บทนำ
พระคัมภีร์ได้เปรี ยบเทียบชีวิต

คริ สเตียนที่เชื่ อฟังเป็ นดัง่ ต้นไม้ที่กำลังเติบโตขึ้นและมี

ผลผลิต
“เขำเป็ นก็เหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ ำ ซึ่ งหยัง่ รำกออกไปยังธำรน้ ำ ไม่กลัวต่อแสงแดดอัน
แรงกล้ำ ใบมันไม่เคยเหี่ ยวแห้ง, แต่ยงั คงเขียวขจีอยูเ่ สมอ, ไม่กระวนกระวำย แม้แต่ในปี แห้งแล้ง
และไม่เคยที่จะหยุดออกผล
อะไรก็ตำมที่เขำผูม้ ีควำมเชื่อฟังนั้นได้กระทำก็มีควำมจำเริ ญขึ้นอยู่
เสมอ
จำกสดุดี 1:3 และ เยเรมีย ์ 17:8
คุณต้องกำรให้ชีวติ ของคุณเป็ นเหมือนอย่ำงนั้นไหม? ข่ ำวดี! มันสำมำรถเป็ นไปได้บทเรี ยน
ในหนังสื อเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพูนควำมรู ้ของคุณเท่ำนั้น แต่จะช่วยคุณให้เติบโตอย่ำงเข้มแข็งมี
ชีวติ ที่อุดมสมบูรณ์และเกิดผล ถ้ำเพียงแค่ศึกษำพระคัมภีร์อย่ำงง่ำย ๆ โดยใช้หนังสื อเล่มนี้ก็จะไม่
สำมำรถเนรมิต ให้คุณเติบโตได้แต่คุณต้องพึ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่จะช่วยคุณในกำรศึกษำเรี ยนรู ้
พวกคุณหลำย ๆ คน ที่อ่ำนหนังสื อเล่มนี้แล้ว ได้มีควำมปรำรถนำที่จะช่วยคนอื่นให้รู้จกั
พระเจ้ำมำกขึ้นนัน่ เป็ นสิ่ งที่ดีมำก! ก่อนที่จะช่วยคนอื่น ตัวเรำเองจะต้องเติบโตก่อนเป็ นอันดับแรก
นี่เป็ นเหตุผลหนึ่งที่เรำควรจะทุ่มเทจิตใจของเรำเข้ำไป ในกำรศึกษำพระวจนะของพระเจ้ำกับพี่เลี้ยง
ของคุณเสี ยก่อน
หยุดและอธิ ษฐำนในเวลำนี้ และบอกกับพระเจ้ำว่ำคุณต้องกำรที่จะทุ่มเทจิตใจ 100 % ลง
ไปในกำรศึกษำและประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้ำ
คุณตื่นเต้นที่จะเติบโตไหม? มำเริ่ มต้นกันเลย!
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กำรเฝ้ ำเดีย่ ว
I.

II.

III.

อ่ำนลูกำ 10:38-42
A.
สิ่ งเดียวที่ตอ้ งกำรที่พระเยซูตรัสถึงคืออะไร? ( ดูขอ้ 42,39)
B.
มำรธำยุง่ อยูก่ บั สิ่ งที่เป็ นบำปหรื อไม่?
C.
ถ้ำหำกว่ำมำรธำยุง่ อยูก่ บั สิ่ งที่ดี, แล้วเธอทำอะไรผิด?
D.
อะไรคือ “สิ่ งที่ดี” ที่คุณยุง่ อยูด่ ว้ ย แทนที่คุณจะใช้เวลำตำมลำพังกับพระเจ้ำ?
อ่ำนสดุดี 42:1-2 ในข้อนี้
A.
กษัตริ ยด์ ำวิด (ผูเ้ ขียนสดุดี 42)
B.
ได้เปรี ยบเทียบควำมปรำรถนำพระเจ้ำของเขำกับอะไร?
C.
คุณคิดว่ำ
ทำไมเขำถึงได้เปรี ยบเทียบควำมปรำรถนำพระเจ้ำของเขำกับควำม ปรำรถนำน้ ำ?
ทำไมเรำถึงต้องกำรน้ ำ?
D.
คุณต้องกำรดื่มน้ ำบ่อยแค่ไหน?
E.
คุณต้องกำรใช้เวลำกับพระเจ้ำบ่อยแค่ไหน?
F.
คุณคิดว่ำทำไมจิตวิญญำณของเรำถึงต้องกำรพระเจ้ำ?
ดำวิดบอกว่ำเขำต้องทำอะไรเพื่อที่จะทำให้ควำมปรำรถนำพระเจ้ำของเขำสมปรำรถนำได้?
สิ่ งหนึ่งที่พระเยซูเสด็จลงมำในโลกก็เพื่อจะให้ชีวิตนิ รันดร์ แก่มนุษย์ ในยอห์น 17:3, พระ
เยซูตรัสว่ำ “นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือ ที่เขำรู้ จกั พระองค์ผทู้ รงเป็ นพระเจ้ำเที่ยงแท้องค์
เดียว และรู้จกั พระเยซูคริ สต์ที่พระองค์ทรงใช้มำ” เหมือนอย่ำงในควำมสัมพันธ์อะไรก็ตำม
, เป็ นทำงเดียวที่คุณสำมำรถจะรู ้จกั พระเจ้ำอย่ำงใกล้ชิด โดยกำรใช้เวลำกับพระองค์
ตั้งแต่โบรำณกำลจนถึงปั จจุบนั ประชำกรของพระเจ้ำได้พบว่ำ เวลำในแต่ละวันที่จะพบกับ
พระเจ้ำนั้นเป็ นสิ่ งที่สำคัญต่อชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณ อ่ำนเรื่ องของคนแต่ละคนต่อไปนี้ และ
ควำมสำคัญที่เขำให้กบั กำรใช้เวลำตำมลำพังกับพระเจ้ำ
A.
กษัตริ ยด์ ำวิด 5:3
1.
ดำวิดใช้เวลำกับพระเจ้ำเมื่อไร?
2.
ระหว่ำงที่เขำใช้เวลำกับพระเจ้ำเขำทำอะไร?
B.
ดำเนียล ดำเนียล 6:10
1.
ดำเนียลมีอุปนิสัยอย่ำงในกำรใช้เวลำกับพระเจ้ำ?
2.
เขำทำอะไรเมื่อเขำอธิษฐำน?
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C.

IV.

V.

VI.

พระเยชู มำระโก 1:35
1.
พระเยชูเห็นถึงควำมสำคัญที่จะใช้เวลำกับพระบิดำอย่ำงไร?
2.
แม้แต่พระเยชู บุตรของพระเจ้ำก็คิดว่ำมันเป็ นสิ่ งสำคัญในกำรใช้เวลำกับ
พระบิดำ, แล้วคุณคิดว่ำสำหรับคุณแล้วมันสำคัญอย่ำงไร ที่จะใช้เวลำกับ
พระเจ้ำ?
3.
ทำไม?
เรำควรทำอะไรเมื่อเรำใช้เวลำกับพระเจ้ำ? จงอ่ำนข้อต่อไปนี้และเขียนคำตอบของคุณ
A.
สดุดี 46:10
1.
ที่กล่ำวว่ำ “จงนิ่งเสี ย” หมำยควำมว่ำอะไร?
2.
ทำไมสิ่ งนี้จึงสำคัญเมื่อเรำใช้เวลำกับพระเจ้ำ?
B.
สดุดี 96:1-4
C.
สดุดี 139:23-24 และยอห์น 16:7-8
ที่บอกกับพระเจ้ำว่ำ “ขอทรงค้ นดูข้าพระองค์ และทราบจิตใจของข้ าพระองค์ ”
หมำยควำมว่ำอะไร? (จำไว้วำ่ พระเจ้ำรู้ทุก ๆ สิ่ งอยูแ่ ล้ว, ดังนั้นผูท้ ี่เขียนสดุดี 139
ทูลขอต่อพระเจ้ำให้ทำอะไรแก่เขำ )
D.
ลูกำ 10:39
E.
สดุดี 5:3
F.
จำกข้อข้ำงบน, ให้เขียนสิ่ งที่คุณสำมำรถทำได้เมื่อคุณใช้เวลำกับพระเจ้ำ
1.
...................................................
2.
...................................................
3.
...................................................
4.
...................................................
5.
....................................................
คำถำมในกำรอภิปรำย
A.
คุณเคยเวลำกับพระเจ้ำโดยกำรอ่ำนพระวจนะของพระองค์และกำรอธิ ษฐำนไหม?
แบ่งปั นกับเพื่อนในกลุ่มเกี่ยวกับ กำรใช้เวลำกับพระเจ้ำ
ได้ช่วยคุณใน
ชีวติ ประจำวันอย่ำงไรบ้ำง
B.
เป็ นเรื่ องธรรมดำที่มีคำกล่ำวว่ำ “คุณกลำยเป็ นเหมือนคนในชีวติ ประจำวัน” เรำ
เห็นว่ำนี่เป็ นควำมจริ ง จำก ชี วติ ของสำวก ใน กิจกำร 4:3 ในกลุ่มของคุณ จงอ่ำน
ข้อดังกล่ำวและอภิปรำยว่ำควำมจริ งนี้ จะมีผลกระทบต่อชีวติ ของคุณ เมื่อคุณใช้
เวลำกับ พระเจ้ำอย่ำงไร
เคล็ดลับในกำรใช้เวลำกับพระเจ้ำให้เกิดผล
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A.

VII.

จัดเวลำและสถำนที่ (ถ้ำเป็ นไปได้ ควรเป็ นที่ๆสงบ) เพื่อพบกับพระเจ้ำในแต่ละ
วัน สิ่ งนี้จะช่วยให้คุณเฝ้ ำเดี่ยวกับพระเจ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ คนส่ วนมำกคิดว่ำเวลำที่ดี
ที่สุด คือ ตอนเช้ำตรู่ ก่อนกำรเริ่ มต้นทำกิจวัตรประจำวันและควำมคิดไม่ไขว้เขว นี่
ก็เป็ นเวลำที่ดีที่จะสนทนำกับ พระเจ้ำเกี่ยวกับวันนั้นที่จะวำงแผนและอธิ ษฐำน
ของกำรทรงนำและสติปัญญำกับพระเจ้ำสำหรับคน อื่นเวลำที่ดีที่สุดอำจจะเป็ น
ตอนค่ำก็นอน เพรำะว่ำกิจวัตรของวันนั้นเสร็ จสิ้ นลงไปแล้ว และเรำ สำมำรถที่จะ
ตั้งใจอยูก่ บั พระเจ้ำอย่ำงเต็มที่จะเป็ นช่วงไหนในแต่ละวันก็ไม่สำคัญ แต่ข้ ึนอยูก่ บั
ว่ำอะไรคือ สิ่ งที่ดีที่สุดสำหรับคุณไม่วำ่ คุณจะเลือกเวลำใดควำมสม่ำเสมอเป็ นสิ่ ง
สำคัญ
B.
ถ้ำคุณรู ้สึกว่ำ พระเจ้ำไม่ทรงสถิตอยูก่ บั คุณ หรื อรู ้สึกว่ำพระเจ้ำไม่ได้ยนิ คำ
อธิ ษฐำนของคุณ จงสนทนำเรื่ องนั้น ในเวลำเดียวกันยังคงยึดมัน่ ในพระสัญญำ
ของพระคัมภีร์ที่พระเจ้ำสถิตอยูก่ บั คุณ (มัทธิว28:20’ยอห์น14:16) อย่ำวำงใจใน
ควำมรู้สึก แต่วำงใจในพระเจ้ำที่จะฟังคำอธิษฐำนของคุณ
C.
ถ้ำคุณลืมไปวันหนึ่งจะด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ตำม นัน่ ไม่จำเป็ นต้องจมอยูใ่ น
ควำมรู้สึกผิด สำรภำพบำปนั้นเสี ย จงรับกำรอภัยโทษเหมือนที่ได้สัญญำไว้ใน 1
ยอห์น1: 9 ทูลขอพลังที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
สิ่ งที่ควรทำ
A.
ท่องจำ ลูกำ 10:41-42
B.
จัดทำนัดหมำยที่จะพบพระเจ้ำในแต่ละวันในสัปดำห์
โดยใช้รูปแบบที่ได้แนะนำไว้ใน “เคล็ดลับสู่ ชีวติ คริ สเตียน คือเวลำตำมลำพังกับ
พระเจ้ำ”
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พระวจนะของพระเจ้ ำ
I

II

แต่เดิมนั้นพระคัมภีร์เกิดขึ้นได้อย่ำงไร
A.
อ่ำนพระธรรม2ธิ โมธี 3:16-17และ2เปโตร1:20-21
1.
พระเจ้ำทรงประทำนพระวจนะของพระองค์ให้กบั เรำได้อย่ำงไร?
2.
พระคัมภีร์เป็ นควำมคิดของมนุ ษย์เกี่ยวกับพระเจ้ำหรื อเป็ นสิ่ งที่พระเจ้ำ
ทรงสอน และช่วยเหลือมนุษย์ให้เขียนได้อย่ำงถูกต้อง
3.
พระคัมภีร์แตกต่ำงจำกหนังสื อทุกเล่มในโลกนี้อย่ำงไร?
4.
ถ้ำพระคัมภีร์มำจำกพระเจ้ำไม่ใช่มำจำกมนุษย์เรำควรอ่ำน
พระคัมภีร์อย่ำงไร?
ค่ำของพระวจนะของพระเจ้ำ
A.
อ่ำนพระธรรมสุ ดดี 19:7-11 และตอบคำถำมต่อไปนี้
พระคำของพระเจ้ำเป็ นอย่ำงไร
ผลที่เรำจะได้รับเมื่อเรำทำตำม
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………….....
B.
พระวจนะของพระเจ้ำปรำศจำกตำหนิหรื อไม่? เรำสำมำรถเชื่อได้หรื อไม่
C.
พระวจนะของพระเจ้ำจะช่วยคุณในชีวติ ประจำวันได้อย่ำงไร?
D.
อ่ำนพระธรรมฮีบรู 4:12
ทำไมจึงเป็ นสิ่ งที่ดีที่เรำจะใช้พระวจนะของพระองค์เข้ำร่ วมในกำรแบ่งปั นเรื่ อง
ของพระเยซูให้กบั ผูอ้ ื่นฟัง?
E.
อ่ำนพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17
พระวจนะของพระเจ้ำมีประโยชน์ที่สำคัญ 4 อย่ำงด้วยกัน คือ
1
_______________________________________
2
_______________________________________
3
_______________________________________
4
_______________________________________
F.
ผลของกำรที่ได้รู้จกั พระวจนะของพระเจ้ำและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจำวันได้คืออะไร? (ข้อที่ 17)
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III

IV.

กำรใคร่ ครวญและกำรปฏิบตั ิตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
ข้อที่สำคัญ
“อย่ำให้หนังสื อธรรมบัญญัติน้ ีห่ำงเหิ นไปจำกปำกของเจ้ำ แต่เจ้ำจงตรึ กตรองตำมนั้น ทั้ง
กลำงวันและกลำงคืน เพื่อเจ้ำจะได้ระวังที่จะกระทำตำม ข้อควำมที่เขียนไว้น้ นั ทุกประกำร
แล้วเจ้ำจะมีควำมจำเริ ญและเจ้ำจะสำเร็ จผลเป็ นอย่ำงดี”
โยชูวำ 1:8
A.
จะเกิดอะไรขึ้นกับเรำ ถ้ำเรำระมัดระวังในกำรที่จะปฏิบตั ิตำมทุกอย่ำงตำมที่พระ
เจ้ำได้สอน?
B.
เรำต้องทำอย่ำงไรถึงจะแน่ใจได้วำ่ เรำได้ปฏิบตั ิตำมทุกอย่ำงที่พระคัมภีร์ได้สอน?
C.
สมมุติวำ่ แม่ของคุณได้เคยสอนคุณถึงวิธีกำรว่ำทำอย่ำงไรส้มตำถึงจะอร่ อย แต่วำ่
เมื่อคุณตำส้มตำโดยตัวคุณเอง คุณกลับไม่ระมัดระวังทำตำมที่แม่ของคุณเคยสอน
ไว้ (คุณปฏิบตั ิตำมคำสอนเพียงแค่ 50%) คุณคิดว่ำรสชำติจะอร่ อยหรื อไม่?
D.
ทำไมพระเจ้ำถึงบอกกับเรำในข้อนี้วำ่ เรำควรต้องระมัดระวังให้กำรที่จะปฏิบตั ิตำม
คำสอนทั้งหมดที่พระองค์ให้ไว้?
E.
ให้แบ่งปั นกับกลุ่มของคุณถึงประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำของคุณที่คุณเคยปฏิบตั ิตำม
คำสอนของพระคัมภีร์ และผลดีที่ได้รับจำกสิ่ งที่คุณทำ
F.
ที่ผำ่ นมำคุณได้ใคร่ ครวญพระวจนะของพระองค์ ทั้งกลำงวันและกลำงคืนหรื อ
เปล่ำ เพื่อที่คุณจะได้ระมัดระวังในกำรที่จะปฏิบตั ิตำมในชีวติ ประจำวันของคุณ
หรื อเปล่ำ
G.
ถ้ำไม่,
คุณคิดว่ำคุณต้องทำอะไรถึงจะสำมำรถนำพระวจนะของพระเจ้ำมำ
ประยุกต์ใช้และได้ใคร่ ครวญอย่ำงสม่ำเสมอ?
ข้อที่ควรท่องจำ: โยซูวำ 1:8
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กำรอธิษฐำน
“และนี่คือควำมมัน่ ใจที่เรำมีต่อพระองค์คือ
ถ้ำรู ้ทูลของสิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ของ
พระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรำและถ้ำเรำรู ้วำ่ พระองค์ทรงโปรดฟังเรำ เมื่อเรำทูลสิ่ งใดเรำก็รู้วำ่
ทูลขอนั้นจำกพระองค์”
ยอห์น 5:14-15
1.
ในข้อนี้พระเจ้ำทรงสัญญำอะไร?
2.
พระเจ้ำตรัสหรื อเปล่ำว่ำพระองค์จะทรงให้ทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่เรำขอ?
3.
ถ้ำพระเจ้ำทรงให้ทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่คุณขออะไรจะเกิดขึ้นในชีวติ ของคุณ?
4.
อ่ำนพระธรรมลูกำ 11:11-13
พ่อให้สิ่งดี ๆ กับลูกหรื อให้สิ่งที่เป็ นอันตรำยแก่ลูก?
ทำไมพ่อถึงให้แต่สิ่งที่ดี ๆ กับลูกของเขำเอง?
พระเจ้ำทรงรัก..................................... หรื อไม่? รัก
ไม่รัก
เขียนชื่อของคุณตรงนี้
เติมคำลงในช่องว่ำง : เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักเรำ
พระองค์จะ........................................................................................ทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่เรำ
อยำกได้
แต่พระองค์จะทรงประทำนทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่เรำ....................................................................
ในข้อที่13ได้พดู ว่ำพระเจ้ำจะทรงประทำนอะไรให้กบั คนที่ทูลขอต่อพระองค์?
5.
อ่ำนพระธรรมกำลำเทีย 5:22-23
ถ้ำพระเจ้ำทรงประทำนวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ให้เข้ำมำอยูใ่ นใจของคุณชีวติ ของคุณ
จะเป็ นอย่ำงไร?
มีคนที่ร่ ำรวยมำกในโลกนี้ที่ไม่มีควำมสุ ขที่แท้จริ ง ไม่มีควำมรัก ควำมปลำบปลื้มใจสันติ
สุ ข ควำมปรำณี .......ถ้ำจะให้คุณเลือกระหว่ำงคนจนที่มีควำมรัก ควำมปลำบปลื้มใจควำม
อดทนอย่ำงมีสันติสุข...........กับคนร่ ำรวยที่ไม่มีสิ่งเหล่ำนี้ เลย คุณจะเลือกเป็ นคนไหน? คน
อย่ำงไหนจะร่ ำรวยอย่ำงแท้จริ ง?
6.
อ่ำนพระธรรมยำกอบ 5:13
ถ้ำเรำอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำพระองค์จะช่วยแก้ปัญหำของเรำรึ เปล่ำ?
ในขณะนี้คุณว่ำปั ญหำอะไร ที่คุณจะอธิ ษฐำนและวิงวอนขอควำมช่วยเหลือจำกพระบิดำ
เจ้ำ
A …………………………………………………………………………………………
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

B …………………………………………………………………………………………
C ……………………………………………………………………………………………
D …………………………………………………………………………………………
อ่ำนพระธรรมยำกอบ 1:5-7
พระเจ้ำทรงสัญญำว่ำอะไร?
พระเจ้ำทรงตอบคำอธิ ษฐำนของเรำรึ เปล่ำถ้ำเรำยังคงมีบำปและยังไม่เป็ นคนที่เลิศ? ทำไม?
ในข้อที่ 6 ได้พดู ถึงเงื่อนไขอะไร?
ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเงื่อนไขต่ำง ๆ อะไรบ้ำงที่จะได้รับกำรตอบอธิษฐำน?
ยำกอบ 4:3
สดุดี 66:18
ยอห์น 15:7
อ่ำนพระธรรมมัทธิ ว 6:5-8
เรำจำเป็ นต้องอธิ ษฐำนอย่ำงยำว ๆ เพื่อที่พระเจ้ำจะทรงฟังเรำหรื อไม่?
คุณคิดว่ำพระเจ้ำจะทรงสนใจสิ่ งไหนมำกกว่ำกัน
ระหว่ำงคำพูดของเรำกับใจของเรำ?
ทำไม?
เป็ นสิ่ งถูกต้องที่กล่ำวว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นกษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง แต่พระองค์ทรงเป็ น
พระบิดำของเรำด้วยเหมือนกัน ถ้ำอย่ำงนั้นคุณคิดว่ำจะเป็ นอะไรไหม ถ้ำคุณไม่ใช้คำศัพท์
สู ง ๆ ในกำรอธิษฐำนตลอดเวลำ? จะเป็ นอะไรหรื อเปล่ำถ้ำบำงครั้งคุณพูดกับพระองค์
เหมือนกับคุณพูดกับพ่อของคุณ? ทำไม?
อ่ำนยอห์น 15:16
ทำไมเรำต้องทูลขอในพระนำมของพระเยชูคริ สต์เจ้ำ? หมำยควำมว่ำอะไร
ให้เรำลองสมมุติวำ่ เมื่อตอนที่คุณเป็ นนักศึกษำในมหำวิทยำลัย คุณมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็ น
ลูกของกษัตริ ยใ์ นประเทศหนึ่ง และหลังจำกที่คุณเรี ยนจบแล้วเขำได้ขอร้องให้คุณเดินทำง
ไปยังประเทศของเขำเพื่อทำธุ ระบำงอย่ำงให้กบั เขำ ก่อนคุณออกเดินทำงลูกกษัตริ ยไ์ ด้ให้
จดหมำยที่มีลำยเซ็นของพระองค์กบั คุณ โดยภำยในจดหมำยนั้นได้บอกว่ำคุณมำประเทศ
ของพระองค์เพื่อทำธุ ระบำงอย่ำงให้กบั พระองค์ (คือมำในนำมของลูกกษัตริ ย)์ ฉะนั้นไม่วำ่
คุณจะแสดงจดหมำยฉบับนี้กบั ใครคน ๆ นั้นก็ควรจะให้ในสิ่ งที่คุณต้องกำรหรื อให้ควำม
ช่วยเหลือกับคุณในสิ่ งใดก็ได้ที่คุณต้องกำร!
ประชำชนในประเทศนั้นจะตอบสนองคำ
ขอร้องของคุณหรื อไม่ (โดยเฉพำะกษัตริ ย)์ ?
ทำไม?
คำอธิษฐำนของคุณเองนั้นสมควรที่จะได้รับคำตอบจำกพระเจ้ำ หรื อไม่? ทำไม?
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14.
15.
16.

17.

เนื่องจำกเรำเป็ นคนบำปเรำไม่มีสิทธิ์ จะทูลขอสิ่ งต่ำง ๆ จำกพระเจ้ำในชื่อของเรำเองดังนั้น
เรำควรที่จะทูลขอใน..........................เพรำะว่ำพระองค์ทรงรักเรำ
ให้คุณสรุ ปในคำพูดของคุณเองว่ำ กำรทูลขอในพระนำมของพระเยชูคริ สต์เจ้ำ
หมำยควำมว่ำอะไร
มีหลักเบื้องต้นในกำรอธิ ษฐำน 4 ข้อด้วยกัน คือ
a. สรรเสริ ญ
b. สำรภำพบำป
c. สนองคุณ (ขอบคุณ)
d. เสนอขอ (ทูลขอ)
สิ่ งที่ควรทำ
a.
ให้ใช้เวลำในขณะนี้ในกำรอธิ ษฐำนด้วยกัน ใช้โครงร่ ำงที่ให้มำนี้โดยแต่ละคนควร
จะสรรเสริ ญพระเจ้ำก่อนเป็ นอันดับแรกหลังจำกนั้นให้แต่ละคนสำรภำพบำปของ
ตน(เมื่อคุณอธิ ษฐำนกับคนอื่นไม่จำเป็ นที่จะต้องบอกบำปที่เฉพำะเจำะจงของคุณ)
จำกนั้นแต่ละคนควรจะขอบคุณพระเจ้ำ
สำหรับทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่พระองค์ทรง
กระทำให้กบั เรำสุ ดท้ำยนี้ให้แต่ละคนทูลขอสิ่ งต่ำง ๆ สำหรับของพวกเขำหรื อ
เพือ่ นของเขำที่ตอ้ งกำรกำรช่วยเหลือเพื่อเป็ นกำรถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ
b.
ในช่วงเวลำเฝ้ ำเดี่ยวขอให้ใช้โครงร่ ำงนี้ในกำรอธิ ษฐำนทุกวันเป็ นเวลำ 1 สัปดำห์
c.
ท่องจำ 1 ยอห์น 5:14-15
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ควำมเชื่อ (กำรไว้ วำงใจ)
I.

II.

III.

IV.

IV.

พระสัญญำของพระเจ้ำแก่ อับรำฮัม
อ่ำนปฐมกำล 15:1-6
A.
อับรำฮัมมีบุตรแล้วหรื อยัง?
B.
พระเจ้ำทรงสัญญำอะไรกับอับรำฮัม? (ข้อ 4,5)
C.
อับรำฮัมตอบสนองอย่ำงไรที่พระเจ้ำทรงสัญญำกับเขำ?
พระสัญญำของพระเจ้ำแก่อบั รำฮัมกระจ่ำงขึ้น
อ่ำนปฐมกำล 17:1-17
A.
อับรำฮัมอำยุเท่ำไหร่ เมื่อพระเจ้ำสัญญำที่จะให้ลูกแก่เขำ?
B.
พระเจ้ำทรงสัญญำอะไรกับอับรำฮัมและซำรำห์?
พระสัญญำของพระเจ้ำแก่อบั รำฮัมบรรลุควำมจริ ง (เป็ นจริ ง)
อ่ำนปฐมกำล 21:1-7
A.
พระเจ้ำทรงให้อะไรแก่ซำรำห์?
B.
อับรำฮัมอำยุเท่ำไหร่ เมื่ออิสอัคเกิด?
C.
เรื่ องนี้ทำให้คุณมีควำมรู ้สึกอย่ำงไรเมื่อคุณคิดถึงสถำนกำรณ์ที่เป็ นไปไม่ได้? (ใน
ชีวติ ของคุณ)
สรุ ปสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่ องของอับรำฮัมและซำรำห์?
เรำเห็นชัดเจนจำกชีวติ ของอับรำฮัมซึ่งเรำต้องกำรที่จะเป็ น
ทำไมคุณถึงคิดว่ำพระเจ้ำที่จะต้องกำรให้เรำวำงใจพระองค์
ควำมไว้วำงใจที่เรำสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน
ข้อสังเกต: “ท่ำนมิได้หวัน่ ไหวแคลงใจในพระสัญญำของพระเจ้ำ แต่ท่ำนมีควำมเชื่ อมัน่ คง
ยิง่ ขึ้น จึงถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ ท่ำนเชื่ อมัน่ ว่ำ พระเจ้ำทรงฤทธิ์ อำจกระทำให้ สำเร็ จได้
ตำมที่พระองค์ตรัสสัญญำไว้ (โรม 4:20-21)
A.
ข้อนี้กล่ำวถึงใคร? (โรม 4:18)
B.
ข้อนี้บอกอับรำฮัมทำอะไร? (โรม 4:20)
C.
จำกข้อนี้ทำไมอับรำฮัมถึงเชื่อพระเจ้ำ? (โรม 4:20)
เรำจะแน่ใจว่ำเรำจะได้รับสิ่ งที่เรำขอถ้ำพระเจ้ำทรง…………..กับเรำ
ถ้ำเป็ นควำมจริ ง เรำจะแน่ใจว่ำเรำจะได้รับสิ่ งที่เรำขอได้อย่ำงไร เพรำะว่ำเรำไม่ได้ยินเสี ยง
ของพระเจ้ำ?
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D.

ตัวอย่ำง: สมมุติวำ่ มีชำยสองคนที่เป็ นอัมพำต เดินไม่ได้เพรำะถูกรถชน ชำยคนแรก
ตัดสิ นใจว่ำจะไว้วำงใจพระเจ้ำที่จะรักษำเขำให้หำย
ถึงแม้วำ่ เขำยังไม่แน่ใจว่ำเป็ นน้ ำ
พระทัยของพระเจ้ำหรื อไม่
ส่ วนชำยคนที่สองได้อธิ ษฐำนและแสวงหำน้ ำพระทัยของ
พระองค์ก่อน ที่เขำจะวำงใจว่ำพระเจ้ำจะทรงรักษำให้หำยหรื อไม่ วันหนึ่งเขำได้รู้ถึงน้ ำ
พระทัยของพระเจ้ำ ที่จะทรงรักษำเขำให้หำย หลังจำกที่เขำได้คำตอบนี้แล้ว เขำก็ได้วำงใจ
พระเจ้ำที่จะรักษำเขำให้หำย
1.
อยำกทรำบว่ำชำยคนไหนทำถูกต้อง? ทำไม?
2.
จำกข้อควำมข้ำงล่ำงนี้ พระเจ้ำทรงสัญญำอะไรกับคุณ
a.
ยอห์น 5:24 พระเจ้ำทรงสัญญำอะไรกับฉันว่ำ
_____________________________________
เพรำะฉะนั้น เรำควรที่จะกลัวควำมตำยหรื อไม่ ?
b.
ฟิ ลิปปี 4:19 พระเจ้ำทรงสัญญำที่จะ................................
ฉะนั้นเรำควรที่จะกังวลถึงควำมต้องกำรของเรำหรื อไม่ ?
เขียนสิ่ งที่คุณต้องกำร
.................................. ............................................ .......................................
................................. ............................................. .......................................
................................
............................................. .......................................
มีอะไรบ้ำงที่อยูใ่ นนี้ที่พระเจ้ำไม่สำมำรถจะให้ได้?
c.
เยเรมีย ์ 29:11 พระเจ้ำทรงวำงแผนสำหรับชีวติ ของ(ชื่อของคุณ)
.......................................................
คำสัญญำจำกพระเจ้ำทำให้คุณมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อคุณคิดถึงอนำคต?
มีเรื่ องอะไรบ้ำงภำยในอำทิตย์น้ ีที่คุณต้องกำรให้พระเจ้ำสำแดงน้ ำพระทัย
ของพระองค์ต่อคุณ?

อีกหนึ่งปี ข้ำงหน้ำมีเรื่ องอะไรบ้ำง
ที่คุณต้องกำรให้พระเจ้ำสำแดงน้ ำ
พระทัยของพระองค์ต่อคุณ?
d.
ลูกำ 1:37........................................................
เป็ นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้ำ
ให้คุณเขียนสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ซ่ ึ งคุณไว้วำงใจว่ำพระเจ้ำทรงทำให้เป็ นไปได้
ตัวอย่ำง:1. พ่อของฉันมำรู ้จกั กับพระเจ้ำ
2._____________________
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3._____________________
4._____________________
5._____________________
6._____________________
สิ่ งหนึ่งไว้วำงใจในพระเจ้ำที่พระองค์ทรงกระทำให้เกิดขึ้นภำยในอำทิตย์น้ ี :
ในขณะนี้ใช้เวลำอธิ ษฐำนซึ่ งพระเจ้ำจะทำในสิ่ งที่คุณเขียนไว้ แล้วบอกพระองค์วำ่ คุณเชื่อ
ว่ำพระองค์ทรงสำมำรถทำตำมสัญญำของพระองค์ใน ลูกำ 1:37
V.
ควำมสมดุลระหว่ำงควำมเชื่ อและกำรกระทำของเรำ (ส่ วนของเรำ/ส่ วนของพระเจ้ำ)
A.
ตัวอย่ำง:สมมุติวำ่ มีผหู ้ ญิงจะสอบเข้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อีก 2 เดือนข้ำงหน้ำ
แล้วทั้งเป็ นคริ สเตียน ผูห้ ญิงคนแรก ตัดสิ นใจว่ำเขำจะไว้วำงใจพระเจ้ำว่ำเขำจะ
สอบได้ ฉะนั้นเขำจึงไม่อ่ำนหนังสื อเลย ส่ วนผูห้ ญิงคนที่สอง เขำได้ไว้วำงใจว่ำ
เขำจะมีสติปัญญำที่จะอ่ำนหนังสื อ และเขำก็อ่ำนหนังสื อทุกวันเพื่อเตรี ยมตัวสอบ
และเขำก็ยงั ได้ไว้วำงใจที่เขำจะสำมำรถสอบผ่ำนได้ดว้ ย
1.
ผูห้ ญิงคนไหนทำถูกต้อง?
2.
ทำไม?
B.
จำก 6 สิ่ งที่คุณไว้วำงใจพระเจ้ำที่คุณได้เขียนไว้ขำ้ งบนนั้นสิ่ งไหนบ้ำงที่อยูใ่ น
ส่ วนของคุณและส่ วนไหนอยูใ่ นส่ วนของพระเจ้ำ
ส่ วนของคุณ
ส่ วนของพระเจ้ำ
C.
แล้วสมมุติวำ่ ผูห้ ญิงคนแรกสอบได้ แต่ผคู ้ นที่สองสอบไม่ได้ คุณคิดว่ำผูห้ ญิงคนที่
สองควรจะมีควำมเชื่ออย่ำงไร และจำกควำมเชื่ อนี้เขำควรจะทำอย่ำงไรต่อไป?
ข้อท่องจำ โรม 4:20-21
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กำรเชื่อฟัง
I.

ตัวอย่ำงของกำรเชื่ อฟังพระเจ้ำ
อ่ำนดำเนียล 3:10-30 แล้วตอบคำถำมต่อไปนี้
A.
พระรำชำสั่งให้พวกเขำทำอะไร? (ข้อ10)
B.
ถ้ำเขำไม่กรำบไหว้ปฎิมำกรทองคำ เขำจะได้รับโทษอะไร? (ข้อ11)
C.
ชำยทั้งสำมคนมีปฎิกิริยำอะไรต่อคำสั่งพระรำชำ? (ข้อ17,18)
D.
ทำไมพวกเขำถึงไม่กรำบไหว้ปฎิมำกรทองคำ? (อ่ำน อพยพ 20:3-6)
E.
เขำเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเจ้ำ? (ข้อ17,18)
F.
พระทำอะไร? (ข้อที่ 28)
G.
พระเจ้ำได้รับกำรถวำยเกียรติอย่ำงไร? (ข้อที่ 28 และ29)
H.
สุ ดท้ำยเกิดอะไรขึ้น ชัครัค, เมชำค และเอเบคเนโก? (ข้อที่ 30)
ชัครัค, เมชำค และเอเบคเนโก เชื่อว่ำพระเจ้ำยิง่ ใหญ่ เขำรู ้จกั พระวจนะของพระเจ้ำและเชื่อฟังคำสั่ง
ของพระองค์ เป็ นผลทำให้พวกเขำจำเริ ญขึ้น และพระเจ้ำก็ได้รับกำรถวำยเกียรติ
I.
คุณเชื่อไหมว่ำชีวติ ของคุณจะดีข้ ึน ถ้ำคุณเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้ำ? ทำไม?
ถ้ำเหตุกำรณ์น้ นั เกิดขึ้นคุณคิดว่ำคุณควรจะทำอะไร?
II.
กำรเชื่อฟัง=กำรฟัง+กำรปฏิบตั ิ
A.
กำรฟัง
ชัครัค, เมชำค และเอเบคเนโก รู ้พระวจนะของพระเจ้ำ เขำรู ้วำ่ พระเจ้ำสั่งพวกเขำ
ไม่ให้
กรำบไหว้รูปเคำรพที่มนุษย์สร้ำงขึ้นในกำรเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ำนั้น คุณ
ต้อง
ต้องรู ้พระวจนะของพระองค์เสี ยก่อน

B.

คุณมีแผนกำรที่จะใช้เวลำในทุกๆวัน กับพระวจนะของพระเจ้ำไหม?
เมื่อไร?
ที่ไหน?
อะไร?
กำรปฏิบตั ิ
อ่ำนมัทธิ วบทที่ 7 ข้อที่ 24-27 แล้วตอบคำถำมต่อไปนี้
ผูท้ ี่มีสติปัญญำ
ผูท้ ี่โง่เขลำ
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เขำสร้ำงบ้ำนอยูบ่ นรำกฐำนอะไร?
เกิดอะไรขึ้นกับบ้ำนทั้งสองหลัง?
ผลที่ได้รับคืออะไร?
คนนี้ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้ำหรื อไม่?
คนทั้งสองนี้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร?
จงอธิ บำยควำมหมำยของเรื่ องอุปมำอุปไมยนี้เป็ นคำของคุณเอง
มีอะไรบ้ำงที่คุณจำเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของคุณเพื่อที่จะเตรี ยม
ตัวเองสำหรับควำมทุกข์ลำบำกที่อำจจะมำถึง เหมือนกับผูม้ ีปัญญำ
8.
อ่ำนยำกอบบทที่ 1 ข้อ 22 ถึง 25 แล้วตอบคำถำมต่อไปนี้
a.
จงบรรยำยลักษณะของผูฟ้ ังพระวจนะแต่ไม่ปฏิบตั ิตำม
b.
ผลลัพธ์ของผูท้ ี่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ำคืออะไร?
c.
คุณอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำแบบผ่ำน ๆ หรื ออ่ำนให้เข้ำใจเพื่อที่จะ
นำไปประยุกต์ในชีวติ ประจำวันได้อย่ำงไร?
d.
ตั้งแต่มำเป็ นคริ สเตียน คุณเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของคุณบ้ำง อัน
เป็ นผลของควำมรู้และกำรเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ำ?
ตัวอย่ำง เช่น...
e.
ในชีวติ ของคุณมีคำสั่งอะไรบ้ำงที่คุณรู ้แต่ไม่ปฏิบตั ิตำม?
f.
คุณเชื่อไหมว่ำถ้ำคุณปฏิบตั ิตำมคำสั่งนั้นแล้ว คุณจะได้รับควำมสุ ขและ
พระพรจำกพระเจ้ำ?
สิ่ งที่จำเป็ นในกำรเชื่อฟังพระเจ้ำ :
A.
อ่ำนโรม 8:13-14
พลังของเรำที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำมำจำก..........
B.
อ่ำนฮีบรู 11:8
1.
ถ้ำเรำจะเชื่อฟัง เรำจะต้องมี......
2.
ทำไมคุณถึงคิดว่ำเรำจำเป็ นต้องมีควำมเชื่ อในกำรที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำ?
สิ่ งที่มอบหมำยให้ทำ
A.
ขอพระเจ้ำแสดงให้รู้วำ่ มีคำสั่งอะไรในชีวติ ของคุณ ที่คุณรู ้แต่ไม่ปฏิบตั ิตำม
B.
สำรภำพบำปนั้นต่อพระเจ้ำ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อที่จะโปรดยกบำปให้
C.
ขอพระเจ้ำให้กำลังที่จะเชื่อฟั งพระองค์ต่อไปเพรำะคุณเป็ นคริ สเตียน
จึงมีพระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นคุณ และให้พลังในกำรเชื่อฟังพระเจ้ำ
D.
ท่องจำ ยำกอบ 1:25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.

IV.
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เคล็ดลับแห่ งกำรดำเนินชีวติ คริสเตียนทีค่ รบบริบูรณ์ :กำร
ดำเนินในฤทธิ์อำนำจของพระวิญญำณบริสุทธิ์
โจ้ เป็ นนักศึกษำในมหำวิทยำลัย คุณป้ ำของเขำได้ขอช่วยเขำช่วยตัดต้นไม้ในสวนของเธอ
ในช่วงปิ ดเทอม โจ้ได้บอกเพื่อนของเขำที่ชื่อ หนำว เกี่ยวกับงำนหนักในครั้งนี้ที่เขำจะต้องทำ หนำว
บอกโจ้วำ่ งำนของเขำจะเบำลงมำกถ้ำหำกว่ำเขำซื้ อเลื่อยไฟฟ้ ำ ในวันรุ่ งขึ้นโจ้ตื่นนอนแต่เช้ำตรู่
แล้วเริ่ มตัดต้นไม้ดว้ ยเลื่อยที่เขำซื้ อมำ เมื่อถึงเวลำอำหำรกลำงวันหนำวก็แวะมำเยีย่ มโจ้ โจ้โกรธ
หนำวมำก เพรำะว่ำเขำได้ทำงำนตลอดทั้งเช้ำ แต่สำมำรถตัดได้แต่เพียงแค่ตน้ ไม้ตน้ เล็ก ๆ เพียงต้น
เดียวเท่ำนั้น โจ้พดู ว่ำ “หนำว นำยทำให้ฉนั ต้องสู ญเงินไปเปล่ำ ๆ เลื่อยตัวนี้ไม่มีประโยชน์อะไร
เลย” หนำวก็พดู ว่ำ “จริ งเหรอ” ขอให้ฉนั ลองเลื่อยนี้ ดูหน่อย” เมื่อหนำวเดินเครื่ องยนต์ของเลื่อยโจ้
ก็ถำมว่ำ “นั้นเสี ยงอะไร” โจ้ไม่ทรำบว่ำเลื่อยตัวนั้นมีเครื่ องยนต์ โจ้ได้ พึ่งกำลังและเรี่ ยวแรงของ
ตนเองแทนที่จะพึ่งกำลังของเลื่อย
คุณอำจจะพูดว่ำ “โจ้เป็ นคนที่ช่ำงโง่เสี ยจริ ง ๆ ” แต่คุณทรำบหรื อไม่วำ่ มีคริ สเตียนเป็ น
จำนวนมำกที่ทำเหมือนกัน ในเรื่ องของกำรดำเนินชีวิตคริ สเตียน พวกเขำพยำยำมที่จะมีชีวติ คริ ส
เตียนที่ครบบริ บูรณ์โดยกำรพึ่งกำลังตนเอง เนื่ องจำกว่ำพวกเขำไม่เข้ำใจถึงวิธีเชื่อมต่อเข้ำสู่ ฤทธิ
อำนำจของพระวิญญำณของพระเจ้ำที่สถิตอยูใ่ นพวกเขำ ให้เรำมำศึกษำด้วยกันว่ำคุณสำมำรถมี
ชีวติ คริ สเตียนที่เต็มไปด้วยกำลังและชัยชนะได้อย่ำงไร
I.
เรำจำเป็ นต้องได้รับกำรช่วยเหลือจำกพระวิญญำณ
A.
เป็ นไปได้หรื อไม่ที่เรำจะกระทำสิ่ งที่สำคัญ ๆ ในสำยพระเนตรพระเจ้ำได้สำเร็ จ
ถ้ำเรำไม่ได้เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณของพระเยชูคริ สต์? (ยอห์น15:5)
B.
เรำต้องต่อสู ้กบั ใคร? ( เอเฟซัส 6:12)
C.
เรำสำมำรถต่อสู ้กบั อำนำจเหล่ำนั้นด้วยกำลังแห่งเนื้ อหนังของเรำเองได้หรื อไม่?
ทำไม?
D.
เรำในฐำนะที่เป็ นคริ สเตียน
สำมำรถรับประสบกำรณ์ในชีวติ คริ สเตียนที่มีชยั ชนะและครบบริ บูรณ์ได้
อย่ำงไร? ( เศคำริ ยำห์ 4:6)
II.
พระวิญญำณทรงช่วยเรำดำเนินชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์อย่ำงไร
A.
เนื้อหนังของคนบำปเป็ นทำสของควำมบำป ถ้ำเรำไม่เป็ นอิสระจำกอำนำจของ
เนื้อหนังแล้วละก็ควำมผิดบำปอะไรบ้ำงที่เรำจะทำ? (กำลำเทีย 5:19-21)
........................
.......................
........................
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B.
C.
D.

E.

........................
.......................
........................
........................
.......................
.........................
........................
......................
.........................
พระเยชูทรงตรัสว่ำอะไรที่จะช่วยเรำให้เป็ นอิสระจำกอำนำจของควำมบำป?
(ยอห์น 8:32)
อะไรคือหนึ่งในจำนวนพระนำมทั้งหลำยของพระวิญญำณแห่งพระเจ้ำ?
(ยอห์น 14:17)
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยเรำอย่ำงไร?
1.
ยอห์น 16:13-14
2.
ยอห์น 14:25-26
3.
1โคริ นธ์ 2:12-14
ตัวอย่ำงในกำรทำงำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในชีวติ ประจำวันของเรำ แจ๋ มได้
งำนใหม่เป็ นคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ หลังจำกที่ได้ทำงำนที่น้ นั 2-3 สัปดำห์
พนักงำนใหม่คนหนึ่งในบรรดำอีกหลำย ๆ คน ก็ได้จดั งำนเลี้ยงขึ้นและ เชิญทุก ๆ
คนมำงำนยกเว้นแจ๋ ม สิ่ งนี้ ทำให้แจ๋ มโกรธเป็ นอย่ำงมำกและเขำก็เกลียดผูช้ ำยคน
นั้นด้วย แจ๋ มตัดสิ นใจว่ำเขำจะจัดงำนเลี้ยงบ้ำง และจะไม่เชิญชำยคนนั้นมำในงำน
ของเขำ วิธีน้ ีเขำก็จะได้แก้แค้นชำยคนนั้นหัวใจของแจ๋ มเต็มไปด้วยควำมเกลียดต่อ
ชำยผูน้ ้ นั เพรำะเขำกำลังเชื่อกำรโกหก แจ๋ วกำลังคิดว่ำ “ถ้ำเขำไม่ทำดีต่อฉัน ฉันก็
ไม่ควรทำดีต่อเขำฉันไม่ตอ้ งรักเขำ” เพรำะว่ำแจ๋ ม หลงเชื่อในสิ่ งที่ผดิ นี้ เอง เขำจึง
ตกเป็ นทำสของควำมเกลียดชังและควำมขมขื่นและแล้วองค์พระวิญญำณบริ สุทธิ์
ก็ทรงกระทำให้แจ๋ วนึกข้อพระคัมภีร์ที่เขำได้ ท่องจำไว้ “ให้ท่ำนทั้งหลำยรักกัน
เหมือนดัง ที่เรำได้รักท่ำน” ยอห์น 15:12 ยิง่ กว่ำนั้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ยงั ได้
ช่วยแจ๋ มให้เข้ำใจถึงข้อพระคำนั้นด้วยพระเยชูทรงตรัสว่ำ “ให้รักผูอ้ ื่นแบบไม่มี
เงื่อนไขเหมือนดังที่เรำรักท่ำน” ดังนั้นแจ๋ วก็ได้ทรำบถึง ควำมจริ งที่วำ่ เขำควรรัก
ชำยคนนั้นแม้วำ่ ถ้ำชำยคนนั้นเกลียดเขำก็ตำม
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรง
ปลดปล่อยแจ๋ มจำกอำนำจของควำมเกลียดชัง โดยกำรเตือนเขำถึงควำมจริ งจำก
พระวจนะของพระเจ้ำ แล้วก็ช่วยให้ แจ๋ ว เข้ำใจถึงควำมจริ งนั้น แจ๋ มได้ตดั สิ นใจที่
จะเชื่อฟังต่อสิ่ งที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้สำแดงแก่เขำ ดังนั้นเขำจึงได้อธิ ษฐำนขอ
กำลังจำกพระเจ้ำ แล้วไปหำและเชิญชำยคนนั้นมำที่งำนเลี้ยงของเขำ ชำยคนนั้น
เห็นถึงควำมรักที่แจ๋ มมีและถำมแจ๋ มว่ำ “ทำไมชีวติ ของคุณจึงแตกต่ำงไปจำกชีวติ
ของคนอื่น ๆ ” แจ๋ มได้แบ่งปั นกับชำยคนนั้นว่ำ เขำสำมำรถรักคนอื่นได้เพรำะว่ำ
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พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงช่วยเขำ เมื่อชำยคนนั้นได้ยินเช่นนั้นก็เชื่อเพรำะเขำ
ได้เห็นกำรกระทำของแจ๋ มและกลับมำสนใจเรื่ องของพระคริ สต์
1.
ถ้ำแจ๋ มไม่ได้ฟังพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เมื่อเวลำที่พระองค์พยำยำมที่จะช่วย
เขำ จะทำให้องค์พระวิญญำณรู ้สึกอย่ำงไร ? ( เอเฟซัส 4:30 )
2.
ถ้ำแจ๋ มไม่เชื่อฟังพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพียงแค่เวลำสั้น ๆ และตระหนักว่ำ
เขำกำลังทำบำปเขำควรทำอะไร? ( 1 ยอห์น1:9)
3.
คุณคิดว่ำกำรท่องจำข้อพระคัมภีร์น้ นั สำคัญหรื อไม่? ทำไม?
III. ควำมแน่ใจว่ำองค์พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงประทับในชีวิตของคุณ
A.
คริ สตจักรบำงแห่งสอนว่ำ เรำรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แต่เพียงเล็กน้อย เมื่อเรำ
ต้อนรับองค์พระเยชูคริ สต์และรับพระวิญญำณมำกขึ้นทีหลัง สิ่ งนี้อำจเป็ นไปได้ถำ้
องค์พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นสิ่ งของอย่ำงเช่น น้ ำ แต่วำ่ พระองค์ไม่ใช่สิ่งของ
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ เมื่อเรำต้อนรับพระคริ สต์เรำกำลังก้ำวสู่ ควำมสัมพันธ์ที่
ไม่มีที่สิ้นสุ ดกับองค์พระเยชูคริ สต์
ซึ่ งไม่ใช้สิ่งของพระคัมภีร์ได้เปรี ยบเทียบ
ควำมสัมพันธ์น้ ีกบั ชีวติ สมรส (เอเฟซัส 5:23-32)
1.
เป็ นไปได้ไหมที่จะแต่งงำนกันแค่เพียง 50% กับใครสักคนในวันหนึ่งแล้ว
แต่งกันอีก 50% ที่เหลือที่หลัง?
2.
เมื่อคุณได้ตอ้ นรับองค์พระเยชูเข้ำสู่ จิตใจของคุณ องค์พระวิญญำณของ
พระองค์ได้เสด็จเข้ำมำประทับในชีวติ คุณมำกเท่ำไร?
3.
องค์พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จเข้ำมำประทับในชีวิตคุณเมื่อไร?
a.
เอเฟซัส 1:13-14
b.
โรม 8:9 (ทำไม?)
B.
คริ สตจักรบำงแห่งสอนว่ำสิ่ งเดียวที่พิสูจน์ได้วำ่ คุณมีพระวิญญำณของพระเจ้ำประทับอยู่
ในชีวติ ของคุณหำกว่ำคุณสำมำรถพูดภำษำแปลก ๆ ได้
1.
เป็ นสิ่ งที่พิสูจน์ได้อย่ำงดีหรื อไม่วำ่ คุณมีพระวิญญำณประทับอยูใ่ นชีวติ คุณ?
ทำไม? (1โคริ นธิ์ 12:4-12, 27-30)
2.
อะไรคือข้อพิสูจน์ที่ถูกต้องว่ำเรำเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หรื อไม่? (กำลำ
เทีย 5:22-23)
3.
ถ้ำเรำมีควำมรัก แต่ไม่มีของประทำนในกำรพูดภำษำแปลก ๆ
เรำควรมีควำมรู ้สึกที่ดอ้ ยกว่ำผูท้ ี่กล่ำวว่ำพวกเขำสำมำรถพูดภำษำแปลก
ๆ
หรื อไม่?
ทำไม? (1โคริ นธ์ 13:1-13)
C.
ตำมที่เรำได้กล่ำวมำแล้วแต่ตน้ ว่ำคริ สเตียนบำงคนมีควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับเรื่ อง
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องค์พระวิญญำณบริ สุทธิ์ คนส่ วนใหญ่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
และต้องกำรให้
บุคคลอื่น ๆ มีประสบกำรณ์กบั พระเจ้ำเหมือนกับพวกเขำมี ด้วยเหตุน้ ีพวกเขำจึง
กระตือรื อร้นในกำรแบ่งปั นเกี่ยวกับสิ่ งที่พวกเขำเชื่อกับคุณ แล้วข้อพระคัมภีร์ที่
พวกเขำแบ่งปั นกับพวกคุณนั้น ดูเหมือนว่ำสนับสนุ นในสิ่ งที่พวกเขำกำลังพูด แต่
กำรศึกษำข้อพระคัมภีร์เหล่ำนี้อย่ำงระมัดระวังโดยกำรใช้หลักในกำรตีควำมหมำย
ที่ถูกต้องจะแสดงให้เห็นถึงกำรตีควำมหมำยที่ผดิ พลำดและกำรสรุ ปผลที่ไม่
ถูกต้องของพวกเขำ อย่ำกลัวที่จะสำมัคคีธรรมกับคริ สเตียนที่มีควำมเชื่อที่ต่ำงกัน
เกี่ยวกับองค์พระวิญญำณบริ สุทธิ์ หรื อว่ำฟังในสิ่ งพวกเขำแบ่งปั น เกี่ยวกับควำม
เชื่อของพวกเขำ เพียงแต่ให้ระมัดระวังที่จะไม่ยอมรับในสิ่ งที่พวกเขำกำลังพูด
ก่อนที่คุณจะได้ศึกษำในประเด็นนี้ อย่ำงระมัดระวังด้วยตัวคุณเองเสี ยก่อน
หนังสื อ 2 เล่มที่คุณอำจจะต้องอ่ำนเพื่อกำรศึกษำต่อไป
1. Baptism and Fullness หรื อเขียนโดย John Stott
2. A Layman,s Guide to Interpreting the Bible เขียนโดย Walt Hendrickson
IV.

V.

บทสรุ ป
A.
พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ให้คุณอยูใ่ ต้กำรทรงนำของพระวิญญำณของพระองค์
อย่ำงเต็มที่ตลอดเวลำหรื อไม่?
(เอเฟซัส 5:18)กำรอยูภ่ ำยใต้ฤทธิ์ กำรทรงนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คล้ำยกับกำรตกอยู่
ภำยใต้อำนำจของสุ รำอย่ำงไร? หรื อแตกต่ำงอย่ำงไร?
B.
เรำจะแน่ใจได้มำกแค่ไหนว่ำพระเจ้ำจะทรงเติมจิตใจของเรำให้เต็มด้วย
พระวิญญำณของพระองค์ ถ้ำเรำได้ทูลขอต่อพระองค์ (ลูกำ 11:13)
25%
50%
90%
100%
ทำไม?
C.
“แต่ ข้าพเจ้ าขอบอกว่ า จงดาเนินชี วิตตามพระวิญญาณ
อย่ าสนองความต้ องการของเนือ้ หนัง” (กาลาเทีย 5:16)
D.
ให้สนทนำกันในกลุ่มของคุณถึงควำมจำเป็ นของกำรยอมจำนน, ควำมเชื่อ และ
กำรสำรภำพบำปเพื่อ “กำรดำเนินชีวิตด้วยองค์พระวิญญำณ”
กำรประยุกต์ใช้
A.
ท่องจำ กำลำเทีย 5:16
B.
ให้ท่องจำข้อพระคัมภีร์หนึ่งข้อในสัปดำห์น้ ี
ที่ซ่ ึ งองค์พระวิญญำณบริ สุทธิ์
สำมำรถใช้ในกำรช่วยคุณให้เติบโตในส่ วนที่อ่อนแอที่สุดของชีวติ คุณ
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กำรสำมัคคีธรรม
อ่ำนยอห์น 1:12
เมื่อคุณได้ตอ้ นรับพระเยชูคริ สต์ คุณได้รับสิ ทธิ์ ที่จะเป็ นอะไร?
เนื่องจำกคริ สเตียนคนอื่นก็เป็ นบุตรของพระเจ้ำเหมือนกัน ดังนั้นควำมสัมพันธ์ของคุณกับ
พวกเขำคืออะไร?
I.
ชีวติ ในครอบครัวของพระเจ้ำกำรสำมัคคีธรรมเป็ นสิ่ งที่สำคัญสิ่ งหนึ่งในชีวิต
คริ สเตียนคำว่ำ “การสามัคคีธรรม” มำจำกภำษำกรี ก หมำยถึง “การแบ่ งปั นในสิ่ งที่เหมือน
ๆ กัน”พี่นอ้ งคริ สเตียนจะมีหลำยสิ่ งหลำยอย่ำงที่เหมือน ๆ กัน เรำรักและนับถือพระเจ้ำ
องค์เดียวกัน เรำพบปั ญหำคล้ำย ๆ กัน และเรำทุกคนก็มีประสบกำรณ์ที่น่ำตื่นเต้นคล้ำย ๆ
กัน ในพระคัมภีร์ได้บอกเรำเกี่ยวกับกำรสำมัคคีธรรมในชีวติ ของคริ สเตียนสมัยแรก ๆ อ่ำน
กิจกำร 2:42-47
A.
มีอะไรบ้ำงที่คริ สเตียนพวกนี้ ทำด้วยกัน?
B.
เขำมีทศั นคติอะไรในทรัพย์สมบัติของพวกเขำ?
C.
มีขอ้ พิสูจน์ใดที่ทำให้คุณเห็นว่ำเขำเหล่ำนั้นรักซึ่ งกันและกัน?
D.
ในข้อ 47 พระคัมภีร์บอกว่ำมีคนใหม่ ๆ หลำยคนมำเป็ นคริ สเตียนทุก ๆ วัน คุณคิด
ว่ำพวกเขำเหล่ำนั้น สังเกตเห็นอะไรในชีวิตคริ สเตียน จนทำให้อยำกที่จะเป็ นคริ ส
เตียนด้วย
E.
ถ้ำพวกเรำซึ่ งเป็ นคริ สเตียนในประเทศไทย
เริ่ มที่จะมีควำมรักซึ่ งกันและกัน
เหมือนคริ สเตียนสมัยแรกนั้น คุณคิดว่ำจะเกิดผลกระทบอะไรกับคนอื่นที่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ ส
เตียน?
II.
ทำไมกำรสำมัคคีธรรมจึงเป็ นสิ่ งจำเป็ นต่อเรำ
อ่ำนฮีบรู 3:13
A.
ข้อนี้บอกให้เรำทำอะไรต่อคนอื่น?
B.
จะเกิดอะไรขึ้นถ้ำเรำไม่ทำสิ่ งนั้น?
C.
เมื่อคุณใช้เวลำกับคริ สเตียนคนอื่นๆแล้ว สิ่ งนั้นจะช่วยให้คุณมีใจที่เชื่อฟังพระเจ้ำ
ไหม ?
D.
สมมุติวำ่ มีกองไฟอยูก่ องหนึ่ ง แล้วคุณดึงถ่ำนไฟออกมำหนึ่งก้อน แล้วจะเกิดอะไร
ขึ้นกับถ่ำนก้อนนั้น?
E.
จำกตัวอย่ำงนี้ เปรี ยบเหมือนชี วติ คริ สเตียนอย่ำงไร?
F.
อ่ำนข้อต่อไปนี้
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III.

IV.

แล้วตอบคำถำมว่ำเรำได้รับประโยชน์อะไรจำกกำรสำมัคคีธรรม?
1.
สุ ภำษิต 27:17
2.
ปัญญำจำรย์ 4:9-10
วิธีกำรสำมัคคีธรรม
ข้ อสำคัญ “และขอให้เรำพิจำรณำดูวำ่ จะทำอย่ำงไร จึงจะปลุกใจซึ่ งกันและกันให้มีควำม
รักและทำควำมดี อย่ำขำดกำรประชุมเหมือนอย่ำงบำงคนที่ขำดอยูน่ ้ นั แต่จงพูดหนุ นใจกัน
ให้มำกยิง่ ขึ้น เพรำะท่ำนทั้งหลำยก็รู้อยูว่ ำ่ วันนั้นใกล้เข้ำมำแล้ว”
ฮีบรู 10:24-25
A.
มันจำเป็ นหรื อไม่ที่จะใช้เวลำกับพี่นอ้ งคริ สเตียนคนอื่น ๆ
B.
คุณควรจะทำอย่ำงไรเมื่อคุณใช้เวลำกับพี่นอ้ งคริ สเตียน? (ข้อ24)
C.
ข้อต่อไปนี้เป็ นสิ่ งที่คุณอำจจะทำกับเพื่อนคริ สเตียน แล้วกำเครื่ องหมำยในข้อ
ที่คุณคิดว่ำจะหนุนใจเพื่อนให้มีควำมรักและกระทำดี
....... แบ่งปั นเกี่ยวกับว่ำพระเจ้ำได้ตอบคำอธิ ษฐำนของคุณอย่ำงไร
....... เมื่อเขำมีงำนเยอะก็ให้ควำมช่วยเหลือ
...... โกหกพ่อแม่แล้วหนีไปดูภำพยนตร์
...... เล่นกีฬำด้วยกัน
...... ไปเป็ นเพื่อนเขำเมื่อเขำจะเป็ นพยำนกับน้องชำย
...... ไปทำนข้ำวด้วยกัน
...... เฝ้ ำเดี่ยวด้วยกัน
...... นินทำเพื่อนด้วยกัน
...... โทรศัพท์ไปหนุนใจเขำก่อนวันที่เขำจะสอบ
D.
เล็ก มำเป็ นคริ สเตียน 2 เดือนที่แล้ว หลังจำกที่ได้ดูภำพยนตร์พระเยชู หลังจำก
นั้น เขำได้เจอกับพี่เลี้ยงทุกอำทิตย์ที่จะศึกษำพระคัมภีร์ ในตอนแรกเล็กรู ้สึก
ตื่นเต้นกับชีวติ คริ สเตียน แต่เดี่ยวนี้เริ่ มเบื่อแล้ว เล็กเป็ นคริ สเตียนเพียงคนเดียวใน
กลุ่มของเขำที่มหำวิทยำลัย และเมื่อเล็กรับเชื่ อเขำรี บไปเป็ นพยำนกับ เพื่อน 2 คน
แต่พวกเขำกลับหัวเรำะเยำะเล็ก เล็กอยำกจะไปโบสถ์ทุกอำทิตย์ แต่พอ่ แม่ก็หำ้ ม
และเดี๋ยวนี้เล็กก็ทอ้ ใจมำกด้วย
1.
ถ้ำคุณเป็ นเพื่อนคริ สเตียนของเล็ก คุณจะให้คำแนะนำอะไร?
ถ้ำเล็กไม่สำมำรถไปโบสถ์ได้ เขำจะมีสำมัคคีธรรมกับพี่นอ้ งได้อย่ำงไร?
2.
คุณจะทำอย่ำงไรถึงจะเป็ นกำรหนุ นใจเล็กให้มีควำมรักและกระทำควำมดี
ต่อไป
กำรประยุกต์ใช้
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V.

A.
หลังจำกที่ศึกษำบทเรี ยนนี้แล้ว
คุณคิดว่ำทำไมกำรสำมัคคีธรรมกับพี่นอ้ งคริ ส
เตียนถึงเป็ นสิ่ งสำคัญ?
B.
เมื่อก่อนคุณเคยใช้เวลำอย่ำงเพียงพอกับพี่นอ้ งคริ สเตียนไหม?
C.
คุณเปลี่ยนแปลงกำรกระทำหรื อทัศนคติอะไรบ้ำง เพื่อที่จะทำให้กำรสำมัคคีธรรม
ของคุณกับพี่นอ้ งคริ สเตียนดีข้ ึน?
สิ่ งที่ควรทำ
A.
ท่องจำ ฮีบรู 10:24-25
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บทสรุป
อภิปรำยคำถำมต่อไปนี้ในกลุ่มของคุณ
อภิปรำยคำถำมตำมควำมเข้ำใจของคุณว่ำทำไมพระคัมภีร์ถึงได้ใช้ตน้ ไม้แสดงภำพของ
ชีวติ คริ สเตียน
1. ทำไมรำกของต้นไม้ถึงได้มีควำมสำคัญ?
2. ถ้ำรำกของต้นไม้ขำดจะเกิดอะไรขึ้น?
3. ทำไมถึงคิดว่ำรำกคือ พระวจนะ กำรอธิษฐำน กำรเฝ้ ำเดี๋ยว และกำรสำมัคคี
ธรรม?
4. เรำจะสำมำรถตัดรำกต้นไม้ของเรำได้อย่ำงไร?
5. ทำไมควำมเชื่อ และกำรเชื่ อฟังจึงตั้งอยูร่ ะหว่ำงรำกและผล?
6. อธิ บำยว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ช่วยเรำอย่ำงไรในแต่ละส่ วนของต้นไม้?
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