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ง. วางใจในการเติบโตและการพัฒนาแบบตอเน่ือง  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การชวยเหลือตามภารกิจของฉัน 

คํานํา 
 สวนสุดทายของการอบรมของเราเก่ียวของกับการพัฒนา และการปรับปรุงตนเองอยางเปน
นิสัย ซึ่งเปนสวนที่ครอบคลุมความเปนผูรับใชตนเอง   เคล็ดลับของการปรับปรุงตนเองก็คือ  การกาว
เล็กๆทุกวัน การกระทําส่ิงเล็กๆ อยางสมํ่าเสมอจะกอเกิดผลทบทวี  มีอํานาจมากกวาความพยายาม
อยางยิ่งใหญเพียงคร้ังเดียว 
 การลับเล่ือยใหคมคือ  การมีชัยชนะเหนือตนเอง  เปนนายของตนเอง    และชวยทําใหเราได
ปฏิบัติและฝกฝนทุกๆ เร่ืองที่ผานมา   ชวยสรางความม่ันใจภายใน  ทั้งยังเปนการรักษา
ความสามารถของเราในการรับใชและชวยเหลือ   เราจําเปนตองเติบโตและพัฒนาตัวเราเองใน  4 
เร่ือง คือ  รางกาย   จิตวิญญาณ  สติปญญา  สังคมและอารมณ 
รางกาย 
 เราตองสรางรางกายของเราใหแข็งแรงดวยการออกกําลังกาย   การรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  พักผอนอยางเพียงพอ   และดูแลรักษาสุขภาพอยางถูกตอง    เพ่ือเราจะไดระมัดระวัง
จิตใจของเราดังสุภาษิต ( ภาษาลาติน ) ที่วา   “mens  sana  in  corpore  sano”  คือ     จิตใจที่
แจมใสยอมอยูในรางกายที่สมบูรณ 
จิตวิญญาณ 
 เราเติบโตฝายวิญญาณดวยการภาวนาและทําสมาธิกับพระคัมภีร   โดยการมีสวนรวม
ตามปกติในพิธีกรรม  การอานหนังสือศรัทธา  การทบทวนและการเขาเงียบ 
สติปญญา 
 เราฝกฝนความคิดของเราดวยการเรียนจากการอาน   การเขียน  การใชเวลาไตรตรอง  การ-
วางแผน  การวิเคราะห ฯลฯ 
สังคมและอารมณ 
 เราพัฒนาทางสังคมและอารมณโดยการสรางความวางใจในความสัมพันธของเราดวยอยาง
ตอเนื่องดวยความรักและการรับใชผูอ่ืนอยางไมมีเง่ือนไข 
 การดูแลตัวเองใน  4 เร่ืองที่กลาวนี้เปนกิจกรรม  PC สําหรับสวนตัวเราเอง คือเปนการฝกฝน
การรับใชตัวเองดวยการรักษาและเพ่ิมพูนความสามารถในการผลิตสวนตัวเรา 
ทําทีละนอยแตสม่ําเสมอ 
 หลักการที่อยูเบื้องหลังกิจกรรม  PC  สําหรับบุคคล  ก็คือ ความสมํ่าเสมอ  อยาวางโครงการ
ยากๆ ยกเวนวาบางทีคุณจะทําตามแผนแบบสบายๆ ของคุณ  คุณจะตองทํากิจกรรม PC ทุกๆ วัน  
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ตลอดชีวิตที่เหลือของคุณ  นิสัยจะชวยใหเกิดความสมํ่าเสมออาศัยความคิดที่วา  การลับเล่ือยใหคม
เปนนิสัยที่สําคัญที่สุดของชีวิตคุณ 
 กิจกรรม PC ที่เราไดทําในสวนบน   บรรยายถึงการควบคุมซึง่เราคนหา   เราไมไดควบคุม
ตนเองในการตัดสินใจซึ่งเรากระทําในชั่วขณะการแสดง แตโดยผานทางแผนการปรับปรุงประจําวัน  
ดวยการใชกิจกรรมเล็กประจําวันซึ่งเรากําหนดเนื้อเร่ืองทางรางกาย  จิตวิญญาณ สติปญญา รวมทั้ง
สังคมและอารมณ  เพ่ือใหการควบคุมของเราดําเนินตอเนื่องไป  และกิจกรรมตางๆ ที่ตอเนื่องของ
เราก็แสดงถึงบุคลิกที่เราสรางข้ึนผานทาง PC สวนบุคคล  เปนประจําวันนั่นเอง 
เอาใจใสรางกายของเรา 
 การรับประทานอาหารมีผลตอสุขภาพของเรา  อาจกลาวงายๆ วา เราควรหลีกเล่ียงทุกอยาง
ที่ทําใหรางกายของเราปวย  วิธีการทานอาหารทีด่ี  คือ  ทานผัก  ผลไม  และเมล็ดพืช ใหมากๆ  ทาน
เนื้อ  ไขมัน  เกลือและน้ําตาลแตนอย  ธาตุอาหารที่ดีจะชวยเราพัฒนารางกายใหแข็งแรงข้ึนเพ่ือรับ
ใชตัวเรา   และรางกายที่ดีก็จะเกิดผลดีตอความสามารถทางดานจิตวิญญาณและสติปญญา 
 การออกกําลังกายจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของรางกาย  แตละคนควรจะมีแผนการออก
กําลังกายที่เหมาะกับอายุและรางกายของตน  แผนการออกกําลังกายที่ดีควรจะครอบคลุมมิติตางๆ 
คือ ความอดทน  ความยืดหยุน  ความแข็งแรงและทักษะ  ความอดทนอาจไดจากการเตนแอโรบิก   
ความยืดหยุนจากการกมและเหยียดตัว  ความแข็งแรงจากการทํางานยกน้ําหนักหรือเพาะกาย  
ทักษะจากหลายๆ ส่ิง เชน เทนนิส  แบดมินตัน ฯลฯ 
 ผลประโยชนยิ่งใหญที่ไดจากการออกกําลังกาย คือความเคารพตนเอง  เม่ือเราฝกฝนวินัยให
ตัวเราและออกกําลังกายปกติ  เราไดทําใหความรูสึกถึงคุณคาภายในและศักด์ิศรีสวนตัวม่ันคงข้ึน  
ความสํานึกถึงความเคารพตนเองแผไปในทุกส่ิงที่เราทําและเปนปจจัยหลักในความมีประสิทธิภาพ
ของเรา 
เอาใจใสสติปญญาของเรา 
 เราทําใหปญญาของเราเพ่ิมข้ึนเม่ือเราทาทายมัน  ความคิดของเราก็คลายกับกลามเนื้อของ
เราที่จะแข็งแรงข้ึนถาเราใช   การดําเนินตามกิจวัตรประจําวันจะทําใหความคิดเราทึบได  เราตองการ
คําทาทายเพ่ือลับความคิดใหคม  การทาทายความคิดของเราเปนปกติจะเปนประโยชนแกเราใน
ทุกเร่ือง 
 การฝกฝนความคิดไมใชเร่ืองที่นาเบื่อ  เราสามารถทําไดดังนี้  คือ อานดูวารสารสัก 1 แบบ   
เขียนอยางสรางสรรค    เร่ิมงานอดิเรก    มีสวนรวมในการเรียนรูสัก  1 เร่ือง    ฟงเพลงที่ดี   
 
 
 



 

 

 

88

เอาใจใสใจของเรา 
 ในพระคัมภีรกลาววาใจเปนศูนยกลางของส่ิงมีชีวิต พระเจาประทับในใจของคนที่รักพระองค  
และใจนี่เองเปนที่มาของวิสัยทัศนและภารกิจของเรา   คุณคาและการตัดสินใจของเรา  มิติดาน
จิตวิญญาณเกี่ยวของกับใจในความหมายทางพระคัมภีร 
 เรามีคําแนะนําเพ่ือการเติบโตทางจิตวิญญาณดังนี้  คือ ภาวนาและทําสมาธิกับพระวาจา
ของพระเจาทุกวัน รวมในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปนปกติ ถอมตัวเปดรับการยกโทษ และการ-
บรรเทาใจทางศีลอภัยบาป   การอานหนังสือสงเสริมศรัทธา   การทบทวนและการเขาเงียบ ( ฟนฟู
จิตใจ )   การกระทําเหลานี้ชวยใหเราเติบโตเปนเสมือนบุตรชายและบุตรสาวของพระเจา  และเปน
ผูรับใชที่ซื่อสัตยของพระเยซูคริสตเจา 
เอาใจใสความสัมพันธของเรา 
 เราเติบโตในเร่ืองของสังคมและอารมณเม่ือเราอยูกับคนอ่ืน   หรือกลาวอีกลักษณะหนึ่งไดวา  
เราสามารถฝกในมิตินี้ไดตลอดวัน  และเติบโตในเร่ืองนี้โดยการเปนฝายเร่ิมตนทํากอนคือ ตอบสนอง
ในทุกสถานการณในฐานะผูกระทํากับคนอ่ืน  ไมใชผูถูกกระทําโดยผูอ่ืน  โดยอารมณของเราหรือโดย
กรณีแวดลอม  แตกระทําตามที่ควรจะเปนในสถานการณนั้น  เราจะเติบโตในความสัมพันธของเรา
ถาเรามีความสัมพันธแบบไมมีเง่ือนไข  มีความตองการเห็นประโยชนมากมายเกิดข้ึนจากเราและ
โดยการกระทําตางๆของเราที่ชวยใหระดับความวางใจเติบโตสูงข้ึนเร่ือย  ๆ
 ส่ิงที่สําคัญคือ ตองไมเอาใจใสทุกๆ เร่ืองเพียงชั่วขณะ  เพราะทุกคนก็สามารถทําเชนนั้นได  
ตองทําใหเปนปกติ และตอเนื่องจนเปนกิจวัตร    ในชีวิตของเรามีส่ิงที่เปนเร่ืองทาทายอยางยิ่งใหญ
อันนําไปสูชัยชนะที่ยิ่งใหญเทา  ๆ กัน   คือชัยชนะสวนตัวและชัยชนะของสวนรวม 
 เราไดรับชัยชนะสวนตัว โดยการเรียนรูที่จะเปนฝายเร่ิมตนทํากอนตามแนวทางที่เรามีอิสระ
และทําในส่ิงที่เราพบวาเปนภารกิจแหงชีวิตของเรา ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยบทบาทและเปาหมาย
ตางๆ  และเรียนรูที่จะทําตามลําดับความสําคัญของส่ิงตางๆ   สําหรับชัยชนะสวนรวมนั้นเราตอง
อาศัยกฎทองในการสรางความสัมพันธและการติดตอส่ือสาร  รวมทัง้การเรียนรูการนําความแตกตาง
มาใชเพ่ือการประสานพลัง    เราพึงตระหนักวาชัยชนะสวนตัวตองมากอนชัยชนะสวนรวม    เพราะ
ทัศนคติและพฤติกรรมมากมายที่สนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางเรา ตองมาจากภายในตัวแตละคน  
ชัยชนะสวนตัวจัดสรรเราใหดําเนินไปในหลักการที่ถูกตรงตามกฎ ซึ่งถูกจารึกไวในธรรมชาติของเรา  
และทําใหเราทํางานอยางกลมกลืนกับคนอ่ืน  ๆ
 เราสามารถเติบโตในฐานะของบุตรชายและบุตรสาวของพระเจา  และมีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติความเปนผูรับใชในชีวิตของเราดวยความซื่อสัตย  และการเปนผูรับใชเพียงวันละ  1 ชั่วโมง ก็
เปนการสะสมชัยชนะสวนตัว ซึ่งไดมาจากการตอสูและมีชัยชนะแหงพระหรรษทานของพระเปน
เจาของเราในสงครามที่ยิ่งใหญ 
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แบบฝกหัดประยุกต 
 จะใชเวลาวางแผนพัฒนาสวนบุคคลของคุณเอง  ซึ่งครอบคลุมทั้ง  4  มิติ คือ รางกาย  
จิตวิญญาณ  สติปญญา  สังคมและอารมณ 
แผนสําหรับความสมดุลทางรางกาย 
  เปนส่ิงที่งายแกการปฏิบัติ  มุงใหการเร่ิมตนและมีกําลังตอเนื่อง 
  เนนความอดทนและความยืดยุน 
  ประสงคส่ิงใด  ระบุเวลาและความถี่  พิจารณาวาทํารวมกับใครบางไหม 
  คุณควรจะเปล่ียนแปลงการควบคุมอาหารของคุณหรือไม  คุณตองการลดน้ําหนัก

หรือไม   คุณควรจะเลิกสูบบุหร่ีไหม  คุณกําลังดื่มเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอลมากไป
ไหม 

  คุณไดตรวจสุขภาพเปนปกติไหม 
แผนสําหรับความสมดุลทางสติปญญา 
  เปนส่ิงที่งายแกการปฏิบัต ิ
  เลือกบางส่ิงที่สามารถดําเนินไปไดทีละเล็กละนอย ทุกๆวัน 
  สรางความหลากหลาย  สรางความเติบโต 
  กําหนดสถานที่  และชวงเวลาเฉพาะสําหรับแผนการเติบโตของสติปญญาของคุณ 
แผนสําหรับความสมดุลทางจิตวิญญาณ 
  เปนส่ิงที่งายแกการปฏิบัติ  มุงใหการเร่ิมตนและมีกําลังตอเนื่อง 
  สรางความหลากหลาย  สรางความเติบโต 
  กําหนดสถานที่  และชวงเวลาเฉพาะสําหรับกิจกรรมฝายจิตวิญญาณของคุณในทุกๆ วัน 
แผนสําหรับความสมดุลทางสังคมและอารมณ 
 เราตองไมวางแผนพิเศษใดๆ สําหรับมิติทางสังคมและอารมณ  เพราะเราตองฝกปฏิบัติ
ตลอดวันและทุกวัน 

 จงเขียนแผนกิจกรรม PC  สําหรับสวนตัว   จงแบงปนแผนนั้นในกลุมของคุณและพรอม
รับคําวิจารณดวย   แลวเราจะสามารถชวยซึ่งกันและกันใหยืนอยูในความเปนจริงได 
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การทดสอบจิตสํานึกของผูนําแบบผูรับใช 
บทสรุป 
 ในการเติบโตตอไปภายหนา  คุณไดรับความคาดหวังไววาจะตองเปนผูเร่ิมตนทํากอน  
ดําเนินชีวิตแบบผูรับใชตามที่ไดรับมอบหมายจากพระเจา  และความสําเร็จที่คุณไดรับนั้นอยูบน
พื้นฐานของการกระทําสิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่สงเสริมการเติบโตอยางม่ันคง 
1. คุณไดพัฒนาแผนเพ่ือสนับสนุนการเติบโตทุกวันในมิติของรางกาย  จิตวิญญาณ  และสติปญญา 

หรือไม 
2. คุณไดทําใหกิจกรรมเหลานั้นเปนสวนของแผนประจําสัปดาหของคุณหรือไม 
3. คุณไดจัดเวลาประจําวันสําหรับชัยชนะสวนบุคคลหรือไม 
4. สัปดาหนี้คุณไดลับเล่ือยใหคมทุกวันไมเคยพลาดเลยหรือไม 
5. คุณไดเปล่ียนแปลงกิจกรรมของคุณในบางโอกาสเพ่ือไมใหนาเบื่อหรือไม 


