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บทที่ 12
หลักการแหงความสําเร็จ
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- ใหคําจํากัดความของคําวา “ความสําเร็จ”
- อธิบายวาความสํ าเร็จในอาณาจักรของพระเจาแตกตางจากความสําเร็จของโลก
อยางไร?
- สรุปหลักการพื้นฐานของความสําเร็จ
- ศึกษาตอไปเรื่องหลักการของความสําเร็จตามพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“อยาใหหนังสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึก
ตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทําตามขอ
ความที่เขียนไวทุกประการ แลวเจาจะมีความจําเริญ และเจาจะสําเร็จผลเปน
อยางดี” โยชูวา 1:8

คํานํา
คนที่ประสบความสําเร็จมักถูกถามวา “อะไรคือความลับของความสําเร็จของคุณ”
ผูที่อยูในระบบโลกมักจะอางวาการศึกษา ตําแหนงฐานะ ความทะเยอทะยาน ความสามารถ
อํานาจและเงินเปนความลับของความสําเร็จ มีหนังสือหลายเลมที่กลาวถึงเรื่องนี้ แตวาหลักการที่แท
จริงของความสําเร็จไดเปดเผยใหไวในพระคัมภีร ในบทเรียนนี้คุณจะเรียนรูถึงหลักการตามพระคัมภีร
ของความสําเร็จ
เปนที่รูกันวาคุณไดวางรากฐานของความเชื่อที่กลาวไวในฮีบรู 6:1-3 แลว การวางรากฐาน
ฝายวิญญาณที่เหมาะสมเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อที่จะนําเอาหลักการของความสําเร็จตามพระคัมภีรมาใชใน
ชีวติ และการรับใชของคุณ
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ความสําเร็จคืออะไร
ในอาณาจักรของพระเจา ความสําเร็จคือ “การนําเอาของประทานและความสามารถมาใชให
มากที่สุด ภายในขอบเขตของความรับผิดชอบที่พระเจาประทานแกเรา” คุณประสบความสําเร็จเมื่อ
คุณใชแหลงที่มาฝายวิญญาณอยางเหมาะสมเพื่องานของพระเจา
ความสําเร็จในอาณาจักรของพระเจาแตกตางจากมาตรฐานความสําเร็จของโลก
โลกมองดู
ความสําเร็จในแงของวัตถุ พระเจาทรงทอดพระเนตรดูฝายวิญญาณ
ในอาณาจักรของพระเจามีมาตรฐานที่แตกตางจากของโลกในการนิยามคําวาสําเร็จ โลกวาง
มาตรฐานของตนเอง แตมาตรฐานของพระเจาเรียกวา “ความสัตยซื่อ”
มีพื้นฐานที่ตางกันในเรื่องความสําเร็จ พื้นฐานของความสําเร็จของโลกเปลี่ยนแปลงเสมอและ
อยูชั่วคราว ในอาณาจักรของพระเจา พื้นฐานของความสําเร็จนั้นมั่นคงและเปนนิรันดร เพราะวาตั้งอยู
บนความจริงที่เปดเผยไว
มีรูปแบบที่แตกตางกันในเรื่องของความสําเร็จในอาณาจักรของพระเจา โลกมองหาคนที่รํ่ารวย
และมีอํานาจ แบบอยางของเราคือ พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา
มีเปาหมายที่แตกตางกันในเรื่องของความสําเร็จ เปาหมายของโลกจะเนนที่เงิน อํานาจ และ
ตําแหนงฐานะ เปาหมายในอาณาจักรของพระเจาคือ การเปนเหมือนพระคริสต
ความสําเร็จในอาณาจักรของพระเจาเนนที่การใหแทนที่จะเปนการรับ การปรนนิบัติแทนที่จะ
เปนตําแหนงฐานะ ความถอมใจแทนที่จะเปนความเยอหยิ่ง ความออนแอแทนที่จะเปนความมีอํานาจ
โลกมองดูความสําเร็จในแงของสิ่งที่คุณกําลังทํา พระเจามองดูในแงที่คุณเปนอะไร การมี
ลักษณะนิสัยที่ดีที่สุดไดรับการเนนมากกวาการประสบความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุด
ในอาณาจักรของพระเจา ความสําเร็จไมไดวัดกันที่สิ่งที่คุณเปน แตวัดกันที่สิ่งที่คุณถูกเปรียบ
เทียบกับสิ่งที่คุณอาจเปนได
ความสําเร็จไมไดวัดกันตรงสิ่งที่คุณทําเพื่อพระเจา แตวัดตรงสิ่งที่คุณทําเปรียบเทียบกับสิ่งที่
คุณอาจทําได

ความลับของความสําเร็จ
พระเจาทรงตองการใหคุณประสบความสําเร็จในงานรับใช พระองคทรงตองการใหคุณทําตาม
จุดประสงคและแผนการที่พระองคมีใหคุณทําสําเร็จ “ความลับของความสําเร็จ” นั้นจริงๆ แลวไมใช
ความลับแตประการใด แตไดประกาศไวอยางเปดเผยในพระวจนะของพระเจา มันเปน “ความลับ” ก็ตอ
เมือ่ คนปฏิเสธที่จะแสวงหาและพบมัน
เราไมสามารถที่จะกลาวถึงหลักการทุกประการของความสําเร็จในพระวจนะของพระเจา เพราะ
วามีอยูมากมาย ในสวน “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้ ใหแนวทางเพื่อศึกษาตอไปถึงหลักการอื่นๆ
ของพระคัมภีร แตตอไปนี้เปนหลักการพื้นฐานบางประการที่สําคัญมาก

หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 12

-128 -

มีทาทีในใจที่ถูกตอง
ความสําเร็จเริ่มตนดวยสิ่งที่อยูภายในใจ
“แตพระเจาตรัสกับซามูเอลวา “อยามองดูที่รูปรางภายนอกหรือที่ความ
สูงแหงรางกายของเขา ดวยเราไมยอมรับเขาเพราะพระเจาทอดพระเนตรไม
เหมือนกับที่มนุษยดู มนุษยดูที่รูปรางภายนอก แตพระเจาทอดพระเนตรจิต
ใจ”” 1 ซามูเอล 16:7
ทาทีที่ถูกตองในใจประกอบดวยความรัก ความถอมใจ ความเชื่อฟง วิญญาณแหงการปรนนิบัติ
และความบริสุทธิ์ที่แทจริง

รูจักแหลงที่มาของความสําเร็จ
ไมใชสิ่งที่คุณรู แตผทู ี่คุณรูจักทําใหคุณประสบความสําเร็จ สัมพันธภาพขึ้นอยูกับผูที่คุณรูจัก
ไมใชสิ่งทีค่ ณ
ุ รู ทุกสิ่งในชีวิตของคนเราขึ้นอยูกับสัมพันธภาพ ผูที่คุณรูจัก (พระเยซู) ไมใชสิ่งที่คุณรูจะ
เปนผูที่พาคุณไปสวรรค
การรูจักพระเจาทําใหคุณประสบความสําเร็จ
“พระเจาตรัสดังนี้วา “อยาใหผูมีปญญาอวดในสติปญญาของตน อยาให
ชายฉกรรจอวดในความเขมแข็งของตน อยาใหคนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของ
ตน
แตใหผูอวดอวดในสิ่งนี้คือ ในการที่เขาเขาใจและรูจักเราวา เราคือ
พระเจา ทรงสําแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลก
เพราะวาเราพอใจในสิ่งเหลานี้ พระเจาตรัสดังนี้แหละ” เยเรมีย 9:23-24
“แตปวงชนผูรูจักพระเจาของเขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติงาน และ
ในหมูประชาชนคนเหลานั้นที่ฉลาดจะกระทําใหคนเปนอันมากเขาใจ” ดาเนี
ยล 11:32-33

แสวงหาพระเจา
การแสวงหาพระเจาหมายความถึง
การรอคอยพระองคโดยการขอคําปรึกษาจากพระองค
อธิษฐานและศึกษาพระวจนะเพื่อที่จะรูจักพระองค และทําตามนํ้าพระทัยของพระองค
กษัตริยของยูดาหชื่อ เฮเซคียาห ไดพิสูจนใหเห็นถึงประโยชนของการแสวงหาพระเจา เขา
แสวงหาพระเจาและนี่เปนเหตุผลของความสําเร็จของเขา
“เฮเซคียาหทรงกระทําดังนี้ทั่วทั้งยูดาห และพระองคทรงกระทําสิ่งที่ดี
และชอบ และซือ่ สัตยตอพระพักตรพระเยโฮวาหพระเจาของพระองค
และงานทุกอยางซึ่งพระองคทรงเริ่มกระทํ าในการปรนนิบัติแหงพระ
นิเวศของพระเจา และตามพระธรรมบัญญัติ เพื่อแสวงหาพระเจาของพระองค
พระองคทรงกระทําดวยเต็มพระทัย และทรงจําเริญขึ้น” 2 พงศาวดาร 31:2021
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เชนเดียวกันกับกษัตริยที่ชื่อ อุสซียาห
“และตราบใดที่พระองคแสวงหาพระเจา พระเจาทรงกระทําใหพระองค
เจริญ”
2 พงศาวดาร 26:5
เปนสิ่งสําคัญที่จะแสวงหาพระเจา เพราะวา พระองคปรารถนาที่จะเปดเผยแผนการและจุด
ประสงคของพระองคแกผูนําทุกคน (ดู อาโมส 3:7)

ภาวนาใครครวญพระวจนะ
พระเจาทรงสัญญาจะประทานความสําเร็จแกผูที่ภาวนาใครครวญพระวจนะของพระองค พระ
เจาบอกโยชูวาวา
“อยาใหหนังสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึก
ตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทําตามขอ
ความที่เขียนไวนั้นทุกประการ แลวเจาจะมีความจําเริญและเจาจะสําเร็จผลเปน
อยางดี” โยชูวา 1:8
“การภาวนาใครครวญ” หมายถึงการคิดคํานึง การอยูในพระวจนะและศึกษาอยางละเอียด ผูที่
ใครครวญเชื่อวาพระเจาตรัสแกมนุษย เชือ่ วาพระคัมภีรเปนบันทึกถึงสิ่งที่พระองคตรัส และเชื่อวาพระ
วจนะของพระเจาเปนความจริง

เชื่อฟงพระวจนะ
ไมใชแตเพียงการใครครวญเทานั้นที่ทําใหประสบความสําเร็จ แตคุณตองเชื่อฟงพระวจนะดวย
“......เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทําตามขอความที่เขียนไวนั้นทุกประการ
แลวเจาจะมีความจําเริญและเจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี” โยชูวา 1:8
กอนที่โซโลมอนจะเปนกษัตริย ดาวิดไดใหคําแนะนําแกเขาวา
“นีแ่ หละลูกของขาเอย ขอพระเจาทรงสถิตอยูกับเจา และขอใหเจามี
ความสําเร็จ และสรางพระนิเวศของพระเยโฮวาหพระเจาของเจาสําเร็จดังที่พระ
องคตรัสถึงเรื่องเจา
ขอเพียงพระเจาประสาทใหเจามีความเฉลียวฉลาดและความเชาใจ และ
ทรงตั้งเจาใหปกครองอิสราเอล และทรงโปรดใหเจารักษาธรรมบัญญัติของพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา” 1 พงศาวดาร 22:11-12
พระบัญชาทุกประการในพระวจนะของพระเจาเปนสิ่งสําคัญ จงรักษาคําบัญชาเหลานี้ไวซึ่งจะ
ทําใหคุณประสบความสําเร็จ
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ไมเพียงแตคุณจะตองใครครวญและเชื่อฟงพระวจนะเปนการสวนตัว
แตวาคุณตองยกพระ
วจนะขึ้นสูสถานภาพที่เหมาะสมของสิทธิอํานาจตอหนาบุคคลที่คุณนํา จงอานดูวาเนหะมียไดรื้อฟน
สิทธิอํานาจของพระวจนะของพระเจาอยางไรในเนหะมีย 8:1-8 การปฏิรูปของเนหะมียจะไมยั่งยืนถา
ปราศจากสิทธิอํานาจของพระวจนะของพระเจา งานรับใชที่ตั้งอยูบนสิทธิอํานาจของพระวจนะจะสําเร็จ
ผลเสมอ

ไดรับการทรงเรียกจากพระเจา
คุณไดเรียนรูมาแลวในหลักสูตรนี้ถึงความสําคัญของการทรงเรียกจากพระเจา คุณจะไมประสบ
ความสําเร็จนอกจากคุณจะไดรูและรับใชในการทรงเรียกเฉพาะจากพระเจา และใชของประทานฝาย
วิญญาณที่พระองคประทานแกคุณ

มีประสบการณกับการทรงสถิตของพระเจา
“พระเจาทรงสถิตกับโยเซฟ โยเซฟจึงเจริญรวดเร็ว เขาอยูในบานคนอี
ยิปตนายของเขา
นายก็เห็นวาพระเจาทรงสถิตอยูกับโยเซฟ และพระเจาทรงโปรดใหการ
งานทุกอยางที่กระทําเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟ” ปฐมกาล 39:2-3
พระเจาจะ “ทรงสถิตกับคุณ” ก็ตอเมื่อคุณดําเนินในสามัคคีธรรมกับพระองค รับใชในการทรง
เรียกเฉพาะและดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์

ไดรับการทรงเจิมจากพระเจา
บทที่ 4 ของหลักสูตรนี้ไดอธิบายถึงความสําคัญของการทรงเจิมของพระเจา คุณจําเปนตองมี
การทรงเจิมเพื่อใหประสบความสําเร็จในงานรับใช

เผชิญหนากับปญหาและการตัดสินใจ
การหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหนาปญหาและการตัดสินใจนําไปสูความลมเหลว
ปญหาทันทีและตัดสินใจอยางฉลาดโดยใชยุทธวิธีที่คุณไดเรียนรูมาในหลักสูตรนี้

จงเผชิญหนากับ

รูจักจุดประสงคของคุณ
พระเจาทรงมีจุดประสงคพิเศษเฉพาะสําหรับผูเชื่อแตละคน การรูจักจุดประสงคของคุณ รวมถึง
การมีนิมิตฝายวิญญาณ มีความรูวาเหตุใดจึงมีชีวิตอยู และพระเจาทรงเรียกใหคุณทําอะไร (คุณจะ
เรียนรูมากขึ้นในเรื่องนี้ ในหลักสูตรเรื่อง “การบริหารโดยวัตถุประสงค”)
คนที่มีนิมิตจะไมอยูกับอดีต เสียใจกับความผิดพลาดและความลมเหลวหรือผูกพันกับความ
สําเร็จ นิมิตและความรูที่ชัดเจนถึงจุดประสงคจะชวยใหคุณมุงเนนไปที่อนาคต ตามที่เปาโลกลาววา
“ดูกอ นพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาไมถือวาขาพเจาไดฉวยไวแลว แต
ขาพเจาทําอยางหนึ่งคือ ลืมสิ่งที่ผานพนมาแลวเสีย และโนมตัวออกไปหาสิ่งที่
อยูขางหนา” ฟลิปป 3:13

มีแผนการ
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คุณจะไมมีวันสําเร็จจุดประสงคของคุณนอกจากคุณจะมีแผนการที่จะทําเชนนี้ คุณจะไดเรียนรู
วาจะวางแผนไดอยางไรในหลักสูตร “การบริหารตามวัตถุประสงค”

ดําเนินตามแผนการ
การมีแผนการที่ดีไมเพียงพอที่จะสําเร็จวัตถุประสงคในงานรับใช คุณตองดําเนินตามแผนการ
คุณตองสามารถจัดองคการมอบหมายงานและบังคับบัญชา
การทดสอบดูวาคนๆ นี้เปนผูนําฝาย
วิญญาณที่ดีหรือไมก็ดูวาเขาทําแผนการและจุดประสงคของพระเจาไดสําเร็จผลหรือไม คุณเรียนรูได
ในหลักสูตร “การบริหารตามวัตถุประสงค”

ดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์
คุณจะประสบความสําเร็จในงานรับใชตอเมื่อคุณดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
สําหรับผูนํา ที่อธิบายไวในบทที่ 4 ของหลักสูตรนี้
ความบาปรับประกันความลมเหลว ความบริสุทธิ์รับประกันความสําเร็จ
“บุคคลที่ซอนการละเมิดของตนจะไมจําเริญ แตบุคคลที่สารภาพและทิ้ง
ความชั่วเสียจะไดความกรุณา” สุภาษิต 28:13

แสวงหาสติปญญาจากพระเจา
สติปญญาของมนุษยไมเพียงพอที่จะทําใหมีการตัดสินใจที่ดีและนําผูอื่นได
คุณตองมีสติ
ปญญาจากพระเจาเพื่อเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จ
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจา ผูทรง
โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตําหนิ แลวผูนั้นก็จะ
ไดรับสิ่งที่ทูลขอ” ยากอบ 1:5

มุงมั่นทําสิ่งที่ดีที่สุด
อยาทําอะไรเพียงแค “ดีพอ” เทานั้น แตจงมุงมั่นเพื่อทําสิ่งที่ดีที่สุด
“เพือ่ ทานจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด” ฟลิปป 1:10

ทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
สําเร็จ

ถาคุณทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแดพระเจาแทนที่จะเปนเพื่อตัวคุณเอง

คุณจะประสบความ

“และเมื่อทานจะกระทําสิ่งใดดวยวาจา หรือดวยกายก็ตาม จงกระทํา
ทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจาและขอบพระคุณพระบิดาโดยพระองคนั้น”
โคโลสี 3:17

แสวงหาแผนดินของพระเจากอน
คุณจะประสบความสําเร็จถาคุณใหแผนดินของพระเจาเปนอับดับแรกในชีวิตของคุณ
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“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรม
ของพระองคกอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให” มัทธิว 6:33
การจัดการที่ดีจะทําใหคุณวางแผนดินของพระเจาเปนอันดับแรก (ดูกิจการ 6:1-7)

ทําตามตัวอยาง
ตามที่คุณไดเรียนรูในหลักสูตรนี้ พระเยซูทรงเปนตัวอยางของผูนําที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณ พระ
เยซูตรัสวา
“เพราะวาเราไดวางแบบแกทานแลว เพื่อใหทานทําเหมือนดังที่เราได
กระทําแกทานดวย” ยอหน 13:15
เมือ่ คุณเปรียบเทียบตัวคุณเองกับสิ่งอื่นใด นอกจากตัวอยางของพระคริสตก็เปนสิ่งที่ไมดี
ยาโคบเปรียบเทียบโยเซฟกับพี่ๆ ของเขาและทําใหเกิดเหตุการณที่เกิดจากความอิจฉาและ
ความโกรธเกลียด ประชาชนชาวอิสราเอลเปรียบเทียบตัวเขาเองกับชนชาติอื่นๆ และนําเอาวิธีที่โหด
รายมาใช ซาอูลไดยินการเปรียบเทียบตัวเขาเองกับดาวิดและถูกวางยาพิษเพราะความริษยา
การเปรียบเทียบอาจมีประโยชนในการทํ าใหคุณแผขยายนิมิตของคุณและทาทายคุณใหทํ า
ตามความสามารถไดสําเร็จ แตวาความสําเร็จของผูอื่นไมใชมาตรฐานของชีวิตของคุณ ความสําเร็จของ
คุณไมไดวัดกันที่การปฏิบัติของผูอื่น
ดวยเหตุนี้เอง เมือ่ เปโตรถามองคพระผูเปนเจาวา “พระองคเจาขา แลวชายผูนี้เลา” เขาก็ไดรับ
คําตําหนิวา “มันเรื่องอะไรของเจา เจาตามเรามาเถอะ” (ยอหน 21:21-22)

การตัดสินใจ วินัย การนําทาง การตกลงใจ
โดยแทจริงแลว ความสําเร็จอาจสรุปไดในประโยคเดียวคือ
ทําตามตัวอยางของพระเยซูในการตัดสินใจ การใชวินัย การนําทางและการตกลงใจ
อัครทูตทําอยางนี้
“ทานไมรูหรือวาคนเหลานั้นที่วิ่งแขงก็วิ่งดวยกันทุกคน แตคนที่ไดรับ
รางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลใหได
ฝายนักกีฬาทุกคนก็เครงครัดในระเบียบ เขากระทําอยางนั้นเพื่อจะได
มงกุฎใบไมซึ่งรวงโรยได แตเรากระทําเพื่อจะไดมงกุฎที่ไมมีวันรวงโรยเลย
ลม

สวนขาพเจาวิ่งแขงโดยมีเปาหมาย ขาพเจามิไดตอสูอยางนักมวยที่ชก

แตขาพเจาทุกตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจา
ไดประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได”
1 โครินธ 9:24-27

หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 12

-133 -

เปาโลทําการตัดสินใจ เขาตองการประสบความสําเร็จ เขาตองการที่จะชนะ “การวิ่งแขง” ของ
ชีวิต (ขอ 24)
การทําเชนนี้เขารูดีวาเขาตองรับการฝกทางวินัย นั่นหมายถึงวาเขาตองบังคับตนเองในทุกสิ่ง
(ขอ 25-27)
เขามีทศิ ทาง เขาไมไดวิ่งหรือตอสูอยางไรจุดหมาย เขาไมใชคนที่สงสัย ไมแนใจในจุด
ประสงคหรือแผนการของเขา (ขอ 26)
เขาตกลงใจที่จะไดรับความสําเร็จ (ขอ 24-25)

ราคาของความสําเร็จ
คุณเต็มใจที่จะจายราคาของความสําเร็จหรือไม นี่คือราคาที่ตองจาย
“แตผูที่มิไดรู แลวไดกระทําสิ่งที่ซึ่งสมจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนนอย ผู
ใดไดรับมาก จะตองเรียกเอาจากผูนั้นมาก และผูใดไดรับฝากไวมาก ก็จะตอง
ทวงเอาจากผูนั้นมาก” ลูกา 12:48
ยิ่งคุณประสบความสําเร็จมากเทาใด
ความสําเร็จ

พระเจาก็ทรงเรียกรองจากคุณมากขึ้น นี่คือราคาของ
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 12
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

จงใหคํานิยามคําวา “สําเร็จ”

3.

ความสําเร็จในอาณาจักรของพระเจาแตกตางจากความสําเร็จของโลกอยางไร?
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จงสรุปหลักการพื้นฐานของความสําเร็จซึ่งคุณไดเรียนรูจากบทเรียนนี้

คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 12
1.

“อยาใหหนังสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลาง
วันและกลางคืน เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทําตามขอความที่เขียนไวทุกประการ แลวเจาจะมี
ความจําเริญ และเจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี” โยชูวา 1:8

2.

ในอาณาจักรของพระเจา ความสําเร็จคือ การใชของประทานและความสามารถใหมากที่สุด
ภายใตขอบเขตของความรับผิดชอบที่พระเจาประทานให คุณประสบความสําเร็จตอเมื่อคุณใช
แหลงที่มาฝายวิญญาณของคุณเพื่องานของพระเจา

3.

โลกมองดูความสําเร็จที่วัตถุ แตพระเจาทอดพระเนตรฝายวิญญาณ ความสําเร็จของโลกเนนที่
เงิน อํานาจ ตําแหนง ฐานะ ในอาณาจักรพระเจาเนนที่ การเปนเหมือนพระคริสต การให การ
ปรนนิบัติ ความสําเร็จนี้มั่นคงเปนนิรันดร

4.
1. มีทา ทีภายในใจที่ถูกตองเชน ความรัก ความบริสุทธิ์ ความเชื่อฟง
2. รูจักแหลงที่มาของความสําเร็จ นั่นคือ รูจักพระเจา
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3. แสวงหาพระเจา โดยการอธิษฐาน อานพระวจนะ ปรึกษาพระองค
4. ใครครวญพระวจนะ
5. เชื่อฟงพระวจนะ คือการกระทําตามพระวจนะ
6. ไดรับการทรงเรียกจากพระเจา
7. พระเจาสถิตอยูดวย
8. ดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์

เพื่อศึกษาตอไป
บทเรียนนี้ครอบคลุมหลักการพื้นฐานบางประการของความสําเร็จ มีหลักการอื่นๆ ของความ
สําเร็จอีกมากที่บันทึกไวในพระวจนะของพระเจา ภาคนี้จะชวยใหคุณศึกษาตอไปถึงหลักการเหลานี้
1. ในระหวางปตอไป จงอานพระคัมภีรทั้งเลมใหทั่ว แลวทําเครื่องหมายคําสั่งทุกคําที่ใหไว
การรักษาถอยคําบัญชาเหลานี้โดยกระทําตาม จะทําใหชีวิตและการรับใชของคุณประสบความสําเร็จ
(โยชูวา 1:8)
2. ภาคผนวกของวิชานี้อธิบายวา คุณจะศึกษาชีวิตของผูนํา ซึ่งมีเรื่องราวกลาวไวในพระ
คัมภีรไดอยางไร จงศึกษาชีวิตของผูนําซึ่งประสบความสําเร็จและบอกถึงสิ่งที่ทําใหเขาประสบความ
สําเร็จและนําสิ่งเหลานี้มาใชในชีวิตของคุณ
3. จงอานหนังสือปญญาจารย ซึ่งอธิบาย “ความสําเร็จ” ของโลกไว โดยเฉพาะในบทที่ 2 คน
ทีต่ งั้ ความสําเร็จไวบนมาตรฐานเชนนั้นจะรูสึกวางเปลาและปราศจากความสุข บุคคลที่ตั้งความเจริญรุง
เรืองไวบนมาตรฐานของพระเจาก็พอใจและมีความสุข จงอานคําสรุปในปญญาจารย 12:13-14
4. หนังสือ 1 และ 2 ทิโมธี และทิตัส เขียนถึงชายหนุมที่อยูในตําแหนงผูนําในการรับใช จง
ศึกษาหนังสือเหลานี้อยางถี่ถวนและบอกถึงหลักการของความสําเร็จซึ่งอัครทูตเปาโลพูดกับเขา
5. จงจําไววา “เปนการดีที่จะพยายามและลมเหลวมากกวาที่จะไมทําอะไรแลวประสบความ
สําเร็จ” คุณจะไมมีวันลมเหลวจนกวาคุณจะกลาววา “ฉันไมทําแลว”
6. การเงินเปนสิ่งสําคัญตองานรับใชที่ประสบความสําเร็จ คุณตองมีเงินเพื่อทํางานของพระ
เจาใหสําเร็จ ตอไปนี้คือหลักการของพระคัมภีรเพื่อประสบความสําเร็จในดานการเงิน
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พระเจาคือแหลงพระพรของคุณ
ปฐมกาล 22:14
พระเจาทรงตองการใหคุณประสบความสําเร็จดานการเงิน
สดุดี 35:27, 23:1, มาระโก 12:43-44, เอเฟซัส 3:29, กาลาเทีย 3:13, 1 ทิโมธี 6:17, ยอหน

ถาคุณใหอาณาจักรของพระเจาเปนหนึ่งในชีวิตของคุณ พระองคจะใหตามความตองการที่จํา
เปนของคุณ
มัทธิว 6:33
ความสําเร็จดานการเงินเปนบําเหน็จที่ใหสําหรับการที่คุณ....
- 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
พระเจาทรงใหฤทธิ์อํานาจแกคุณที่จะมั่งคั่ง
เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18-19
ความมั่งคั่งเปนผลของการงาน ดังตอไปนี้
- งานที่ขยันขันแข็ง สุภาษิต 10:4, 13:4
- ทํางานอยางฉลาด สุภาษิต 105
- งานที่ซื่อสัตย สุภาษิต 13:11
- งานที่เงียบ สุภาษิต 14:33 (ไมดีแตพูด)
การให ทําใหคุณประสบความสําเร็จดานการเงิน คุณตองใหดังนี้
- ถวายแดพระเจากอนสิ่งอื่นใด 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
- ใหเพื่อถวายเกียรติพระเจา มัทธิว 6:3
- ใหดวยใจกวางขวาง โรม 12:8
- ใหแกคนยากจน สุภาษิต 3:27-28, 19:17, 21:13, 28:17
- ใหอยางลับๆ มัทธิว 6:3
- ใหอยางสมํ่าเสมอ 1 โครินธ 16:2
- ใหตามเปอรเซ็นของรายได ปฐมกาล 14:20, 28:22, เลวีนิติ 27:30, 2 พงศาวดาร
31:5, มาลาคี 3:10
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การที่จะประสบความสําเร็จดานการเงิน 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
- ไมซื่อสัตย กิจการ 5:3-4, สุภาษิต 21:6
- มีแผนการที่จะ “รวยเร็ว” สุภาษิต 28:20
- ขอยืมและไมคืนเงิน สดุดี 37:21
- รับประกันหนี้สินของผูอื่น สุภาษิต 6:1, 11:15, 22:26
- มีนสิ ัยสวนตัวที่ไมดี สุภาษิต 23:24
- ขาดการยอมตนตอผูนําซึ่งทําใหไมประสบความสําเร็จในการเงิน สุภาษิต 13:18
- หิวเงิน 1 ทิโมธี 6:10
- ใหคาแรงที่ไมยุติธรรม เยเรมีย 22:13
- ความโลภ สุภาษิต 28:22
- ปฏิเสธการสั่งสอนของพระเจา สุภาษิต 13:18
- รับการถวายมากมายจากผูอื่นเพื่อใชสวนตัว 1 ซามูเอล 2:29
- ยึดการถวายเอาไว สุภาษิต 11:24
คุณจะเติบโตฝายวิญญาณถึงระดับที่คุณสัตยซื่อในการถวาย ลูกา 16:11
7. หนังสือสุภาษิตมีหลักการของความสําเร็จที่ยิ่งใหญในพระคัมภีรทั้งเลม จงอานหนังสือนี้วัน
ละบท และคุณจะอานจบภายในหนึ่งเดือน ทําเครื่องหมายหลักการของความสําเร็จในพระคัมภีรของ
คุณแลว นํามาภาวนา แลวนํามาใชในชีวิตและการรับใชของคุณ
8. ตอไปนี้เปนขออางอิงโดยตรงจากพระคัมภีรที่เกี่ยวกับความสําเร็จและความมั่งคั่ง
- 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 ในเรื่องของความสําเร็จ เขาทําดังนี้
- วางใจในพระเจา
- ยึดพระองคไวแนน (มีสัมพันธภาพที่ใกลชิดกับพระองค)
- ติดตามพระองค
- รักษาพระบัญญัติของพระองค
เพราะเหตุนี้เอง เขาจึงประสบความสําเร็จในทุกอยางที่เขากระทํา 2 พงศกษัตริย 18:5-7

