มิชชั่นลูเธอร์ แรนแห่ งประเทศไทย

จะทราบพระประสงค์
ของพระเจ้ าได้ อย่ างไร

การเติบโตขึน้ ในพระคริสต์
บทเรี ยนชุดที่ 6

บทเรี ยนนี้ แปลและนำมำประยุกต์ใช้จำกบทเรี ยนของ
THE ANGLICAN CHURCH, DIOCESS OF SABAH & SINGAPORE LAY TRAINING MODULE

โดย
สถำบันศำสนศำสตร์ลูเธอร์แรน
ตู้ ป.ณ. 239 พระโขนง กรุ งเทพฯ 10110 โทร. 3320054-58
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บทที่ 1 จงปรับกระแสจิตของท่ านเพือ่ รับฟังพระเจ้ า
พระเจ้ำทรงมีแผนกำรสำหรับชีวติ ของท่ำน
พระองค์ทรงปรำรถนำจะตรัสกับท่ำน
1. จงใกล้ชิดเข้ำมำ
1.1. จงละทิ้งคำแนะนำทั้งปวงที่มิได้มำจำกพระเจ้ำ
1.2. จงหันมำหำพระเจ้ำ
1.3. จงรับพระเยซูเป็ นพระเจ้ำของท่ำน
1.4. จงมีควำมสัมพันธ์กบั พระเจ้ำ
ผูซ้ ่ ึ งเป็ นพระบิดำของท่ำน

เยเรมีย ์ 29:11-13;
เอเฟซัส 1:3-14
เฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-14
มำลำคี 3:7;อิสยำห์ 55: 6-7
ยอห์น 14:6-7;ยอห์น 1:12
มัทธิว 6:9;
โรม 8:15

2. อธิษฐาน
2.1. ท่ำนไม่มีเพรำะท่ำนไม่ได้ขอ
2.2.ท่ำนขอและไม่ได้รับ เพรำะท่ำนขอผิด
2.3.แต่ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำแผ่นดิน
และควำมชอบธรรมของพระองค์ก่อน

ยำกอบ 4:2
ยำกอบ 4:3
มัทธิว 6:33

3. จงฟัง
3.1. จงปรับกระแสจิตของท่ำนให้ตรงกับ
ควำมยำวคลื่นฝ่ ำยจิตวิญญำณ
สดุดี 51;
คลื่นเสี ยงรบกวนอำจเนื่ องมำจำกบำปที่ยงั ไม่ได้สำรภำพ
หรื อ ควำมกลัดกลุม้ ฝังใจ
อิสยำห์ 59:1,2
3.2. จงละทิ้งกำรถือทิฐิมำนะ
ยำกอบ 3:13-18;
ควำมทะนงตน, ควำมมักใหญ่ใฝ่ สู งของตน
ฮีบรู 12:1-2
3.3.ให้เวลำแก่ตนเอง
ฮำบำกุก 2:3

4. จงเชื่อฟัง
4.1. จงพร้อมที่จะตอบรับตำมพระประสงค์พระเจ้ำ
4.2. อย่ำพึ่งพำควำมรอบรู ้ของตนเอง

ปฐมกำล 12:1-5;
อิสยำห์ 6:1-8
สุ ภำษิต 3:5,6
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4.3. จงวำงใจในพระเจ้ำ

สุ ภำษิต 3:5,6

การบ้ าน
1. ท่ำนละทิ้งกำรบูชำ หรื อรู ปแบบอื่น ๆ เพื่อหำคำแนะนำในแบบที่ไม่ใช่ของคริ สเตียนแล้ว
หรื อ ถ้ำยังจงอธิ ษฐำนกับกลุ่มเพื่อขอกำรปลดปล่อย
2. จงแบ่งปั นให้กนั และกันฟังถึงควำมยุง่ ยำกในกำรแสวงหำพระประสงค์พระเจ้ำ ท่ำนจะ
นำเอำเรื่ องที่เรี ยนในบทนี้ไปใช้ แก้ไขปั ญหำยุง่ ยำกนั้นได้อย่ำงไร
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บทที่ 2 จงค้ นคว้ าพระคัมภีร์
1. ทาไมต้ องค้ นคว้า
1.1. พระคัมภีร์คือควำมสว่ำง
1.2. พระคัมภีร์คือชีวิต
1.3. พระคัมภีร์คือพระบัญญัติ

สดุดี 119:105
มัทธิว 4:4
สดุดี 1:1-3;
มัทธิว 5:17-19

2. จะค้ นคว้าหาอะไร
2.1. พระคริ สต์
2.2. หลักพื้นฐำนเพื่อกำรดำเนินชีวติ
ตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ
-พระบัญญัติ
-ผูเ้ ป็ นสุ ข
2.3.ข้อควำมเฉพำะที่เกี่ยวกับปั ญหำโต้เถียงกัน
-เรื่ องเงินและธุ รกิจกำรงำน
-เรื่ องศีลธรรมและเรื่ องเพศ
-เรื่ องสิ ทธิอำนำจ
2.4. ตัวอย่ำงเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิ
-ผูเ้ ชื่อควรแต่งงำนกับผูไ้ ม่เชื่อหรื อไม่
-คริ สเตียนจะรับประทำนอำหำรที่เขำใช้ เช่น
ไหว้รูปเคำรพหรื อไม่

ลูกำ 24:27

อพยพ 20:1-17
มำระโก 12:29-30
มัทธิว 5:3-11
1 ทิโมธี 6:10;
สุ ภำษิต 11:1
1 โคริ นธ์ 7; โรม.1:18-27
มัทธิว 20:25-28
2 โคริ นธ์ 6:14
1 โคริ นธ์ 8:4-13;
1ทิโมธี 4:4-5

3. จะค้ นคว้าอย่ างไร
3.1. จงอ่ำน – ด้วยควำมคำดหมำย ด้วยใจอธิษฐำนสม่ำเสมอ
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3.2. จงเขียน- ข้อพระคัมภีร์ ถ้อยคำ วลี ที่ตรงกับที่ท่ำนกำลังต้องกำร
3.3. จงคิดไตร่ ตรอง – ให้พระคำตรัสกับท่ำนจงระวังอย่ำเสริ มควำมหมำยเข้ำไปเอง
3.4. นำไปประยุกต์ใช้

การบ้ าน
1. จงแสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงมีแผนกำรสำหรับเรำโดยใช้พระคัมภีร์ หรื อ คำพยำน
2. เล่ำให้เพื่อนฟังว่ำท่ำนปฏิบตั ิอย่ำงไรในกำรอ่ำนพระคัมภีร์จึงจะเป็ นวิธีที่ถูกต้องพระเจ้ำตรัส
กับท่ำนทำงพระคัมภีร์อย่ำงไร
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บทที่ 3 จงเปิ ดใจรับฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเจ้ำทรงสำแดงสิ่ งล้ ำลึกของพระองค์
เองแก่เรำผ่ำนทำงพระวิญญำณ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสำแดงน้ ำพระทัย
ของพระเจ้ำโดยวิธีกำรต่ำง ๆ

1 โคริ นธ์ 2:9-16

1. พระคัมภีร์
1.1. ข้อพระคัมภีร์ที่สะกิดใจเรำในขณะกำลังอ่ำนอยู่
1.2. พระวจนะที่พระวิญญำณทรงดลใจ
ข้ออ้ำงอิงในพระคัมภีร์ ข้อพระคัมภีร์
1.3. ข้อพระคัมภีร์เด่นชัดขึ้นมำในจิตใจซ้ ำแล้วซ้ ำอีก
1.4. บทเรี ยน หรื อข้อบัญญัติที่ได้จำกพระคัมภีร์

ยอห์น 14:26

2. กระแสเสี ยงจากภายใน
2.1. ควำมประทับใจ
2.2. ข้อคิดที่เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
2.3. ข่ำวสำรพิเศษเฉพำะ
2.4. เสี ยงที่ได้ยนิ

3. นิมติ และความฝัน

1 ซำมูเอล 3:2-10;
กิจกำร 9:3-7

โยเอล 2:28;
กิจกำร 2:17

3.1. จิตภำพ
3.2. นิมิตหมำย

อิสยำห์ 6:1-2;
กิจกำร 10:9-20
3.3. ควำมฝัน
ปฐมกำล 37:6,7,9
มัทธิว 1:20
ข้อควรระวัง : จะต้องให้แน่ใจให้เสี ยก่อนว่ำกำรตีควำมหมำยนั้นถูกต้อง จงระวังป้ องกัน
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1. แหล่งที่ไม่ถูกต้อง
2. กำรด่วนสรุ ป จงมองหำสิ่ งยืนยัน

1 ยอห์น 4:1-3
สุ ภำษิต 19:2

การบ้ าน
กำรทรงนำโดยพระวิญญำณนั้นสำคัญมำก (ยอห์น 6:63) ท่ำนมีประสบกำรณ์อย่ำงไรในกำร
ทรงนำนี้
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บทที่ 4 จงค้ นหาข้ อยืนยัน
1. จงรับพระวจนะเพิม่ เติม
1.1. คำเผยพระวจนะ / คำเทศนำ
1.2. อ่ำนพระคัมภีร์ / อธิษฐำน

2. จงแสวงหาคาแนะนา

สุ ภาษิต 29:18
กิจกำร 13:1-3

สุ ภาษิต 11:14

2.1. เพื่อนคริ สเตียนที่เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
2.2. ผูใ้ หญ่ในคริ สตจักร และศิษยำภิบำลหรื อที่ปรึ กษำประจำคริ สตจักร
2.3. สมำชิกครอบครัว
2.4. คำปรึ กษำจำกผูเ้ ชี่ยวชำญในด้ำนนั้น ๆ

3. จงพิจารณาเหตุการณ์ แวดล้อม
3.1. ท่ำนมีทุนทรัพย์หรื อไม่
3.2. มีอุปสรรคอะไรบ้ำง เช่น กำรปฏิเสธจำกผูป้ กครอง
3.3. ท่ำนเห็นกำรเข้ำแทรกแซง หรื อ กำรแก้ปัญหำโดยกำรอัศจรรย์
ของพระเจ้ำหรื อไม่
3.4. มีเหตุกำรณ์ผดิ ปกติที่สำคัญ ๆ ประกำรใดบ้ำงไหม
3.5. กำรกระทำของท่ำนจะถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ว่ำมันอำจจะทำให้ผอู้ ื่นสะดุด

4. จงให้ สามัญสานึก

โรม 1:13
ฟี ลิปปี 4:19
ดำเนียล 6:16, 22
ยอห์น 4:9
โคโลสี 3:17;
1 โคริ นธ์ 10:23,24

ยากอบ 1:5;
กิจกำร 15:28

5. จงยอมรับเรื่องการกาหนดเวลาของพระเจ้ า

ปัญญจารย์ 3:1,11

5.1. จงรอคอยด้วยควำมอดทนเพื่อให้ได้คำแนะนำเพิ่มเติม
ขณะที่ปฏิบตั ิหน้ำที่กำรงำนประจำวันอยูน่ ้ นั
5.2. จงจดจำไว้วำ่ สิ่ งทั้งหลำยย่อม “ประกอบกันได้อย่ำงเหมำะสม”
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ถ้ำนัน่ เป็ นไปตำมกำหนดเวลำของพระเจ้ำ

การบ้ าน
1. จงอ่ำนผูว้ นิ ิจฉัย 6:11-40 และอภิปรำยว่ำพระเจ้ำทรงทำกิเดโอน อย่ำงไร
ท่ำนมีประสบกำรณ์อย่ำงไรบ้ำงเกี่ยวกับกำรรับกำรยืนยันจำกพระเจ้ำ
2. จงอ่ำน 1 โคริ นธ์ 16:9 และ วิวรณ์ 3:7-8
เรำจะทำอย่ำงไรกับ “ประตูที่ปิดอยู”่
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บทที่ 5 จงมัน่ ใจ
สันติสุขในจิตใจนั้นพึงมีอยูใ่ นทุกสถำนกำรณ์ ถ้ำหำกสถำนกำรณ์ท้ งั หลำยนั้น สอดคล้องต่อ
พระประสงค์พระเจ้ำ ถ้ำหำกไม่มีสันติสุขเกี่ยวกับกำรตัดสิ นใจ หลักทัว่ ไปก็คือ “อย่ำ.....”
1. สันติสุขแห่งพระเจ้ำ
ฟี ลิปปี 4:7
เมื่อหยัง่ รู ้พระประสงค์ของพระเจ้ำแล้ว
1.1. สันติสุขแห่งพระเจ้ำย่อมมีแก่เรำ
1.2. จะไม่มีควำมกังวลใจเลยแม้วำ่ อำจจะรู ้สึกเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน
1.3. เรำจะไม่ป้องกันตัวถึงแม้วำ่ กำรตัดสิ นใจของเรำนั้นจะโดนสอบ เรำพร้อมที่จะยอมให้พระ
เจ้ำทรงแก้ต่ำงให้เรำ

2. จิตสานึกไร้ มลทิน
2.1. จิตสำนึกของเรำควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐำน
แห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
2.2. เรำมีควำมมัน่ ใจจำเพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
2.3. เรำจะรู้สึกสบำยใจในตนเอง

1 ทิโมธี :18-19; 3:9
1 ยอห์น 3:21
กิจกำร 23:1-24:16

3. สั นติสุขในการยอมทาตาม
“ขอให้เป็ นไปตำมพระทัยของพระองค์”
3.1. ตัวอย่ำงจำกพระเยซู
3.2. ตัวอย่ำงจำกอำจำรย์เปำโล
3.3. ตัวอย่ำงจำกอำจำรย์ยำกอบ

มัทธิว 6:10
ลูกำ 22:42
กิจกำร 16:6-10
ยำกอบ 4:13-15

การบ้ าน
1. จงทบทวนปั จจัยต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรหยัง่ รู ้พระประสงค์ของพระเจ้ำ
ปั จจัยอะไร มีบทบำทหลักในกำรตัดสิ นใจครั้งล่ำสุ ดของท่ำนควำมมัน่ ใจภำยใน
อย่ำงไรในกำรตัดสิ นใจ
2. จงพิจำรณำกำรตัดสิ นใจของอำจำรย์เปำโลในกำรเดินทำงไปยังกรุ งเยรู ซำเล็ม
(กิจกำร 20:20-25;21; 4-5, 10-15;23:11, โรม 15:25-29)

นำท่ำน
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เหตุกำรณ์ที่เป็ นผลสื บเนื่องนั้นสนับสนุน กำรตัดสิ นใจของท่ำนอย่ำงไร

13

บทที่ 6 อะไรคือพระประสงค์ ของพระเจ้ าเกีย่ วกับอาชีพของท่ าน
อำชีพนั้น มีควำมหมำยกว้ำงกว่ำงำนหรื อกำรหำเลี้ยงชีพด้วยว่ำอันนี้ เป็ นกำรสนองตอบต่อพระ
ประสงค์ของพระเจ้ำตำมที่ทรงกำหนดไว้สำหรับชีวิตของท่ำน

1. การค้ นพบอาชีพของท่ าน

เอเฟซัส 4:1;
โคโลสี 3:17, 23-24

1.1. จงพิจำรณำดูควำมถนัดของท่ำน
1.2. จงพิจำรณำดูภูมิหลังทำงกำรศึกษำและกำรฝึ กอบรมที่ท่ำนมี
1.3. จงพิจำรณำถึงทำงเลือกอื่น ๆ ที่มีอยู่
1.4. จงขอคำปรึ กษำ แนะนำจำกผูท้ ี่จะช่วยท่ำนได้
1.5. จงพิจำรณำสภำพกำรทำงำน เช่น เรื่ องโอกำสที่จะได้เป็ นพยำน หรื อ ที่จะได้รับ
ปรนนิบตั ิพระเจ้ำ

2. การปฏิบัติหน้ าทีต่ ามอาชีพของท่ าน

มัทธิว 25:14-30

2.1. ท่ำนรู ้สึกสนุกกับงำนนั้นหรื อไม่
2.2. ท่ำนได้รับผลตอบแทนพอเพียงหรื อไม่
2.3. ท่ำนมีเวลำสำหรับเรื่ องสำคัญ ๆ อื่นอีกหรื อไม่ เช่น มีเวลำสำหรับครอบครัว สำหรับ
คริ สตจักร
2.4. ท่ำนสำมำรถเป็ นพยำนได้หรื อไม่ในสถำนที่ทำงำนนั้น

3. ความก้าวหน้ าในอาชีพของท่ าน

ฟี ลิปปี 3:7-16

3.1. กำรเปลี่ยนงำนจะเป็ นทำงที่จะนำไปสู่ ผลที่ดียงิ่ กว่ำเดิมหรื อไม่
3.2. กำรเปลี่ยนงำนนั้น จะทำให้เพิ่มโอกำสเพื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำหรื อ เช่น ด้ำนกำรใช้
เวลำ
3.3. อันนี้จะช่วยให้ท่ำนหลุดพ้นจำกสถำนกำรณ์อนั “อับจน” เช่น ปั ญหำต่ำง ๆ ในสภำพกำร
ทำงำน ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยอื่น ๆ ซึ่ งเกินควำมสำมำรถที่จะแก้ไขให้ดีได้
3.4. อันนี้มีเหตุมำจำก กำรเปลี่ยนบทบำทส่ วนบุคคลหรื อ เช่น เมื่อกลำยเป็ นแม่
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การบ้ าน
1. จงเขียนแสดงบนแผ่นกระดำษ เพื่อบอกถึงแผนกำรที่ทำ่ นปรำรถนำจะทำในระยะ 5 ปี
ข้ำงหน้ำแผนนี้สัมพันธ์กบั พระประสงค์พระเจ้ำ เกี่ยวกับอำชีพของท่ำนอย่ำงไร
2. ท่ำนพบวัตถุประสงค์หรื องำนพิเศษของพระเจ้ำ เพื่อชี วติ ของท่ำนหรื อยัง ถ้ำพบแล้ว จงเล่ำ
ให้กลุ่ม ฟังว่ำพบได้อย่ำงไร ถ้ำยัง ท่ำนจะอธิ ษฐำนอย่ำงไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้
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บทที่ 7 อะไรคือพระประสงค์ ของพระเจ้ าเกีย่ วกับการสมรสของท่ าน
1. รู ปแบบแห่ งชีวติ
1.1. กำรสมรสเป็ นรู ปแบบปรกติสำหรับมนุษย์ชำติ
- ควำมเป็ นคู่อุปถัมภ์
- กำรสนองควำมต้องกำรทำงเพศ
- กำรให้กำเนิ ด
1.2. กำรครองโสดนั้น อำจจะเป็ น
- กระแสเรี ยกของพระเจ้ำสำหรับคนบำงคน
- มีเวลำมำกขึ้นเพื่อปรนนิบตั ิพระเจ้ำ
- เสถียรภำพส่ วนตัวและกำรควบคุมตนเอง
- ควำมสำมำรถพอใจในสันโดษ

2. คู่ชีวติ

มัทธิว 19:1-12
ปฐมกำล 1:27, 28;2:18-25;
1 ทิโมธี 4:3-5

1 โคริ นธ์ 7:1-9, 25-40

1 โคริ นธ์ 7:3,10-11

2.1. ฝ่ ำยวิญญำณ
- ร่ วมแบกภำระเท่ำเทียมกัน
2 โคริ นธ์ 6:14-18
อุทิศตนแด่พระเจ้ำพอ ๆ กันจงพิจำรณำถึง
ควำมเติบโตฝ่ ำยวิญญำณ ของประทำน กระแสเรี ยกจำกพระเจ้ำ
2.2. ด้ำนจิตวิญญำณ
- ควำมเข้ำได้เชิงปัญหำ
- เสถียรภำพทำงอำรมณ์ และภำวะเติบโต
- ควำมพร้อมสำหรับกำรเป็ นบิดำมำรดำ
2.3. ทำงกำยภำพ
- ลักษณะทัว่ ไป
- รู ปร่ ำง
- วัย
- สภำพภูมิหลัง
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2.4. ทำงสังคม
- ควำมสนใจร่ วมกัน
- บุคลิกภำพชวนมอง
- ภูมิหลังทำงครอบครัว และสถำนภำพทำงครอบครัว
- ควำมพร้อมที่จะร่ วมชี วติ ซึ่ งกัน (อ้ำงโยงถึง คำมัน่ สัญญำในกำรสมรส)

3. ความเป็ นคู่ชีวติ
3.1. ควำมถำวร
- ไม่มีกำรหย่ำ
3.2. ควำมเป็ นหุ ้นส่ วนกัน
- รับชีวิตอันเป็ นพระคุณเป็ นมรดกร่ วมกัน
3.3. อำนำจแห่งควำมรัก

มัทธิว 19:3-9
1 เปโตร 3:7
1 โคริ นธ์ 13:4-8

การบ้ าน
1. กำรนัดไปเที่ยวกับเพศตรงข้ำม เป็ นวิธีที่ดีสำหรับกำรหำคู่ครองหรื อ?
จงอภิปรำยถึงทัศนะและประสบกำรณ์ของท่ำน
2. มีขอ้ พระคัมภีร์ หรื อหลักกำรพระคัมภีร์ใดเป็ นประโยชน์ในกำรแก้ไขควำมตึงเครี ยดในชีวติ
สมรส คู่สมรสควรดำเนินขั้นตอนอะไร เพื่อจะได้เป็ นคู่รักกันตลอดชีพ
3. จงอ่ำน ปฐมกำล 24 สังเกตว่ำอับรำฮัมหำคู่ครองให้บุตรของท่ำนอย่ำงไร มีหลักกำรอะไรที่
จะประยุกต์ใช้แก่เรำได้ในปั จจุบนั
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บทที่ 8 อะไรคือพระประสงค์ ของพระเจ้ าเกีย่ วกับการรับใช้ ของท่ าน
ในคริสตจักร
1. เป็ นส่ วนหนึ่งของคริสตจักร
- ซึ่งควรจะเป็ นที่ที่ท่ำนจะสำมำรถ
- นมัสกำร
- เรี ยนพระคัมภีร์
- ปรนนิบตั ิรับใช้
- ร่ วมสำมัคคีธรรม
จงอุทิศตน
ท่ำนเป็ นสมำชิกที่สำคัญคนหนึ่ง

กิจกำร 2:41-47
ฮีบรู 10:24,25

ยอห์น 13:34,35
1 โคริ นธ์ 12:14-26
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2. จงใคร่ ครวญหาบทบาทของตนเองให้ พบ
เอเฟซัส 4:11

โรม 12:6-8

บุคคล

หน้ำที่

อุปกรณ์

อัครทูต
ผูเ้ ผย
พระวจนะ
ผูป้ ระกำศ
ศิษยำภิบำล
และ ผูส้ อน

กำรเผย
พระวจนะ
กำรปรนนิบตั ิ
กำรสั่งสอน
กำรเตือนสติ
กำรบริ จำค
กำรช่วย
เหลือ กำร
แสดงควำม

ถ้อยคำ
ประกอบ
ด้วยสติปัญญำ
ถ้อยคำ
ประกอบ
ด้วยควำมรู้
ควำมเชื่อ
ของประทำน
ด้ำนกำรรักษำ
โรค กำร
อัศจรรย์ คำ
เผยพระวจนะ
กำรสังเกต
วิญญำณ ภำษำ
แปลก ๆ

เมตตำ

1 โคริ นธ์ 12:7-10

บทบำทของท่ำน
ในคริ สตจักรท้องถิ่น
ศิษยำภิบำล
ผูป้ ระกำศ
สมำชิกคณะ
กรรมกำรคริ สต
จักร กำรประกำศ
กำรติดตำมผล
กลุ่มเซลล์
กำรนำนมัสกำร
คณะนักร้อง
ดนตรี , ปฏิคม
กำรปรึ กษำ
ระวีวำระศึกษำ
พันธกิจกลุ่ม
อนุชน
พันธกิจกลุ่ม
บุรุษ /
สตรี

3. จงปรนนิบัติเพือ่ พระคริสต์
- เรี ยนวิชำต่ำง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์?
- พูดกับศิษยำภิบำลและผูน้ ำ
- รับใช้ดว้ ยใจถ่อมและควำมรัก

กำลำเทีย 5:22,23
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4. จงเจริญขึน้ เรื่อย ๆ
- ในด้ำนควำมสัมพันธ์อนั ดี
- ในด้ำนของประทำนและพันธกิจที่มี
- ในผลแห่งพระวิญญำณ
- ในด้ำนกำรบริ กำรภำยนอกคริ สตจักร
การบ้ าน
1. จงดูตำรำงในข้อที่ 2 อีก แล้วค้นหำบทบำทของท่ำน
ก. ท่ำนเกี่ยวข้องอยูใ่ นส่ วนใด
ข. ของประทำนฝ่ ำยพระวิญญำณที่ท่ำนกำลังใช้อยูค่ ืออะไร
ค. ท่ำนกำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ใดในคริ สตจักร
ง. ท่ำนเองเป็ นของประทำนที่พระเจ้ำทรงมอบแก่คริ สตจักรหรื อ
2. ท่ำนจะเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรรับใช้พระเจ้ำได้อย่ำงไร
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บทที่ 9 พระเจ้ ากาลังทรงนาท่ านให้ เข้ ารับงานเต็มเวลาในพันธกิจ
ของพระเจ้ าหรือ
1. กระแสเรียกให้ เป็ นผู้รับใช้ เต็มเวลาเกิดขึน้ เมื่อใด
1.1. ปกติเกิดขึ้นขณะที่กำลังยุง่ อยูก่ บั งำนอย่ำงอื่น เช่น
อำโมส 7:14, 15; กิจกำร 9:1-3;
มัทธิว 4:21, 22; 9:9
1.2. ที่เกิดขึ้นในขณะว่ำงงำน หรื อ ขณะคิดหำงำนทำนั้นไม่สู้จะมี จงยกตัวอย่ำงร่ วมสมัยของ
เรื่ องนี้ ตำมที่เห็น ในคริ สตจักรและพันธกิจรอบข้ำงคริ สตจักร
1.3. เกิดขึ้นกับคนทุกวัย ตั้งแต่ตอนเป็ นนักเรี ยน ตอนเป็ นวัยรุ่ น จนถึงตอนชรำ เช่น อับรำฮัม
รับกระแสเรี ยกเมื่ออำยุ 75 ปี
ปฐมกำล 12:1,4
1.4. เกิดกับหญิง ชำย ทุกสถำนภำพ ทั้งที่แต่งงำนแล้วและที่ยงั โสด ทั้งที่เป็ นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
และที่หำเลี้ยงชีพ สำมัญทัว่ ไป ทั้งกับผูม้ ีกำรศึกษำสู งและไม่สูง อำจำรย์เปำโล-ผูเ้ ป็ นชำวฟำริ สีที่มี
กำรศึกษำสู ง
กิจกำร 22:3
มัทธิว – คนเก็บภำษี
อันดรู วแ์ ละซีโมน – ชำวประมง
1.5. ควำมมัน่ ใจเรื่ องอำชีพเป็ นผูร้ ับใช้เต็มเวลำนี้ จะค่อย ๆ เด่นชัดขึ้นใจขณะที่เรำรับใช้พระเจ้ำ
ในคริ สตจักรและรอคอยพระองค์อยูน่ ้ นั

2. พระเจ้ าทรงเรียกเราอย่างไร
2.1. โดยกำรศึกษำพระคัมภีร์
กิจกำร 8:28
2.2. ในขณะอธิษฐำนและนมัสกำร
อิสยำห์ 6:1, 8; กิจกำร 13:2
2.3. โดยทำงผูน้ ำคริ สเตียน ศิษยำภิบำล หรื อ เพื่อนพี่นอ้ งคริ สเตียน

3. เราจะยืนยันได้ อย่ างไรว่ า กระแสเรียกนั้นมาจากพระเจ้ า
3.1. ปรึ กษำกับศิษยำภิบำลและผูน้ ำคริ สตจักร
3.2. อธิ ษฐำนต่อเนื่ องในเรื่ องนั้น ค้นในพระคัมภีร์ประจำวัน
3.3. เรำมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรรับใช้พระเจ้ำมำกี่ปีแล้ว เช่น เป็ นครู รวีฯ ผูน้ ำกลุ่มเซลล์ กลุ่ม
อนุชน
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3.4. เรำรู้ถึงและกำรใช้ของประทำนด้ำนกำรปฏิบตั ิพนั ธกิจนั้นแล้วหรื อ เช่น กำรสอน กำรเผย
พระวจนะ กำรประกำศ กำรปรึ กษำ (พระเจ้ำมักจะประทำน ข้อบ่งชี้ถึงพระประสงค์โดยทรง
สำแดงให้เห็นของประทำนในกำรปฏิบตั ิงำน
ขณะที่เรำยังทำงำนแบบบำงเวลำอยูใ่ น
คริ สตจักร)
3.5. เรำได้รับกำรสนับสนุนจำกคู่สมรส บิดำมำรดำ หรื อ สมำชิกครอบครัวหรื อไม่ ถ้ำเรำ
เปลี่ยนเป็ น “งำนเต็มเวลำ”

4. เราจะดาเนินการเตรียมการ เพือ่ การปรนนิบัติรับใช้ เต็มเวลาอย่ างไร
4.1. ขอควำมสนับสนุนและคำแนะนำจำกคริ สตจักร (รวมทั้งด้ำนกำรเงิน)
4.2. เข้ำร่ วมในกำรปฏิบตั ิงำนบำงเวลำบำงอย่ำงในคริ สตจักร
4.3. เรี ยนต่อเพื่อให้ถึงระดับกำรศึกษำที่กำหนดเป็ นคุณสมบัติในกำรจะรับเข้ำเป็ นนักศึกษำใน
พระคริ สตธรรม / สถำบันศำสนศำสตร์ (เช่น ระดับ ม.6 หรื อเทียบเท่ำ)
4.4. เริ่ มเรี ยนพิเศษหลักสู ตรคริ สเตียนศึกษำ
4.5. อธิษฐำน – อธิษฐำน – อธิษฐำน
จงประกอบด้วยพระวิญญำณ
เอเฟซัส 5:18
จงใช้ของประทำนและทำพันธกิจ
ตำมที่พระเจ้ำประทำน
เอเฟซัส 4:11,12
4.6. จงอดทน จงเชื่อฟังผูน้ ำคริ สตจักร
จงเฝ้ ำรอคอยพระเจ้ำในทุก ๆ ขั้นตอน

การบ้ าน
1. จงตั้งหน้ำตั้งตำอธิ ษฐำนอย่ำงสม่ำเสมอและจริ งจัง
เพื่อประชำกรของพระเจ้ำ จะได้
สนองตอบกระแสเรี ยกสำหรับกำรรับใช้เต็มเวลำในพันธกิจคริ สเตียน
2. ท่ำนเองเคยคิดถึงโอกำสที่พระเจ้ำจะทรงเรี ยกให้รับใช้เต็มเวลำ บ้ำงไหม มีขอ้ บ่งชี้ ประกำร
ใดบ้ำงสำหรับท่ำน
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บทที่ 10 เราจะดาเนินตามพระประสงค์ ของพระเจ้ าอย่ างต่ อเนื่องได้
อย่ างไร
1. จงยึดมัน่ อย่ างเหนียวแน่ น
1.1. จงชื่นชมในพระประสงค์พระเจ้ำเสมอ
1.2. จงรักษำวินยั พื้นฐำน : อธิ ษฐำน อ่ำนพระคัมภีร์
1.3. จงรู้จกั กำรดำเนิ นชีวิตเป็ นวัน ๆ
1.4. สำรวจตนทุก ๆ วัน

สดุดี 40:8; 143:10
2 ทิโมธี 3:14-17
มัทธิว 6:33-34
ลูกำ 9:23

2. จงหลีกเลีย่ งความรู้ สึกทีว่ ่ าแค่ นีก้ พ็ อแล้ว
2.1. จะระวังระไวเพื่อรับทิศทำงใหม่ ๆ
กิจกำร 16:6-10
ที่พระเจ้ำจะทรงโปรดประทำนมำ
อิสยำห์ 55:6-9
2.2. จงบำกบัน่ มุ่งมัน่ สู่ อนำคตที่รออยู่
ฟี ลิปปี 3:13-14
2.3. จงระวังอุปสรรคขวำกหนำม
โรม 12:2
ทำงโลก
1 ยอห์น 2:15-17
เช่น คำแนะนำจอมปลอม เช่น ดูดวงรำศี
ข้อขัดแย้งที่ยงั ไม่ได้แก้ไข บำปที่ยงั ที่ยงั ไม่สำรภำพ
สิ่ งที่ยวั่ ยวนใจ
- โลก
- เนื้ อหนัง
- มำรร้ำย

3. จงมีใจเด็ดเดีย่ วมัน่ คง
3.1. จงดำเนิ นไปโดยพระวิญญำณ
3.2. จงดำรงสันติสุขซึ่ งกันและกัน
3.3. จงยำเกรงพระเจ้ำ

กำลำเทีย 5:22-26;
1 เธสะโลนิกำ 4:3
โคโลสี 3:12-17;1 เปโตร 4:8
สดุดี 25:12-14
23

การบ้ าน
1. จงเล่ำถึงเวลำเฝ้ ำเดี่ยวของท่ำนว่ำ ทำเมื่อใด ที่ไหน อย่ำงไร กำรเฝ้ ำเดี่ยวนั้นได้ผลและ
สม่ำเสมอหรื อไม่ถำ้ ไม่ จงบอกว่ำจะปรับปรุ งอย่ำงไร
2. มีอะไรบ้ำงที่ท่ำนเอำชนะได้ หรื อละทิ้งไปในกำรดำเนินกับพระเยซู จงเล่ำให้ฟังว่ำพระเจ้ำ
ได้ทรงโปรดให้ท่ำนประสบชัยชนะได้อย่ำงไร
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