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค  ที่ทรงสรางขึ้นในพระเยซูคริสตเพ่ือใหประกอบการดี
ซ่ึงพระเจาไดทรงดํ าริไวลวงหนาเพื่อใหเรากระทํ า”  เอเฟซัส 2:10

2. คุณสมบัติไมใชความสามารถตามธรรมชาติ แตเปนคุณภาพของบุคลิกและความประพฤติ
สํ าหรับผูนํ า ซ่ึงอธิบายไวในพระวจนะของพระเจาซึ่งจํ าเปนสํ าหรับผูนํ า เปนหลักฐานของวิถี
ชวีติที่ชอบธรรม

3. ผลของการประกาศพระกิตติคุณคือ การเปนพยานที่มีฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ

4. ผลของคุณภาพชีวิตทีเ่หมือนพระคริสต บอกไวในหนา 40-43

5. 9

7
8
5
6
2
4
3
1

6. ขอความนี้คือ 1 ทิโมธี 3  และทติัส 1

7. เขาตองบังเกิดใหม ไดรับบัพตศิมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดรับการทรงเรียกเฉพาะและไดรับ
การเจิมจากพระเจาใหเปนผูนํ าและเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ
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เพื่อศึกษาตอไป

1. พระเยซคูริสตมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เห็นชัดในชีวิตของพระองค  จงศึกษาตัวอยางตอ
ไปน้ี

ผลภายนอก

- การประกาศพระกิตติคุณ ยอหน 10:16, มาระโก 1:38
ผลภายใน

- ความรัก  มาระโก 10:21, ยอหน 11:15, 36
- ความยินดี  ยอหน 15:11
- สันติสุข  ยอหน 14:27
- การอดทนนาน  1 เปโตร 3:15
- ความออนสุภาพ   2 โครินธ 10:1
- ความดี  โรม 11:22
- ความเชื่อ  มัทธิว 17:14-21
- ความออนโยน   2 โครินธ 10:11
- การบังคับตน  ลูกา 4:1-13

2. จงศกึษาถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติของผูนํ าที่อธิบายไวในบทเรียนนี้ และหาขออางอิง
พระคมัภีรในพระกิตติคุณซึ่งแสดงถึงคุณภาพเหลานี้ในชีวิตและการรับใชของพระเยซู

3. ทบทวนรายการของคุณสมบัติที่ใหไวสํ าหรับผูนํ าในบทเรียนนี้และประเมินดูชีวิตของคุณเอง
คณุวดัดูวาคุณมีคุณสมบัติแตละประการนี้อยางไรบาง

4. จงอานเรื่องราวของพระเยซูที่ทรงสาปตนมะเด่ือใน มัทธิว 21:18-20

พระเยซูไมไดสาปตนมะเด่ือเพราะทรงโกรธที่ตนไมไมมีผล แตพระองคกํ าลังทรงสอนความจริง
ทีส่ํ าคัญ ตนมะเด่ือมีลักษณะภายนอกดูดี มีใบเขียวและดูราวกับวาจะใหผลดี  แตมันไมมีผล

การมองดูที่ลักษณะภายนอกของฝายวิญญาณไมเปนการเพียงพอ  ผูนํ าบางคนมีลักษณะภาย
นอกเหมือนดังวาเขามีทุกสิ่งภายใตการควบคุมของเขา แตภายในเขาไมมีผลฝายวิญญาณที่เปนเหมือน
พระคริสต

น่ีเปนสภาวะของพวกฟาริสี กลุมนักการศาสนาของผูนํ าในสมัยของพระคริสต  พระเยซูตรัสแก
เขาวา
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“วบิตัแิกเจา พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด เพราะวา
เจาเปนเหมือนอุโมงคฝงศพซึ่งฉาบดวยปูนขาว  ขางนอกดูงดงามแตขางในเต็ม
ไปดวยกระดูกคนตายและสารพัดโสโครก”   มัทธิว 23:27

พระเจาทรงสนพระทัยในการเกิดผลของผูนํ าเชนเดียวกับผูเชื่อมากกวาการแสดงออกภายนอก
ของผล
5. จงสังเกตดูคุณสมบัติ 5 ประการ ที่โมเสสกระตุนใหผูนํ าในอนาคตของอิสราเอลมี (กันดารวิถี

27:17) เขาตองเปนคนที่

1. ออกไปขางหนาเขา คือ คนที่นํ าทาง
2. เขามากอนผูอ่ืนคือ คนที่อธิษฐานเผื่อประชาชน
3. สามารถนํ าเขาออกไปคือ  คนที่สามารถเปนผูนํ าในสงคราม
4. คนที่นํ าเขาเขามาคือ ผูที่สามารถนํ าเขาเขามาสูแผนดิน
5. เปนผูนํ าที่เหมาะสม เพ่ือที่ “ที่ประชุมของพระเจาจะไมเปนดังแกะที่ไมมีผูเลี้ยง”

6. ตอไปนี้เปนความตรงขามระหวางผูนํ าทางโลกกับผูนํ าฝายวิญญาณ

ผูนํ าฝายโลก ผูนํ าฝายวิญญาณ
มีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในพระเจา
รูจักคน รูจักพระเจาดวย
ตดัสินใจดวยตนเอง แสวงหานํ้ าพระทัยพระเจา
ทะเยอทะยาน ถอมใจ
ทํ าตามวิธีของตนเอง ทํ าตามวิธีของพระเจา
ชอบใหผูอ่ืนเชื่อฟง เชื่อฟงพระเจา
มีแรงจูงใจจากความปรารถนาสวนตัว มีแรงจูงใจจากความรัก
เปนอิสระไมขึ้นกับผูใด พึ่งพาพระเจา

7. สุภาษิต บทที่ 28  แสดงใหเห็นขอแตกตางระหวางผูนํ าที่ดีกับผูนํ าที่ชั่วราย

ผูนํ าที่ดี
- มีความมั่นคง (ไมหนีไป, กลาหาญ)  ขอ 1-2
- ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกตอง แมวาจะมีความขัดแยง ขอ 4
- รักษากฎเกณฑ ขอ 4, 9
- เขาใจทุกสิ่งทุกอยางโดยการแสวงหาพระเจาเพื่อขอความรูที่เปดเผยให ขอ 5,11
- ทํ าใหบิดา มารดาภูมิใจ  ขอ 7
- จริง  ขอ 6,8
- เปนนักอธิษฐาน  ขอ 9
- ม่ังคั่ง (ในทุกสิ่ง)  ขอ 10, 20, 25
- เปนผูที่รูจักแยกแยะ (แสวงหาความเขาใจ) ขอ 11



หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 4 -55 -

- นํ าความยินดีมา  ขอ 12
- สารภาพความบาปของเขา ขอ 13
- เกรงกลัวพระเจา  ขอ 14
- ไมโลภ    ขอ 16
- ปกครองเปนเวลานาน    ขอ 16
- มีสันติสุข   ขอ 17
- ดํ าเนินชีวิตอยางชอบธรรม  ขอ 18
- ขยัน   ขอ 19
- สัตยซ่ือ ขอ 20
- ไมเปนคนเกรงกลัวหรือนับถือคนอ่ืน  ขอ 21
- ไมกลัวการเผชิญหนาและลงวินัย  ขอ 23
- ใหครอบครัวของเขามากอนสิ่งอ่ืนใด  ขอ 24
- ถอมใจและวางใจในพระเจาแทนที่จะวางใจตนเอง   ขอ 25
- วางใจในการทรงนํ าของพระเจา  ขอ 26
- เห็นอกเห็นใจและคํ านึงถึงจิตใจของผูที่อยูรอบๆ เขา ขอ 27
- ทํ าใหคนชอบธรรมเพิ่มขึ้น  ขอ 28

ผูนํ าที่ชั่วราย
- กลวัและหนีไปเม่ือไมมีความตองการ  ขอ 1
- ไมม่ันคง   ขอ 1-2
- กดขี่คนยากจน   ขอ 3
- เยอหยิ่งและหวั่นไหวกับคํ าสรรเสริญของคน เขาเปนที่นิยมชมชอบของคนอธรรม

ขอ 4
- ไมมีความใครครวญอยางลึกซึ้ง  (เปนเหมือนฝนที่สาดลงมา) ขอ 3
- ขาดความเห็นอกเห็นใจ   ขอ 3, 27
- ละเลยกฎเกณฑ  ขอ 4
- ขาดความเขาใจ   ขอ 5, 16
- เปนเพ่ือนของคนตะกละ  ขอ 7
- ทํ าใหบิดามารดาอับอาย  ขอ 7
- เพ่ิมพูนอยางไมยุติธรรม   ขอ 8, 20, 22
- ไมอธิษฐาน  ขอ 9
- ทํ าใหคนชอบธรรมหลงทางไป  ขอ 10
- เฉลียวฉลาดในการคดโกง   ขอ 11
- การขึ้นสูอํ านาจของเขาทํ าใหคนกลัว  ขอ 12, 28
- ปกปดความบาปของเขา  ขอ 13
- จิตใจแข็งกระดาง  ขอ 14
- ปกครองคนเหมือนสิงหคํ ารามหรือหมีที่โกรธ  ขอ 15
- รุนแรง  ขอ 15,17
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- โลภ  ขอ 16
- ถกูหมายไวใหลมลง ขอ  10, 18
- ตกอยูในความยากลํ าบาก   ขอ 14
- ประกอบการงานที่ไรคา  (เกียจคราน  ไดรับอิทธิพลจากผูยิ่งใหญ) ขอ 19
- รับสินบน  เคารพยํ าเกรงมนุษย  ขอ 21
- มีโทษผิด  ขอ 20
- มีชีวิตอยางขัดสนฝายวิญญาณ  ขอ 22
- ชอบประจบประแจง  (ชมเชยคนอยางไมจริงใจ)  ขอ 23
- ไมใหครอบครัวของตนมาเปนอับดับแรก  ขอ 24
- เยอหยิ่ง  ขอ 25
- ทํ าใหแตกแยก  ขอ 25
- วางใจในความสามารถของคนที่นํ าพาเขาทํ าสิ่งตางๆ   ขอ 26
- ทํ าลายแทนที่จะเสริมสราง   ขอ 24
- ไมเห็นอกเห็นใจผูที่อยูรอบขางเขา   ขอ 27

สรุปขอแตกตางเหลาน้ี
ดู ขอ  28


