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บทที่  11 
สูความไพบูลย 

 
วัตถุประสงค 
 เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถ 
 -  นิยามคําวา  “ความไพบูลย” 
 -  ใหตัวอยางของความไพบูลยของผูเชื่อ 
 -  บอกถึงมาตรฐานของความไพบูลยของผูเชื่อ 
 - แยกใหเห็นความแตกตางระหวาง ความไพบูลยในระยะแรก และความไพบูลยที่
     กาวตอไป 
 -   บอกปจจัยที่เกี่ยวของในขบวนการของความไพบูลย 
 
ขอพระคัมภีรที่สําคัญ 
 “เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงเปนคนดีรอบคอบ  เหมือนอยางพระบิดาของทาน  ผู
ทรงสถิตในสวรรคเปนผูดีรอบคอบ” (มัทธิว 5:48) 
 

คํานํา 
 
 เชนเดียวกับที่รากฐานเปนสิ่งที่สําคัญในการกอสรางในโลกฝายธรรมชาติ  รากฐาน
ที่ดีฝายวิญญาณก็สําคัญสําหรับผูเชื่อ 
 จากคําอุปมาเรื่องคนสรางบาน  2  ชนิด  คุณไดรูวารากฐานฝายวิญญาณของคุณ
ตองถูกสรางขึ้นบนพระวจนะของพระเจา 
 ฮีบรู 6:1-3  เปดเผยวารากฐานของความเชื่อคริสเตียนคือ 
 -  การสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย 
 -  ความเชื่อที่มีตอพระเจา 
 -  หลักขอเชื่อของการบัพติสมา 
 -  การวางมือ 
 -  การฟนจากความตาย 
 -  การพิพากษานิรันดร 
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 ทั้งหมดนี้เปนหลักขอเชื่อของพระวจนะของพระเจาซึ่งคุณตองการสรางชีวิตฝาย
วิญญาณของคุณขึ้น  คุณไดศึกษาแตละอยางมาแลวในบทที่แลว ๆ มา 
 
 
ไปสูความไพบูลย 
 
 ในฮีบรู  6 :1-3  เปาโลพูดถึงกาวตอไปซ่ึงจําเปนในการสรางชีวิตฝายวิญญาณของ
คุณ 
 “เหตุฉะนั้นขอใหเราผานหลักธรรมเบื้องตนแหงคริสตศาสนา  ไปสูความเปนผูใหญ  
ไมวางรากฐานซ้ําอีก  คือเร่ืองการกลับใจจากการประพฤติที่นําไปสูความตาย  เร่ืองความ
เชื่อในพระเจา” (ฮีบรู  6:1) 
 การสํานึกผิดจากบาปที่นําไปสูความตาย  ความเชื่อที่มีตอพระเจา  การวางมือ  การ
ฟนจากความตายและการพิพากษานิรันดร  ลวนเปนหลักขอเชื่อของพระคริสต 
 ผูเชื่อมักมีแนวโนมเอียงมากเกินไป  2  ประเภท  ประเภทที่หนึ่ง  เขามีความรูเร่ือง
พระเจาแตไมเคยนําความรูมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  อีกประเภทหนึ่ง  เขาเนน
ประสบการณและละเลยหลักขอเชื่อ 
 ทั้งหลักขอเชื่อและประสบการณเปนสิ่งสําคัญ  การเขาใจหลักการที่เหมาะสม
เกิดผลตอประสบการณ  แตประสบการณที่ไมมีพื้นฐานบนหลักขอเชื่อของพระคัมภีรเปนสิ่ง
ที่เชื่อถือไมได 
 คุณไมเพียงแตเขาใจหลักขอเชื่อเบื้องตนในฮีบรู6:1-3 แตคุณตองมีประสบการณ 
กับหลักขอเชื่อเหลานี้ดวย 
 เมื่อคุณไดสรางชีวิตของคุณบนหลักขอเชื่อเหลานี้โดยทางประสบการณ  คุณตอง
เรียนรูวาจะ “ไปสูความไพบูลย” ไดอยางไร  นี่เปนเปาหมายของบทนี้ 
 

คํานิยาม 
 คําวา “ความไพบูลย” หมายถึงความสมบูรณ เสร็จส้ิน  และการเปนผูใหญ พระ
คัมภีรใชคําวา “ความไพบูลย” มากกวา “การเปนผูใหญ” เพื่ออธิบายการเจริญเติบโตฝาย
วิญญาณของผูเชื่อ 
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 คริสเตียนที่ “ถึงความไพบูลย (หรือดีรอบคอบ)”  คือผูที่เติบโตฝายวิญญาณแลว  
หมายความวา  รางกาย  ความคิด  จิตใจ  และวิญญาณของเขาอยูภายใตการควบคุมของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 คําวา “ความไพบูลย” เหมือนกับคําวา“การชําระตัวถวาย” หรือ “การอุทิศถวาย” ซึ่ง
ใชในพระคัมภีรดวย 
 “การชําระตัวถวาย”  หมายถึงความบริสุทธิ์และ “การอุทิศถวาย” หมายถึงการแยก
ออกเพื่อความชอบธรรม 
 

อันตราย 2 ประการ 
  
 มีอันตราย 2 ประการ   ถารากฐานฝายวิญญาณไดรับเนนโดยไมสนใจเรื่องความ
ไพบูลย 
 1.  อันตรายประการแรกคือ  การวางรากฐานฝายวิญญาณที่ดี  และไมกาวตอไปถึง
การเจริฐเติบโตฝายวิญญาณ 
 2.  อันตรายอีกประการหนึ่งคือ  พยายามสราง “โครงสรางที่อยูเหนือข้ึนไป”  ของ
ความไพบูลยบนรากฐานฝายวิญญาณที่ผิด 
 

ทําใหรากฐานเสร็จสมบูรณ 
 
 รากฐานยังไมใชตัวตึกที่สรางเสร็จแลว  โครงสรางที่อยูเหนือข้ึนไปตองถูกสรางขึ้น
บนรากฐานโครงสรางที่อยูเหนือข้ึนไปคือ  สวนของตึกที่มองเห็นไดซึ่งอยูเหนือรากฐานขึ้นไป 
 รากฐานที่ดีฝายวิญญาณไมใชเปาหมายสุดทายสําหรับผูเชื่อ 
 “เกรงวาเมื่อลงรากแลวและกระทําใหสําเร็จไมได  คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเยยเขาวา  
“คนนี้ต้ังตนกอ  แตทําใหสําเร็จไมได” (ลูกา 14:29-30) 
 หลายคนเริ่มตนกับพระเจา  เขาฟงขาวประเสริฐ  สํานึกผิดจากบาปที่นําไปสูความ
ตายและมีความเชื่อตอพระเจา  แตเขาไมเคยกาวหนาไปจากจุดนี้เลย  เขาไมเคยทําให
รากฐานฝายวิญญาณเสร็จส้ินลงและกาวตอไปสึความไพบูลย 
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 รากฐานเพียงสวนหนึ่งในโลกฝายธรรมชาติไมใชสําหรับทําหนาที่   คุณจะสรางตึก
ข้ึนบนรากฐานเพียงสวนเดียวไมได  มิฉะนั้นตึกจะลมลงมาได  คุณตองทํารากฐานใหเสร็จ
สมบูรณกอนแลวจึงกอสรางตึก   
 ผูเชื่อที่ไมไดทําใหรากฐานฝายวิญญาณของเขาเสร็จสมบูรณ  จะเกิดความลําบาก
ภายใตความกดดัน  เขาจะดําเนินชีวิตแบบ  “ข้ึน ๆ ลง ๆ”  ทางฝายวิญญาณ  ตึกฝาย
วิญญาณของเขาไมผานมรสุมของชีวิต 
 เขาจะไมสามารถกาวตอไปสูความไพบูลย (การเติบโตฝายวิญญาณ) เพราะวา
รากฐานของเขายังไมเสร็จสมบูรณ 
 
การสรางโครงสรางที่เหนือขึ้นไป 
 
 ในโลกฝายธรรมชาติ  รากฐานเพียงอยางเดียวไมใชส่ิงที่ทําหนาที่  แตเปนตัวตึกที่
สรางบนรากฐานตางหากที่รับใชในฐานะเปนบาน  สถานที่ทํางานหรือโรงเรียน 
 เหตุผลที่บางคนไมเติบโตฝายวิญญาณก็เพราะเขาเพียงแตวางรากฐานฝาย
วิญญาณและไมเคยสรางตึกใหเสร็จโดยการกาวตอไปสูความไพบูลย 
 เปาโลกลาวถึงผูเชื่อที่ไมเติบโตฝายวิญญาณวา 
 “ถึงแมวาขณะนี้ทานทั้งหลายควรจะเปนครูไดแลว  แตทานก็ตองใหคนอื่นสอนทาน
อีก  ในเรื่องหลักธรรมเบื้องตนแหงพระวจนะของพระเจา  ทานทั้งหลายตองกินน้ํานมไมใช
อาหารแข็ง 
 เพราะวาทุกคนที่ยังกินน้ํานมนั้น  ยังไมเขาใจในเรื่องความชอบธรรม  เพราะเขายัง
เปนผูเยาว 
 อาหารแข็งเปนอาหารสําหรับผูใหญ  สําหรับผูที่ไดรับการฝกหัดอบรมใหสามารถ
รูจักผิดชอบชั่วดีแลว”  (ฮีบรู 5:12-14) 
 เปาโลบอกผูเชื่อชาวโครินธวา  ถึงเวลาที่เขาควรสอนพระกิตติคุณแกผูอ่ืนแลว  แต
เขากลับตองไดรับการสอนหลักการ (รากฐาน) ประการแรกของพระเจา 
 เขาเปรียบเทียบคนเหลานี้กับทารกซึ่งดื่มไดแตนม  ซึ่งหมายถึงหลักการประการแรก 
ๆ ของพระเจา 
 นมเปนสิ่งที่ใหสุขภาพดี  และนําการเจริญเติบโตมาให  แตจะตองถึงเวลาที่ทารก
เติบโตเพื่อกินอาหารแข็ง 
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 “เขาจะสอนความรูใหแกใคร  เขาจะบรรยายขาวแกผูใด  ใหแกคนเหลานั้นที่หยา
นมหรือ  หรือใหแกคนเอามาจากอกไ  (อิสยาห 28:9) 
 เชนเดียวกับที่การอดนมเปนสิ่งที่จําเปนในโลกฝายธรรมชาติ  ถาเด็กมีการพัฒนา
อยางเหมาะสมในโลกฝายวิญญาณก็เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกัน  ผูเชื่อตองกาวจากหลักการ
แรก ๆ ตอไปถึงการเปนผูใหญฝายวิญญาณ 
 ผูเชื่อที่เติบโตฝายวิญญาณจะสามารถกิน “อาหารแข็ง” ไมใชแต “น้ํานม” ของพระ
วจนะของพระเจา 
  
การทรงเรียกใหไปสูความไพบูลย 
 
 พระเยซูทรงเรียกใหสาวกของพระองคไปสูความไพบูลย 
 “เหตุฉะนี้ทานทั้งหลายจงเปนคนดีรอบคอบ  เหมือนอยางพระบิดาของทาน ผูทรง
สถิตในสวรรคเปนผูดีรอบคอบ”  (มัทธิว 5:48) 
 ความไพบูลยนี้สะทอนการทรงสถิตอยูของพระเจา 
 “ขาพระองคอยูในเขาและพระองคทรงอยูในขาพระองค  เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันอยางสมบูรณ  เพื่อโลกจะไดรูวาพระองคทรงใชขาพระองคมา  และ
พระองคทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองคทรงรักขาพระองค”  (ยอหน 17:23) 
  
เกิดผลตอการเติบโตฝายวิญญาณ 
 “ดูกอนพี่นองทั้งหลาย  ความคิดของทานอยาใหเปนอยางเด็ก  ในเรื่องความชั่วราย  
จงเปนอยางทารก  แตฝายความคิดจงใหเปนอยางผูใหญ” (1 โครินธ 14:20) 
 ความไพบูลยเปนเปาหมายของคริสตจักรยุคแรก  เปาโลเขียนไววา   
 “...เราอธิษฐานของสิ่งนี้  คือขอใหทานทั้งหลายบรรลุถึงความบริบูรณในพระคริสต..
ทานจงปรับปรุงตัวใหดี” (จงเปนผูดีรอบคอบ - ภาษาอังกฤษ King  James)   
 ความไพบูลยของแตละบุคคลมีผลใหคุณรวมมือไดอยางสมบูรณกับผูเชื่อในพระ
กายของพระคริสต 
 “ดูกอนพี่นองทั้งหลาย  ขาพเจาวิงวอนทานในพระนามของพระเยซูคริสตเจาของเรา  
ขอใหทานปรองดองกัน  อยาถือพวกถือคณะ  แตขอใหทานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” (1 โค
รินธ 1:10) 
 การแตกแยกในพระกายของพระคริสตเปนผลของการไมเติบโตฝายวิญญาณ 
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ตัวอยางของความไพบูลย 
 พระเยซูทรงเปนตัวอยางของความไพบูลยเพื่อผูเชื่อ 
 “เพราะพระเจาทรงใชทานสําหรับเหตุการณเชนนี้  เพราะวาพระคริสตก็ไดทรงทน
ทุกขทรมานเพื่อทานทั้งหลาย  ใหเปนแบบอยางแกทานเพื่อทานจะไดดําเนินตามรอยพระ
บาทของพระองค” (1 เปโตร 2:21) 
 “ในการที่พระเจาทรงนําบุตรมากหลายไปสูศักดิ์ศรี  ก็เปนการเหมาะสมแลว  ที่พระ
เจาผูซึ่งทุกสิ่งดํารงอยูโดยพระองคและเพื่อพระองค  จะทรงใหผูเบิกทางความรอดใหเขา
เหลานั้น  พรอมที่จะทรงดําเนินงานนี้โดยทรงใหรับความทุกขทรมาน” (ฮีบรู 2:10) 
 “เมื่อพระเจาทรงทําใหพระเยซูเพียบพรอมทุกประการแลว  พระเยซูก็เลยทรงเปน
แหลงกําเนิดแหงความรอดนิรันดร  สําหรับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค” (ฮีบรู 5:9) 
 พระเจาทรงมีแผนการใหผูเชื่อเปนเหมือนพระเยซู  ผูซึ่งเปนตัวอยางของความ
ไพบูลยของเรา 
 “เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พระองคไดทรงทราบอยูแลว  ผูนั้นพระองคไดทรงตั้งไวใหเปน
ตามลักษณะพระฉาย  แหงพระบุตรของพระองค  เพื่อพระบุตรนั้นจะไดเปนบุตรหัวป
ทามกลางพวกพี่นองเปนอันมาก”  (โรม 8:29) 
 
มาตรฐานของความไพบูลย 
 
 มาตรฐานของความไพบูลยซึ่งใชวัดผูเชื่อคือ  พระวจนะของพระเจา  พระเยซูทรง
เปนแบบอยางของความไพบูลยและทรงกระทําตามพระวจนะอยางสมบูรณ  เพราะวา
พระองคทรงเปนพระวาทะที่เปดเผยใหมองเห็นได 
 พระเจาทรงตั้งมาตรฐานของพระวจนะซึ่งใชปกครองชีวิตของเรา  มาตรฐานประการ
แรกที่พระองคประทานแกมนุษยเรียกวา “พระบัญญัติ” และถูกบันทึกไวในหนังสือ 5 เลม
แรกของพันธสัญญาเดิม 
 ประวัติศาสตรสวนใหญในพันธสัญญาเดิมไดบันทึกไววา  มนุษยไรความสามรถที่จะ
รักษาพระบัญญัติของพระเจา  พระองครูวามนุษยไมสามารถรักษาพระบัญญัติโดย
ความสามารถของตนเองได  แตพระเจาทรงมีเปาหมายพิเศษโดยเฉพาะในการที่พระองค
ประทานพระบัญญัติ 
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 จุดประสงคแรกของพระบัญญัติคือ  แสดงใหคนรูสภาวะบาปของเขา  จุดประสงค
อีกประการหนึ่งก็เพื่อแสดงวาเขาไมสามารถเปนคนชอบธรรมไดโดยความพยายามของ
ตนเอง 
 “เพราะวาในสายพระเนตรของพระเจาไมมีผูหนึ่งผูใดเปนคนชอบธรรมโดยการ
ประพฤติตามธรรมบัญญัติไดเพราะวาธรรมบัญญัตินั้นทําใหเรารูจักบาปได” (โรม 3:20) 
 พระเจาไมทรงใหเราอยูในสภาวะที่หมดหวัง  โดยทางพระบัญญัติพระองคทรง
สัญญาจะประทานพระมาซีฮาห 
 “เราจะโปรดใหบังเกิดผูเผยพระวจนะอยางเจาในหมูพวกพี่นองของเขา  และเราจะ
ใสถอยคําของเราในปากของเขา  และเขาจะกลาวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไวนั้นแก
ประชาชนทั้งหลาย 
 ผูใดไมเชื่อฟงถอยคําของเรา  ซึ่งผูเผยพระวจนะกลาวในนามของเรา  เราจะกําหนด
โทษผูนั้น”   (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18-19) 
 ในกิจการ 3:22-26  อัครทูตเปโตรไดกลาวอางถึงขอความเดียวกันและนํามาใชกับ
พระเยซูคริสต 
 ในพันธสัญญาเดิม  พระเจาทรงตองการการถวายบูชาหลายประการเพื่อแทนความ
บาป  แตภายหลังจากที่พระเยซูไดถวายพระองคเองเปนเครื่องบูชาลบบาปของมวลมนุษย
แลว  การถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมก็ไมจําเปนอีกตอไป 
 “โดยเหตุที่ธรรมบัญญัติเปนแตเพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลังมิใชตัว
จริง  เครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปเสมอมาตามธรรมบัญญัตินั้น  จึงไมสามารถทําใหผูที่เขาเฝา
นั้นไรขอตําหนิได 
 โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว  พระองคก็ไดทรงกระทําใหคนทั้งหลายที่ไดรับการ
ทรงชําระใหบริสุทธิ์แลวนั้นถึงความสมบูรณเปนนิตย”  (ฮีบรู 10:1,14) 
 จุดประสงคของพระบัญญัติไดสรุปไวในถอยคําเหลานี้ 
 “แตพระคัมภีรไดบงวาทุกคนอยูในความบาป  เพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก
คนทั้งปวง  ที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสตเปนหลัก 
 กอนที่ความเชื่อมานั้น  เราถูกธรรมบัญญัติกักตัวไว  ถูกกั้นเขตไวจนความเชื่อจะ
ปรากฏ 
 เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไวจนพระคริสตเสด็จมา  เพื่อเราจะไดเปน
คนชอบธรรมโดยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:22-24) 
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 มนุษยไมสามารถรักษามาตรฐานของความชอบธรรมของพระเจา  โดยความ
พยายามของตนเอง  พระบัญญัติแสดงถึงความตองการพระผูชวยใหรอดและนํามนุษยไปถึง
พระเยซูคริสต 
 คุณจะถึงความไพบูลย (หรือดีรอบคอบ) ไดโดยทางพระเยซูคริสต  ไมใชโดยความ
พยายามของตนเอง  โดยทางพระองคเทานั้น คุณก็ถูกทําใหเหมือนแบบอยางของพระองคใน
ความไพบูลยและเหมือนมาตรฐานตามพระวจนะของพระเจา 
 “เพราะธรรมบัญญัตินั้นไมสามารถนํามนุษยมาสูพระเจาได  แตในเวลาเดียวกันเรา
ก็ไดรับความหวังที่ดีกวานั้น  ซึ่งโดยความหวังนั้นเอง  เราจึงจะเขาใกลพระเจาได”  (ฮีบรู 
7:19) 

 
ระดับของความไพบูลย 

 
มีระดับของความไพบูลย  2  ระดับ 
ความไพบูลยในระยะเริ่มตน 
 ใน 1โครินธ 1:2  เปาโลเรียกผูเชื่อวา “ธรรมิกชน”  ซึ่งหมายถึง  “ผูที่ไดรับการชําระ
ใหบริสุทธิ์แลว” 
 แตในจดหมายฉบับเดียวกัน  เขาแกไขปรับปรุง “ธรรมิกชนเหลานี้”  เนื่องจากความ
บาปของเขา  เขาเปนผูเชื่อและไดรับการชําระใหบริสุทธิ์แลวโดยทางพระคริสต  แตบางคนยัง
ไมไดมีชีวิตที่ถูกตองในความประพฤติประจําวัน 
 ผูเชื่อเหลานี้ไดรับความไพบูลยในระยะแรกแลว  เขาไดรับการอภัยจากความบาป
ของเขาโดยทางการไถจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย  บาปของเขาไดรับการอภัยครั้ง
หนึ่งแลวเปนพอ (ฮีบรู 10:4)  ความไพบูลยในระยะเริ่มตนนี้ไดรับในเวลาที่เขายอมรับพระ
เยซูเปนพระผูชวยใหรอด 
 แตคริสเตียนเหลานี้ยังไมไปสูความไพบูลย  เขายังไมไดถอดสภาพ “ตัวเกา” แหง
บาป 
 “เราทั้งหลายรูแลววา  ตัวเกาของเรานั้นไดถูกตรึงไวกับพระองคแลว  เพื่อตัวที่บาป
นั้นจะถูกทําลายใหส้ินไป  และเราจะไมเปนทาสของบาปอีกตอไป”  (โรม 6:6) 
 เปาโลบอกเขาวาเปนการไมถูกตองที่จะดําเนินชีวิตตอไปในบาปหลังจากกลับใจแลว  
เขากลาววา 
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 “ถาเชนนั้นแลวเราจะวาอยางไร  ควรเราจะอยูในบาปตอไป  เพื่อใหพระคุณมีมาก
ยิ่งขึ้นหรือ 
 อยาใหเปนอยางนั้นเลย  พวกเราที่ตายตอบาปแลวจะมีชีวิตในบาปตอไปอยางไร
ได”  (โรม 6:1-2) 
 “เหตุฉะนั้น  เราจึงถูกฝงไวกับพระองคแลว  โดยการรับบัพติศมาเขาสวนในการตาย
นั้น  เพื่อวาเมื่อพระคริสตไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระ
บิดาแลว  เราก็จะไดดําเนินตามชีวิตใหมดวยเหมือนกัน”  (โรม 6:4) 
 เราตองเดินตอไปสูความไพบูลย 
 
ความไพบูลยที่ตองกาวหนาไป 
 ความไพบูลยในระยะเริ่มตนในขณะที่รับความรอดนั้นเปนจุดเริ่มตนของชีวิตที่จะ
กาวหนาไปสูการชําระใหบริสุทธ  หลังจากรับความรอดแลว  คุณตองดําเนินชีวิตใหมในพระ
คริสต 
 “เมื่อมีฝายเดียวทําการ  จึงไมตองการคนกลางและพระเจาทรงเปนฝายเดียวนั้น” 
(กาลาเทีย 3:20) 
 เปาโลอธิบายความไพบูลยที่กาวหนาไปในชีวิตของเขาเอง 
 “มิใชวาขาพเจาไดแลว  หรือสําเร็จแลว  แตขาพเจากําลังบากบั่นมุงไป  เพื่อ
ขาพเจาจะไดฉวยเอาไวเปนของตน  อยางที่พระเยซูคริสตไดทรงฉวยขาพเจาไวเปนของ
พระองคแลว”  (ฟลิปป 3:12) 
 เปาโลยังไมไปถึงความไพบูลยอยางสมบูรณ แตเปนเปาหมายของเขา  เขาอธิบาย
การตอสูของเขาเพื่อใหไดรับความไพบูลย  ในขอความอื่นดังนี้ 
 “และถาพระคริสตอยูในทานทั้งหลายแลว  ถึงแมวารางกายของทานจะตายไป
เพราะบาป  แตวิญญาณจิตของทานก็จะดํารงอยูเพราะความชอบธรรม 
 ถาพระวิญญาณของพระองค  ผูทรงชุบใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตาย  ทรง
สถิตอยูในทานทั้งหลาย  พระองคผูทรงชุบใหพระเยซูคริสตเปนขึ้นมาจากความตายแลวนั้น  
จะทรงกระทําใหกายซึ่งตองตายของทาน  เปนขึ้นมาใหม  โดยเดชแหงพระวิญญาณของ
พระองคซึ่งทรงสถิตอยูในทานทั้งหลาย” (โรม 8:10-11) 
 “เพราะวาถาทานทั้งหลายดําเนินชีวิตตามฝายเนื้อหนังแลว ทานจะตองตายแตถา
โดยฝายพระวิญญาณทานไดทําลายการของฝายกายเสียทานก็จะดํารงชีวิตได”(โรม8:13) 
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 โดยทางพระวิญญาณของพระเจาเทานั้นที่คุณสามารถเอาชนะความปรารถนาที่ชั่ว
ของเนื้อหนัง  และกระทําตัวคุณใหตรงกับมาตรฐานของพระเจาได 
 เมื่อ “เนื้อหนัง” มีผลใหคุณทํา “ส่ิงที่ไมอยากทํา” พระเจาก็ทรงประทานหนทางให
คุณกลับคืนมาสูความไพบูลยได 
 “ถาเราสารภาพบาปของเรา  พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม  ก็จะทรงโปรดยก
บาปของเรา  และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1ยอหน1:9) 
 คุณไมตองพยายามที่จะดําเนินชีวิตใหมดวยกําลังของคุณเอง  คุณเพียงแตดําเนิน
ชีวิตโดย “ความเชื่อในพระบุตรของพระเจา” 
 เมื่อคุณลมเหลว  คุณสามารถกลับคืนมาสูความไพบูลยตอหนาพระเจาโดยการ
สารภาพบาปของคุณและขอการอภัยโทษ 
 เมื่อคุณบังเกิดใหม  คุณเปนเหมือนทารกในโลกฝายธรรมชาติ  คุณจะตองเรียนรูอีก
มากในดานจิตวิญญาณ  ขณะที่คุณกําลังเรียนอยูนั้นคุณทําความผิดพลาดได  เมื่อคุณทํา
ผิดคุณตองสารภาพบาปของคุณแลวพระเจาจะใหอภัยคุณในฐานะผูเชื่อ  คุณตอสูกับศัตรู
ของคุณ  คือซาตานซึ่งเปนการตอสูที่เกิดขึ้นในความคิดของคุณและในสถานการณของชีวิต
รอบตัวคุณ 
 ในบางโอกาสคุณสูญเสียการตอสูแกศัตรู  แตไมไดหมายความวามันไดชนะสงคราม  
คุณอาจพายแพชั่วคราวแตโดยการสารภาพความบาปของคุณ  คุณจะลุกขึ้นไดอีกใน
ความชอบธรรมเพื่อเดินทางตอไปสูความไพบูลย 
 ในบทที่แลว  คุณไดเรียนรูวา  พระเยซูทรงพิพากษาซาตานเรียบรอยแลว  ซาตาน
พายแพพระเยซูที่ไมกางเขน  ฤทธิ์อํานาจของพระเจาภายในตัวคุณมีกําลังมากกวาอํานาจ
ของซาตาน 
 “ลูกทั้งหลายเอย  ทานเปนฝายพระเจา  และไดชนะเขาเหลานั้น  เพราะวาพระองค
ผูทรงอยูในทานทั้งหลายเปนใหญกวาผูนั้นที่อยูในโลก”  (1ยอหน4:4) 
 คุณไปถึงความไพบูลยไดโดยกําลังของฤทธิ์อํานาจนี้  ไมใชโดยความพยายามของ
มนุษย 
 การไปสูความไพบูลยไมใชหนทางของการปรับปรุงตนเอง  แตเปนการเรียนรูที่จะ
ดําเนินชีวิตในฐานะสิ่งที่ถูกสรางขึ้นใหม  ซึ่งคุณเปนไดโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต 
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ขบวนการไปสูความไพบูลย 
 
 ส่ิงตอไปนี้จําเปนสําหรับขบวนการไปสูความไพบูลยซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ 
 
รากฐานที่ดี 
 คุณไดเรียนรูแลวในหลักสูตรนี้วา  รากฐานที่ดีฝายวิญญาณนั้นจําเปนตอการกาว
ไปสูความไพบูลย 
 “เหตุฉะนั้นขอใหเราผานหลักธรรมเบื้องตนแหงคริสตศาสนา  ไปสูความเปนผูใหญ  
ไมวางรากฐานซ้ําอีก  คือเร่ืองการกลับใจจากการประพฤติที่นําไปสูความตาย  เร่ืองความ
เชื่อในพระเจา 
 และคําสอนวาดวยพิธีลางชําระ  และพิธีวางมือ  และการเปนขึ้นมาจากตาย  และ
การพิพากษาลงโทษเปนนิตยนั้น 
 ถาพระเจาจะทรงโปรดอนุญาต  เราก็จะไดกาวหนาไปอยางนี้”  (ฮีบรู 6::1-3) 
 
การตอบสนองตอพระวจนะของพระเจา 
 จุดประสงคประการหนึ่งของพระวจนะของพระเจาคือ  ใหการปรับปรุงแกไขซึ่งมีผล
ใหเกิดความไพบูลย 
 “พระคัมภีร  ทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา  และ  {หรือ  ทุกตอนที่ไดรับการ
ดลใจจากพระเจา  ก็}  เปนประโยชนในการสอนการตักเตือนวากลาวการปรับปรุงแกไขคน
ใหดี  และการอบรมในทางธรรม 
 เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทําการดีทุกอยาง”(2 ทิโมธี 3:16-17) 
 การเพียงแตศึกษาพระวจนะของพระเจาเพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอ  คุณ
ตองตอบสนองเปนการสวนตัวตอพระวจนะ 
 “เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล  และการชั่วรายอันดกดื่น  และจงนอม
ใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝงไวแลวนั้น  ซึ่งสามารถชวยจิตวิญญาณของทานทั้งหลายใหรอด
ได 
 แตทานทั้งหลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น  ไมใชเปนแตเพียงผูฟง
เทานั้น  ซึ่งเปนการลวงตนเอง 
 เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะ  และไมไดประพฤติตาม  ผูนั้นก็เปนเหมือนคนที่ดูหนา
ของตัวในกระจกเงา 
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 เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวก็ไป  และก็ลืมในทันทีนั้นวาตัวเองเปนอยางไร 
 แตผูที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ  ซึ่งเปนพระบัญญัติแหงเสรีภาพ  และตั้งอยูใน
พระบัญญัตินั้น  มิไดเปนผูฟงแลวก็หลงลืม  แตเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตาม  ผูนั้นก็จะไดรับ
ความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน”  (ยากอบ 1:21-25) 
 คุณตองไมเพียงแตมองดูพระบัญญัติของพระเจา แต “ดําเนินชีวิต” ตามพระวจนะ
นั้น  คุณตองตอบสนองสวนตัวตอพระวจนะโดยการละทิ้ง “ความโสมมทั้งหลายแหลและการ
ชั่วรายอันดกดื่น”   
 โดยการเปนผูกระทําตามพระวจนะก็จะทําใหคุณแนใจในความรอด 
 “แตผูใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค  ความรักของพระเจาก็ถึงความ
บริบูรณในคนนั้นแลวอยางแนแท  ดวยอาการอยางนี้แหละเราทั้งหลายจึงรูวาเราอยูใน
พระองค”  (1 ยอหน 2:5) 
 
การอธิษฐาน 
 การอธิษฐานมีผลใหเกิดความไพบูลย 
 “... เขาสูอธิษฐานเผื่อทานอยูเสมอ  หวังจะใหทานเจริญเปนผูใหญและบริบูรณ  
{หรือ  มีความแนใจ}  ในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจาทุกสิ่ง” (โคโลสี 4:12) 
การอุทิศตัวถวาย 
 “พี่นองทั้งหลาย  ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา  ขาพเจาจึง
วิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองค  เพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์
และเปนที่พอพระทัยพระเจา  ซึ่งเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย 
 อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้  แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ  แลวอุปนิสัย
ของทานจึงจะเปลี่ยนใหม  เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา  จะไดรูวาอะไรดี  
อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”  (โรม  12:1-2) 
 โดยการอุทิศถวายชีวิตของคุณแดพระเจา  จะทําใหคุณรูพระประสงคที่สมบูรณของ
พระองค  การอุทิศหมายถึงแยกออกตางหาก  เมื่อคุณอุทิศถวายชีวิตคุณแดพระเจา  คุณ
ก็ปฎิเสธที่จะเปนตามมาตรฐานของโลก  คุณเลือกที่จะทําตัวตามมาตรฐานของพระวจนะ
ของพระเจา 
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ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 จุดประสงคหนึ่งของของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ  เพื่อชวยใหขบวนการ
ไปสูความไพบูลยในชีวิตของคุณสําเร็จลงได 
 จากบทที่แลว  คุณไดเรียนรูวา  พระเจาไดทรงมอบของประทานแหงการรับใชหลาย
ประการในคริสตจักรเพื่อ ... 
 “เพื่อเตรียมธรรมิกชนใหเปนคนที่จะรับใช  เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสตให
จําเริญขึ้นจนกวาเราทุกคนจะบรรลุถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ  และใน
ความรูถึงพระบุตรของพระเจา  จนกวาเราจะโตเปนผูใหญเต็มที่  คือเต็มถึงขนาดความ
ไพบูลยของพระคริสต”   (เอเฟซัส 4:12-13) 
 
การยอมอยูใตการรับใชที่พิสูจนแลว 
 พระเจาทรงใชผูนําฝายวิญญาณในขบวนการสูความไพบูลย   คุณควรยอมอยูใต
การนําของผูที่พระเจาทรงตั้งไวใหมีสิทธิอํานาจในคริสตจักร 
 การยอมอยูใตการรับใช  “ที่พิสูจนแลว”  หมายถึงการยอมอยูใตผูนําฝายวิญญาณ  
ซึ่งการรับใชของเขาไดแสดงออกถึงการสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา 
 บทบาทของผูนําฝายวิญญาณในขบวนการไปสูความไพบูลยไดรับการเปดเผยใน
ขอเขียนของเปาโล 
 “ขณะที่เราอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะไดเห็นหนาทานอีก  จะไดเพิ่มเติม
ความเชื่อของทานสวนที่ยังบกพรองอยูใหบริบูรณ” (1 เธสะโลนิกา 3:10) 
 “พระองคนั้นแหละเราประกาศอยู  โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนใหมี
สติปญญาทุกอยาง  เพื่อจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” (โคโลสี 1:28) 
 “เอปาฟรัส  คนหนึ่งในพวกทาน  และเปนผูรับใชของพระเยซูคริสตฝากความคิดถึง
มายังทานดวย  เขาสูอธิษฐานเผื่อทานอยูเสมอ  หวังจะใหทานเจริญเปนผูใหญและบริบูรณ  
{หรือ  มีความแนใจ}  ในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจาทุกสิ่ง”  (โคโลสี 4:12) 
 “... เราอธิษฐานขอสิ่งนี้ดวย  คือขอใหทานทั้งหลายบรรลุถึงความบริบูรณในพระ
คริสต”  (2 โครินธ 13:9) 
 
ความทุกขยาก 
 ไมมีผูใดชอบความทุกขยาก แตเมื่อความทุกขยากมาสูชีวิตของผูเชื่อก็มีจุดประสงค
ในทางบวก  ความทุกขยากมีผลใหเกิดความไพบูลย 
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 “ และเมื่อทานทั้งหลายไดทนทุกขอยูชั่วขณะหนึ่งแลว  พระเจาผูทรงพระคุณล้ําเลิศ  
ผูไดทรงเรียกใหทานทั้งหลายเขาในศักดิ์ศรีนิรันดรในพระคริสต  พระองคเองก็จะทรงโปรด
ปรับปรุงทานใหมั่นคง  และมีกําลังขึ้น”  (1 เปโตร 5:10) 
 ความอดทนในชวงเวลาของความทุกขยากมีผลใหไปถึงความไพบูลย 
 “และจงใหความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ  เพื่อทานทั้งหลายจะไดเปนคนที่ดี
พรอม  มีคุณสมบัติครบถวน  ไมมีส่ิงใดบกพรองเลย”  (ยากอบ 1:4) 
 
การควบคุมตนเอง 
 สวนหนึ่งของขบวนการไปสูความไพบูลย  คือการรูจักควบคุมตนเอง  เราไดรับคํา
สอนให ... 
 “... ใหเราชําระตัวเราใหปราศจากมลทินทุกอยางของเนื้อหนัง  และวิญญาณจิต  
และจงทําใหมีความบริสุทธิ์ครบถวนโดยความเกรงกลัวพระเจา”  (2 โครินธ  7:1) 
 ส่ิงที่ยากที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะควบคุมคือ ล้ิน  แตการควบคุมล้ินเปนกุญแจไปสูการ
ควบคุมตนเองของชีวิตทั้งหมดของคุณ 
 “เพราะเราทุกคนทําผิดพลาดไปหลายๆอยาง  ถาผูใดมิไดทําผิดทางวาจา  ผูนั้นก็
เปนคนดีรอบคอบแลว  และสามารถบังคับทั้งตัวไวไดดวย”  (ยากอบ 3:2) 
 
การตอบสนองตอการแกไขฝายวิญญาณ 
 การปรับปรุงที่ไดรับจากผูเชื่อที่เติบโตแลวนั้น  เปนสวนหนึ่งของขบวนการไปสูความ
ไพบูลย 
 “ดูกอนพี่นองทั้งหลาย  แมจับผูใดที่ละเมิดประการใดได  ทานซึ่งอยูฝายพระ
วิญญาณ  จงชวยผูนั้นดวยใจออนสุภาพใหเขากลับต้ังตัวใหม  โดยคิดถึงตัวเอง  เกรงวา
ทานจะถูกชักจูงใหหลงไปดวย”  (กาลาเทีย 6:1) 
 คุณจะถูกนํากลับคืนมาสูความไพบูลย  ถาคุณตอบสนองอยางเหมาะสมตอการ
แกไขปรับปรุงนี้ 

สรุป 
  
 การเติบโตฝายวิญญาณไมไดหมายความถึงการทําใหพระเจาชอบพระทัยเรามาก
ข้ึน  ไมไดหมายความวาการงานแหงความรอดนั้นยังไมสมบูรณ  ไมไดใหหนทางไปสูสวรรค
แกคุณ  เพราะวาสิ่งนี้กระทําโดยผานทางการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต 
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 โดยทางพระเยซูคุณไดถูกทําใหชอบธรรมตอหนาพระเจา  โดยทางพระองคคุณไดรับ
ความรอดและไดรับพระสัญญาแหงสวรรค 
 การถึงความไพบูลยไมไดมาจากการดํารงชีวิตตามมาตรฐานชนิดหนึ่ง  เปนไปได
สําหรับบุคคลหนึ่งที่จะรักษามาตรฐานซึ่งดูจากภายนอกวาเปนฝายวิญญาณ  แตเขาอาจ
ไมไดเปนฝายวิญญาณและบางทีก็ยังไมไดรับความรอดดวยซ้ําไป 
 การเติบโตฝายวิญญาณไมไดข้ึนอยูกับวาคุณรูสึกอยางไร (มีอารมณอยางไร)  ไม
ไดมาอยางอัตโนมัติโดยการเปนคริสเตียนมาหลายป  หรือโดยการรับใชในงานคริสเตียน 
 การเติบโตฝายวิญญาณ(ความบริสุทธิ์,ความไพบูลย) มาโดยทางการเพิ่มและการ
นําความรูฝายวิญญาณมาใช  การเพิ่มพูนความรูก็มาจากการศึกษาพระวจนะของพระเจา 
 การศึกษาพระวจนะทําใหเราเขาใจขบวนการของความไพบูลย  และคําบัญชาของ
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา  การนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาใชมาใชในชีวิตสวนตัว  นําไปสูการ
เติบโตฝายวิญญาณ  โดยฤทธิ์อํานาจของพระเจาที่จะชวยคุณได 

 
ความไพบูลย 

(การเติบโตฝายวิญญาณ) 
 

การศึกษาพระวจนะของพระเจา 
 

นําไปสู 
 

การเพิ่มความรูในฝายวิญญาณ 
 

เมื่อนํามาใชโดยทางฤทธิ์อํานาจ 
ของพระเจาจะนําไปสู 

 
การเติบโตฝายวิญญาณ 

(ความไพบูลย,ความบริบูรณ) 
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ปดทาย 
 

 เราไดมาถึงการสรุปของการสึกษาเรื่องรากฐานของความเชื่อของคริสเตียน 
 แตโดยความเปนจริงแลวคุณยังไมจบหลักสูตรนี้ตามที่เปาโลไดกลาวไววาคุณตอง... 
 ...เราจะไดกาวหนาไปอยางนี้  (สูความไพบูลย) (ฮีบรู 6:1) 
 แตละบทของหลักสูตรนี้เร่ิมตนดวยรายการของวัตถุประสงคซึ่งเปนเปาหมายที่
จะตองทําใหสําเร็จในการศึกษาบทนั้น ๆ  
 วัตถุประสงคใหมสําหรับบทตอไปของชีวิตของคุณ  คือความไพบูลย (ดีพรอม, 
ครบถวน) ... 
 “เราอธิษฐานขอสิ่งนี้ดวย คือขอใหทานทั้งหลายบรรลุถึงความบริบูรณในพระคริสต” 
(2 โครินธ 13:9) 
 
หมายเหตุ :-  ในภาษาอังกฤษ ใชคําวา  Perfect  ในทุกขอที่มีความหมายนี้  แตใน
ภาษาไทยใชหลายคํา  เชน  บริบูรณ  ดีรอบคอบ  ดีพรอม  ครบถวน  ไพบูลย  ...  (ผูแปล) 
 

κ 
  
 
  
 
  

 
 
 

  
  

 
 
 

ชื่อ............................................... 
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บททดสอบตนเอง  บทที่  11 

 
1. นิยามคําวา  “ความไพบูลย,  ความบริบูรณ” 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
2. ใครเปนตัวอยางของความไพบูลยสําหรับผูเชื่อ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
3. นิยามคําวา “ความไพบูลยในระยะเริ่มตน” 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
4. คําวา “ความไพบูลยที่กาวหนาไป” 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
5. บอกถึงปจจัยที่เกี่ยวของขบวนการไปสูความไพบูลย (มีอะไรบางที่ทําใหเราไปสู
 ความไพบูลย)  
 _____________________________      ____________________________   __ 
 _____________________________      __________________________   ____  
 _____________________________      ____________________________   __ 
 _____________________________      ____________________________   __ 
 _____________________________      ____________________________   __ 
 
 
6. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจําของบทนี้ 
 ___________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________ 
 
7. ถาขอความใดถูกเขียน  ถ  ลงขางหนา  ถาขอความใดผิดเขียน  ผ  ลงขางหนา 
 a.  _______   ความเติบโตฝายวิญญาณขึ้นอยูกับวาเขาเปนคริสเตียนมานานเทา
 ใด 
 b.  _______   การชําระใหบริสุทธิ์ที่กาวหนาตอไปไมไดหมายความวาความรอด
 นั้นยังไมสมบูรณ 
 c.  _______   กิจกรรมหลายอยางของคริสเตียนจะชวยใหคุณเติบโตฝายวิญญาณ
 d.  _______   ความไพบูลยมาโดยการเพิ่มความรูฝายวิญญาณและการนําความรู
 นั้นมาใชเปนสวนตัว 
 
8. มาตรฐานของความไพบูลยสําหรับผูเชื่อคืออะไร ? 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 

κ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําตอบบททดสอบ   บทที่  11 
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1. คําวาความไพบูลยหมายถึง  สมบูรณ  เสร็จส้ิน  และการเปนผูใหญ  คริสเตียนที่
 ถึงความไพบูลยคือ  ผูที่โตฝายวิญญาณแลว  หมายถึง  รางกาย  ความคิด  จิตใจ
 และวิญญาณของเขาอยูภายใตการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์  หนา  165 
2. พระเยซูคริสต  หนา  168 
3. ความไพบูลยในระยะเริ่มตนคือ  บาปทั้งสิ้นในอดีตของคุณไดรับการอภัยแลว  
 เมื่อคุณกลับใจและยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด  หนา  170 
4. ความไพบูลยที่กาวหนาตอไปคือ  ขบวนการที่ตอเนื่องของความไพบูลยในชีวิตของ
 ผูเชื่อภายหลังความไพบูลยในระยะเริ่มตนที่พนจากบาปในเวลาที่เราไดรับความ
 รอด  หนา  171 
5. หนา   172-175 
 -  รากฐานที่ดี 
 -  ตอบสนองตอพระวจนะของพระเจา 
 -  การอธิษฐาน 
 -  การอุทิศตัวถวาย 
 -  ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 -  การยอมอยูในผูรับใชที่พิสูจนตนแลว  
 -  ความทุกขยาก 
 -  การควบคุมตนเอง 
 -  ตอบสนองตอการปรับปรุงแกไข 
6. “เหตุฉะนี้ทานทั้งหลายจงเปนคนดีรอบคอบ  เหมือนอยางพระบิดาของทาน  ผู
 ทรงสถิตในสวรรคเปนผูดีรอบคอบ” (มัทธิว 5:48)  หนา  164 
7. a. ผ  
 b ถ  
 c ผ  
 d ถ  
8. พระวจนะของพระเจา  หนา  170 

 κ 
 

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
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 จงศึกษาเรื่องความไพบูลยตอไปโดยใชขออางอิงตอไปนี้ 
 

ขออางอิงในพันธสัญญาใหม 
 

พระบัญชาใหเปนคนดีรอบคอบ 
 มัทธิว  5:48 
 ยอหน  17:23 
 1 โครินธ 7:1, 13:9,11 
 2  โครินธ 7:1, 13:9,11 
 โคโลสี  4:12 
 ฮีบรู 6:1,  13:21 
 ยากอบ  1:4 
 

สิ่งที่กีดกั้นไมใหไปถึงความไพบูลย 
 ลูกา 8:14 
 กาลาเทีย  3:3 
 ฟลิปป  3:15 
 ฮีบรู  7:11,19,  9:9,  10:1 
 

เหตุผลที่ตองเปนคนดีพรอมครบถวน 
 ยอหน  17:23 
 โรม  12:2 
 โคโลสี 4:12 
 2  ทิโมธี  3:16-17 
 ยากอบ  1:4, 2:22,  3:2 
 1  ยอหน  2:5 
 

เราจะไปถึงความไพบูลยไดอยางไร 
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 มัทธิว  19:21    โคโลสี  1:28,  3:14 
 ลูกา  6:4    2  ทิโมธี  3:16-17 
 2  โครินธ  3:3    ฮีบรู 2:10, 7:11 
 เอเฟซัส  4:12-13   ยากอบ  1:4,17, 25, 2:22, 3:2 
 ฟลิปป  3:12, 15   1 เปโตร  5:10 
 1  ยอหน  2:5,  4:12, 4:17-18 
 

ขออางอิงในพันธสัญญาเดิม 
 
 อับราฮัมตองเปนคนดีพรอมตอหนาพระเจา  :  ปฐมกาล  17:1 
 เฮเซคียาหตองดีพรอมตอหนาพระเจา  :  อิสยาห  38:3  (คําวาสิ้นสุดใน
ภาษาอังกฤษใช Perfect  Heart)   
 วิธีของพระเจาสําหรับเรานั้นบริสุทธิ์หมดจด  :  2  ซามูลเอล  22:31 
 บริสุทธิ์หมดจด  =  บริบูรณ  Perfect  
 อานหนังสือ  1  และ  2  พงศกษัตริย  คุณจะพบวลีที่วา  “ใจของเขาไมบริสุทธิ์หมด
จด”  ใชอธิบายกษัตริยที่ชั่วรายซึ่งปกครองอิสราเอล 
 ขณะที่คุณอานเรื่องกษัตริยเหลานี้  จงสังเกตุดูวาเหตุใดจิตใจของเขาจึงไมบริสุทธิ์
หมดจดและผลของการที่เขาไมดีพรอมนั้นเปนอยางไร 
 

ความบริบูรณในหนังสือสดุดี 
 ศึกษาดูวา  กษัตริยดาวิดกลาวอะไรเกี่ยวกับความบริบูรณ 
 วิถีทางของพระเจานั้นบริบูรณ :  สดุดี  18:30,32 
 กฎหมายของพระเจานั้นรอบคอบ  :  สดุดี 19:7 
 ปลายทางของคนไรตําหนิ (บริบูรณ)  นั้นคือสันติสุข  :  สดุดี 37:37 
 เราตองดําเนินอยางดีรอบคอบตอหนาพระเจา : สดุดี 10:1,2,6 
 

κ   
 

ภาคผนวก 
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 “รากฐานของความเชื่อ”  เปนการศึกษาที่สําคัญสําหรับผูเชื่อใหม  เพราะไดสอน
หลักขอเชื่อพื้นฐานของพระเยซู  ซึ่งใหรากฐานที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตฝาย
วิญญาณ (ฮีบรู 6:1-3) 
 ผูเชื่อใหมเปนเหมือนทารกแรกเก ิดในโลกฝายธรรมชาติ  คุณยอมจะไมนําเอาทารก
แรกเกิดใหมมาแลวชี้ไปที่ประตูแลวบอกวา “เราจะมาดูหนูภายในอีก 2 อาทิตย”  ซึ่งนี่เปนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรและเปนเหตุใหเผูเชื่อที่เพิ่งเกิดใหมตายฝายวิญญาณ 
 ความรับผิดชอบของคุณตอวิญญาณของชายและหญิง ไมไดส้ินสุดลงที่หนา
ธรรมาสน  ซึ่งเขาออกมาอธิษฐานสํานึกผิด  คุณตองรับผิดชอบที่จะนําผูเชื่อใหมจากหนา
ธรรมาสนเขาสูคริสตจักร 
 ผูเชื่อใหมทุกคนตองการดูแลเอาใจใสเปนสวนตัวจากคริสเตียนที่เติบโตแลว  เขา
ตองการการฟูมฟกในโลกฝายวิญญาณเชนเดียวกับทารกในฝายธรรมชาติ  ทารกตองการ
การดูแลทันทีหลังจากที่เขาเกิดมา ยิ่งกวาเวลาใด ๆ  
 จงใชโครงสรางตอไปนี้เพื่อใหดูแลฝายวิญญาณแกผูเชื่อใหม 
 
ขั้นตอนแรก 
 ภายใน  24  ชั่วโมงหลังจากคนหนึ่งไดตอบสนองตอขาวประเสริฐ  สํานึกผิดและ
ยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด  เขาควรไดรับการติดตอเปนการสวนตัวจากคริสเตียนที่
เติบโตแลว 
 ผูเชื่อใหมอาจอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมดีเต็มไปดวยคําดาทอ  การสนทนาที่ผิด
ศีลธรรมและการกระทําที่บาป  การติดตอเปนการสวนตัวจากคริสเตียนที่เติบโตแลว  จะให
การหนุนใจและทําใหเขารูวาบางคนหวงใย  เอาใจใสและกําลังอธิษฐานเผื่อเขา 
 จุดประสงคของการติดตามผลในระยะแรกก็คือ 
 -  เพื่อทําใหผูเชื่อใหมรูวาเขามีเพื่อคริสเตียนที่หวงใย  เอาใจใสเขา 
 -  เพื่อตอบคําถามที่เขาอาจจะมี 
 -  เพื่ออธิษฐานกับเขาเกี่ยวกับความตองการสวนตัวของเขา 
 -  เพื่อนําเขาเขาสูโปรแกรม “รากฐานของความเชื่อ”  ที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 
 
ขั้นตอนที่สอง  
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 ตามที่เนนไวในการศึกษานี้คือ  การสอนตอเนื่งอหลังจากการกลับใจเปนรูปแบบที่
พระเยซูทรงวางไวและคริสตจักรในสมัยแรกไดกระทําตาม 
 หลักสูตร “รากฐานของความเชื่อ”  นี้อาจใชเพื่อสอนหลักการเบื้องตนของพระเยซูแก
ผูเชื่อใหม  เราอาจทําได  5  วิธีดังนี้ : 
 วิธีที่หนึ่ง จัดชั้นเรียน “รากฐานของความเชื่อ” สําหรับผูเชื่อใหม  ผูสอนควร
เปนคริสเตียนที่เติบโตแลว  และควรจัดซ้ําตอไปในคริสตจักร 
 ผูเชื่อใหมทุกคนควรลงทะเบียนเขาเรียนในหลักสูตรนี้  ถาเขาขาดเรียนไปตอนใด  
ครูควรติดตอเขาเปนสวนตัวและใหโอกาสเรียนชดเชย 
 ประโยชนของวิธีนี้คือ  ผูเชื่อใหมไดรับการสอนในกลุมกับคริสเตียนอื่น ๆ เขาจะ
คุนเคยกับผูที่มีความเชื่อในระดับเดียวกัน  โดยมีความตองการและคําถามเหมือน ๆ กัน 
 
 วิธีที่สอง คริสเตียนที่เติบโตแลวจะไดรับมอบหมายใหดูแลผูเชื่อแตละคน  
คริสเตียนผูนี้จะพบปะกับผูเชื่อใหมเปนประจําเพื่อศึกษา  “รากฐานของความเชื่อ”  เปนการ
สวนตัว   
 ประโยชนของวิธีนี้คือ  ผูเชื่อใหมสามารถกาวหนาไปในฝายวิญญาณตามอัตรา
ความเร็วของเขาเอง  เขาอาจเรียนไดเร็วหรือชาตามที่เขาสามารถ 
 จะมีโอกาสมากในการตอบคําถามสวนตัวและมีความสัมพันธเกิดขึ้นระหวางผูเชื่อ
ใหมและครู  เขาสามารถหันไปหาครูเมื่อมีคําถาม  ความตองการและปญหาเกิดขึ้น  ซึ่ง
ตองการคําปรึกษาทางฝายวิญญาณ 
 ถาใชการสอนเปนการสวนตัวแบบนี้   ผูชายควรฝกอบรมผูชายเทานั้น  และผูหญิง
ฝกอบรมผูหญิงเทานั้น 
 ครูและคนที่อสน “รากฐานของความเชื่อ” ไมวาโดยวิธีใดควรไดเรียนหลักสูตรนี้จบ
กอนและยอมผูกพันตนตอความรับผิดชอบในการดูแลผูเชื่อใหม 
 
 วิธีที่สาม แนะนําผูเชื่อใหมใหอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีรเปนประจํา  อยา
ทึกทักเอาวาเขารูวาจะอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีรอยางไร  จงให้ําแนะนําพื้นฐานดานนี้ 
 สถาบันฮารเวสไทมเสนอหลักสูตรชื่อ  “การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค”  
ขอแนะนําการอธิษฐานไดใหไวในหลักสูตรชื่อ “ยุทธวิธีฝายวิญญาณ” 
 วิธีที่สี่      ผูเชื่อใหมวรถูกนําเขาไปสูประสบการณของการบัพติสมาในน้ําและบัพติ
สมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหเร็วที่สุดเมื่อเขาพรอมฝายวิญญาณ 
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 วิธีที่หา         ชวยผูเชื่อใหมใหพบตําแหนงที่ของเขาในพระกายของพระคริสตใน
คริสตจักร  แนะนําเขาใหคนหาของประทานแหงพระวิญญาณ  หลักสูตรของสถาบันฮาร
เวสไทมชื่อ “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”  จะชวยคุณได 
 ทาทายเขาใหมีความรับผิดชอบเปนการสวนตัวสําหรับผูเชื่อทุกคนในการไปบอก
ขาวประเสริฐแกผูอ่ืน  คุณอาจใหหลักสูตรชื่อ “ยุทธวิธีเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ”  และ  
“ทัศนะของพระคัมภีรเกี่ยวกับโลก”  เพื่อส่ืสารคําทาทายนี้ 
 
จําไววา  :  เปาหมายของคุณคือ  เพื่อรวบรวมผูเชื่อใหมเขาสูคริสตจักรในฐานะสมาชิกที่มี
หนาที่และเกิดผลตอไป  ซึ่งจะสามารถกาวไปสูความไพบูลย (เติบโตฝายวิญญาณ)ได 
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