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บทน ำ 
พระคมัภีร์ไดเ้ปรียบเทียบชีวิต คริสเตียนท่ีเช่ือฟังเป็นดัง่ตน้ไมท่ี้ก ำลงัเติบโตข้ึนและมี

ผลผลิต 
“เขำเป็นก็เหมือนตน้ไมท่ี้ปลูกไวริ้มน ้ำ ซ่ึงหย ัง่รำกออกไปยงัธำรน ้ำ ไม่กลวัต่อแสงแดดอนั

แรงกลำ้ ใบมนัไม่เคยเห่ียวแหง้, แต่ยงัคงเขียวขจีอยูเ่สมอ, ไม่กระวนกระวำย แมแ้ต่ในปีแหง้แลง้ 
และไม่เคยท่ีจะหยดุออกผล อะไรก็ตำมท่ีเขำผูมี้ควำมเช่ือฟังนั้นไดก้ระท ำก็มีควำมจ ำเริญข้ึนอยู่
เสมอ 

จำกสดุดี 1:3 และ เยเรมีย ์17:8 
คุณตอ้งกำรใหชี้วติของคุณเป็นเหมือนอยำ่งนั้นไหม? ข่ำวดี! มนัสำมำรถเป็นไปไดบ้ทเรียน

ในหนงัสือเล่มน้ีไม่เพียงแต่จะเพิ่มพนูควำมรู้ของคุณเท่ำนั้น แต่จะช่วยคุณให้เติบโตอยำ่งเขม้แขง็มี
ชีวติท่ีอุดมสมบูรณ์และเกิดผล ถำ้เพียงแค่ศึกษำพระคมัภีร์อยำ่งง่ำย ๆ โดยใชห้นงัสือเล่มน้ีก็จะไม่
สำมำรถเนรมิต ใหคุ้ณเติบโตไดแ้ต่คุณตอ้งพึ่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ีจะช่วยคุณในกำรศึกษำเรียนรู้ 

พวกคุณหลำย ๆ คน ท่ีอ่ำนหนงัสือเล่มน้ีแลว้ ไดมี้ควำมปรำรถนำท่ีจะช่วยคนอ่ืนใหรู้้จกั
พระเจำ้มำกข้ึนนัน่เป็นส่ิงท่ีดีมำก! ก่อนท่ีจะช่วยคนอ่ืน ตวัเรำเองจะตอ้งเติบโตก่อนเป็นอนัดบัแรก 
น่ีเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีเรำควรจะทุ่มเทจิตใจของเรำเขำ้ไป ในกำรศึกษำพระวจนะของพระเจำ้กบัพี่เล้ียง
ของคุณเสียก่อน 

หยดุและอธิษฐำนในเวลำน้ี และบอกกบัพระเจำ้วำ่คุณตอ้งกำรท่ีจะทุ่มเทจิตใจ 100 % ลง
ไปในกำรศึกษำและประยกุตใ์ชพ้ระวจนะของพระเจำ้ 

คุณต่ืนเตน้ท่ีจะเติบโตไหม? มำเร่ิมตน้กนัเลย! 
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กำรเฝ้ำเดีย่ว 

I. อ่ำนลูกำ 10:38-42 
A. ส่ิงเดียวท่ีตอ้งกำรท่ีพระเยซูตรัสถึงคืออะไร? ( ดูขอ้ 42,39) 
B. มำรธำยุง่อยูก่บัส่ิงท่ีเป็นบำปหรือไม่? 
C. ถำ้หำกวำ่มำรธำยุง่อยูก่บัส่ิงท่ีดี, แลว้เธอท ำอะไรผดิ? 
D. อะไรคือ “ส่ิงท่ีดี” ท่ีคุณยุง่อยูด่ว้ย แทนท่ีคุณจะใชเ้วลำตำมล ำพงักบัพระเจำ้? 

II. อ่ำนสดุดี 42:1-2 ในขอ้น้ี 
A. กษตัริยด์ำวดิ (ผูเ้ขียนสดุดี 42) 
B. ไดเ้ปรียบเทียบควำมปรำรถนำพระเจำ้ของเขำกบัอะไร? 
C. คุณคิดวำ่ 

ท ำไมเขำถึงไดเ้ปรียบเทียบควำมปรำรถนำพระเจำ้ของเขำกบัควำม  ปรำรถนำน ้ำ? 
ท ำไมเรำถึงตอ้งกำรน ้ำ? 

D. คุณตอ้งกำรด่ืมน ้ำบ่อยแค่ไหน? 
E. คุณตอ้งกำรใชเ้วลำกบัพระเจำ้บ่อยแค่ไหน? 
F. คุณคิดวำ่ท ำไมจิตวญิญำณของเรำถึงตอ้งกำรพระเจำ้? 

III. ดำวดิบอกวำ่เขำตอ้งท ำอะไรเพื่อท่ีจะท ำใหค้วำมปรำรถนำพระเจำ้ของเขำสมปรำรถนำได?้ 
ส่ิงหน่ึงท่ีพระเยซูเสด็จลงมำในโลกก็เพื่อจะใหชี้วิตนิรันดร์แก่มนุษย ์ ในยอห์น 17:3, พระ
เยซูตรัสวำ่ “น่ีแหละคือชีวิตนิรันดร์คือ ท่ีเขำรู้จกัพระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจำ้เท่ียงแทอ้งค์
เดียว และรู้จกัพระเยซูคริสต์ท่ีพระองคท์รงใชม้ำ” เหมือนอยำ่งในควำมสัมพนัธ์อะไรก็ตำม
, เป็นทำงเดียวท่ีคุณสำมำรถจะรู้จกัพระเจำ้อยำ่งใกลชิ้ด โดยกำรใชเ้วลำกบัพระองค ์
 
ตั้งแต่โบรำณกำลจนถึงปัจจุบนั ประชำกรของพระเจำ้ไดพ้บวำ่ เวลำในแต่ละวนัท่ีจะพบกบั
พระเจำ้นั้นเป็นส่ิงท่ีส ำคญัต่อชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณ อ่ำนเร่ืองของคนแต่ละคนต่อไปน้ีและ
ควำมส ำคญัท่ีเขำใหก้บักำรใชเ้วลำตำมล ำพงักบัพระเจำ้ 
A. กษตัริยด์ำวดิ 5:3 

1. ดำวดิใชเ้วลำกบัพระเจำ้เม่ือไร? 
2. ระหวำ่งท่ีเขำใชเ้วลำกบัพระเจำ้เขำท ำอะไร? 

B. ดำเนียล ดำเนียล 6:10 
1. ดำเนียลมีอุปนิสัยอยำ่งในกำรใชเ้วลำกบัพระเจำ้? 
2. เขำท ำอะไรเม่ือเขำอธิษฐำน? 
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C. พระเยชู มำระโก 1:35 
1. พระเยชูเห็นถึงควำมส ำคญัท่ีจะใชเ้วลำกบัพระบิดำอยำ่งไร? 
2. แมแ้ต่พระเยชู บุตรของพระเจำ้ก็คิดวำ่มนัเป็นส่ิงส ำคญัในกำรใชเ้วลำกบั

พระบิดำ, แลว้คุณคิดวำ่ส ำหรับคุณแลว้มนัส ำคญัอยำ่งไร  ท่ีจะใชเ้วลำกบั
พระเจำ้? 

3. ท ำไม? 
IV. เรำควรท ำอะไรเม่ือเรำใชเ้วลำกบัพระเจำ้? จงอ่ำนขอ้ต่อไปน้ีและเขียนค ำตอบของคุณ 

A. สดุดี 46:10 
1. ท่ีกล่ำววำ่ “จงน่ิงเสีย” หมำยควำมวำ่อะไร? 
2. ท ำไมส่ิงน้ีจึงส ำคญัเม่ือเรำใชเ้วลำกบัพระเจำ้? 

B. สดุดี 96:1-4 
C. สดุดี 139:23-24 และยอห์น 16:7-8 

ท่ีบอกกบัพระเจำ้วำ่  “ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทราบจิตใจของข้าพระองค์” 
หมำยควำมวำ่อะไร? (จ ำไวว้ำ่ พระเจำ้รู้ทุก ๆ ส่ิงอยูแ่ลว้, ดงันั้นผูท่ี้เขียนสดุดี 139 
ทูลขอต่อพระเจำ้ใหท้  ำอะไรแก่เขำ ) 

D. ลูกำ 10:39 
E. สดุดี 5:3 
F. จำกขอ้ขำ้งบน, ให้เขียนส่ิงท่ีคุณสำมำรถท ำไดเ้ม่ือคุณใชเ้วลำกบัพระเจำ้ 

1. ................................................... 
2. ................................................... 
3. ................................................... 
4. ................................................... 
5. .................................................... 

V.  ค  ำถำมในกำรอภิปรำย 
A. คุณเคยเวลำกบัพระเจำ้โดยกำรอ่ำนพระวจนะของพระองคแ์ละกำรอธิษฐำนไหม? 

แบ่งปันกบัเพื่อนในกลุ่มเก่ียวกบั กำรใชเ้วลำกบัพระเจำ้  ไดช่้วยคุณใน
ชีวติประจ ำวนัอยำ่งไรบำ้ง 

B. เป็นเร่ืองธรรมดำท่ีมีค ำกล่ำววำ่ “คุณกลำยเป็นเหมือนคนในชีวติประจ ำวนั” เรำ
เห็นวำ่น่ีเป็นควำมจริง จำก ชีวติของสำวก ใน กิจกำร 4:3   ในกลุ่มของคุณ จงอ่ำน
ขอ้ดงักล่ำวและอภิปรำยวำ่ควำมจริงน้ี จะมีผลกระทบต่อชีวติของคุณ เม่ือคุณใช้
เวลำกบั พระเจำ้อยำ่งไร 

VI. เคล็ดลบัในกำรใชเ้วลำกบัพระเจำ้ใหเ้กิดผล 
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A. จดัเวลำและสถำนท่ี (ถำ้เป็นไปได ้ ควรเป็นท่ีๆสงบ) เพื่อพบกบัพระเจำ้ในแต่ละ
วนั ส่ิงน้ีจะช่วยใหคุ้ณเฝ้ำเด่ียวกบัพระเจำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ คนส่วนมำกคิดวำ่เวลำท่ีดี
ท่ีสุด คือ ตอนเชำ้ตรู่ก่อนกำรเร่ิมตน้ท ำกิจวตัรประจ ำวนัและควำมคิดไม่ไขวเ้ขว น่ี
ก็เป็นเวลำท่ีดีท่ีจะสนทนำกบั พระเจำ้เก่ียวกบัวนันั้นท่ีจะวำงแผนและอธิษฐำน
ของกำรทรงน ำและสติปัญญำกบัพระเจำ้ส ำหรับคน  อ่ืนเวลำท่ีดีท่ีสุดอำจจะเป็น
ตอนค ่ำก็นอน เพรำะวำ่กิจวตัรของวนันั้นเสร็จส้ินลงไปแลว้ และเรำ สำมำรถท่ีจะ
ตั้งใจอยูก่บั พระเจำ้อยำ่งเตม็ท่ีจะเป็นช่วงไหนในแต่ละวนัก็ไม่ส ำคญั แต่ข้ึนอยูก่บั
วำ่อะไรคือ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส ำหรับคุณไม่วำ่คุณจะเลือกเวลำใดควำมสม ่ำเสมอเป็นส่ิง
ส ำคญั  

B. ถำ้คุณรู้สึกวำ่ พระเจำ้ไม่ทรงสถิตอยูก่บัคุณ หรือรู้สึกวำ่พระเจำ้ไม่ไดย้นิค ำ
อธิษฐำนของคุณ จงสนทนำเร่ืองนั้น ในเวลำเดียวกนัยงัคงยดึมัน่ในพระสัญญำ
ของพระคมัภีร์ท่ีพระเจำ้สถิตอยูก่บัคุณ (มทัธิว28:20’ยอห์น14:16) อยำ่วำงใจใน
ควำมรู้สึก แต่วำงใจในพระเจำ้ท่ีจะฟังค ำอธิษฐำนของคุณ 

C. ถำ้คุณลืมไปวนัหน่ึงจะดว้ยเหตุผลใดเหตุผลหน่ึงก็ตำม นัน่ไม่จ  ำเป็นตอ้งจมอยูใ่น 
ควำมรู้สึกผดิ สำรภำพบำปนั้นเสีย จงรับกำรอภยัโทษเหมือนท่ีไดส้ัญญำไวใ้น 1 
ยอห์น1: 9 ทูลขอพลงัท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

VII. ส่ิงท่ีควรท ำ 
A. ท่องจ ำ ลูกำ 10:41-42 
B. จดัท ำนดัหมำยท่ีจะพบพระเจำ้ในแต่ละวนัในสัปดำห์ 

โดยใชรู้ปแบบท่ีไดแ้นะน ำไวใ้น “เคล็ดลบัสู่ชีวติคริสเตียน คือเวลำตำมล ำพงักบั
พระเจำ้” 
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พระวจนะของพระเจ้ำ 

I แต่เดิมนั้นพระคมัภีร์เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร 
A. อ่ำนพระธรรม2ธิโมธี3:16-17และ2เปโตร1:20-21 

1. พระเจำ้ทรงประทำนพระวจนะของพระองคใ์หก้บัเรำไดอ้ยำ่งไร? 
2. พระคมัภีร์เป็นควำมคิดของมนุษยเ์ก่ียวกบัพระเจำ้หรือเป็นส่ิงท่ีพระเจำ้ 
 ทรงสอน และช่วยเหลือมนุษยใ์หเ้ขียนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
3. พระคมัภีร์แตกต่ำงจำกหนงัสือทุกเล่มในโลกน้ีอยำ่งไร? 
4. ถำ้พระคมัภีร์มำจำกพระเจำ้ไม่ใช่มำจำกมนุษยเ์รำควรอ่ำน 

พระคมัภีร์อยำ่งไร? 
II ค่ำของพระวจนะของพระเจำ้ 

A. อ่ำนพระธรรมสุดดี 19:7-11 และตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
พระค ำของพระเจำ้เป็นอยำ่งไร  ผลท่ีเรำจะไดรั้บเม่ือเรำท ำตำม 
................................................  ................................................ 
................................................  ................................................ 
................................................  ................................................ 
………………………………  ……………………………… 
………………………………  ……………………………..... 

B. พระวจนะของพระเจำ้ปรำศจำกต ำหนิหรือไม่? เรำสำมำรถเช่ือไดห้รือไม่ 
C. พระวจนะของพระเจำ้จะช่วยคุณในชีวติประจ ำวนัไดอ้ยำ่งไร? 
D. อ่ำนพระธรรมฮีบรู 4:12 

ท ำไมจึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเรำจะใชพ้ระวจนะของพระองคเ์ขำ้ร่วมในกำรแบ่งปันเร่ือง 
ของพระเยซูใหก้บัผูอ่ื้นฟัง? 

E. อ่ำนพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17 
พระวจนะของพระเจำ้มีประโยชน์ท่ีส ำคญั 4 อยำ่งดว้ยกนั คือ 
1 _______________________________________ 
2 _______________________________________ 
3 _______________________________________ 
4 _______________________________________ 

F. ผลของกำรท่ีไดรู้้จกัพระวจนะของพระเจำ้และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้น 
ชีวติประจ ำวนัไดคื้ออะไร? (ขอ้ท่ี 17) 
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III กำรใคร่ครวญและกำรปฏิบติัตำมพระวจนะของพระเจำ้ 
ขอ้ท่ีส ำคญั 
“อยำ่ใหห้นงัสือธรรมบญัญติัน้ีห่ำงเหินไปจำกปำกของเจำ้ แต่เจำ้จงตรึกตรองตำมนั้น ทั้ง
กลำงวนัและกลำงคืน เพื่อเจำ้จะไดร้ะวงัท่ีจะกระท ำตำม ขอ้ควำมท่ีเขียนไวน้ั้นทุกประกำร 
แลว้เจำ้จะมีควำมจ ำเริญและเจำ้จะส ำเร็จผลเป็นอยำ่งดี” 

โยชูวำ 1:8 
A. จะเกิดอะไรข้ึนกบัเรำ ถำ้เรำระมดัระวงัในกำรท่ีจะปฏิบติัตำมทุกอยำ่งตำมท่ีพระ

เจำ้ไดส้อน? 
B. เรำตอ้งท ำอยำ่งไรถึงจะแน่ใจไดว้ำ่ เรำไดป้ฏิบติัตำมทุกอยำ่งท่ีพระคมัภีร์ไดส้อน? 
C. สมมุติวำ่แม่ของคุณไดเ้คยสอนคุณถึงวธีิกำรวำ่ท ำอยำ่งไรส้มต ำถึงจะอร่อย แต่วำ่

เม่ือคุณต ำส้มต ำโดยตวัคุณเอง คุณกลบัไม่ระมดัระวงัท ำตำมท่ีแม่ของคุณเคยสอน
ไว ้(คุณปฏิบติัตำมค ำสอนเพียงแค่ 50%) คุณคิดวำ่รสชำติจะอร่อยหรือไม่? 

D. ท ำไมพระเจำ้ถึงบอกกบัเรำในขอ้น้ีวำ่เรำควรตอ้งระมดัระวงัใหก้ำรท่ีจะปฏิบติัตำม 
ค ำสอนทั้งหมดท่ีพระองคใ์ห้ไว?้ 

E. ใหแ้บ่งปันกบักลุ่มของคุณถึงประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำของคุณท่ีคุณเคยปฏิบติัตำม 
ค ำสอนของพระคมัภีร์ และผลดีท่ีไดรั้บจำกส่ิงท่ีคุณท ำ 

F. ท่ีผำ่นมำคุณไดใ้คร่ครวญพระวจนะของพระองค ์ ทั้งกลำงวนัและกลำงคืนหรือ 
เปล่ำ เพื่อท่ีคุณจะไดร้ะมดัระวงัในกำรท่ีจะปฏิบติัตำมในชีวติประจ ำวนัของคุณ
หรือเปล่ำ 

G. ถำ้ไม,่ คุณคิดวำ่คุณตอ้งท ำอะไรถึงจะสำมำรถน ำพระวจนะของพระเจำ้มำ
ประยกุตใ์ชแ้ละไดใ้คร่ครวญอยำ่งสม ่ำเสมอ? 

IV. ขอ้ท่ีควรท่องจ ำ: โยซูวำ 1:8 
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กำรอธิษฐำน 

“และน่ีคือควำมมัน่ใจท่ีเรำมีต่อพระองคคื์อ ถำ้รู้ทูลของส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงคข์อง
พระองค ์พระองคก์็ทรงโปรดฟังเรำและถำ้เรำรู้วำ่พระองคท์รงโปรดฟังเรำ เม่ือเรำทูลส่ิงใดเรำก็รู้วำ่
ทูลขอนั้นจำกพระองค”์ 

ยอห์น 5:14-15 
1. ในขอ้น้ีพระเจำ้ทรงสัญญำอะไร? 
2. พระเจำ้ตรัสหรือเปล่ำวำ่พระองคจ์ะทรงใหทุ้กส่ิงทุกอยำ่งท่ีเรำขอ?  
3. ถำ้พระเจำ้ทรงใหทุ้กส่ิงทุกอยำ่งท่ีคุณขออะไรจะเกิดข้ึนในชีวติของคุณ? 
4. อ่ำนพระธรรมลูกำ 11:11-13 

พอ่ใหส่ิ้งดี ๆ กบัลูกหรือใหส่ิ้งท่ีเป็นอนัตรำยแก่ลูก? 
ท ำไมพอ่ถึงใหแ้ต่ส่ิงท่ีดี ๆ กบัลูกของเขำเอง? 
พระเจำ้ทรงรัก..................................... หรือไม่? รัก ไม่รัก 

          เขียนช่ือของคุณตรงน้ี 
เติมค ำลงในช่องวำ่ง : เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักเรำ 
พระองคจ์ะ........................................................................................ทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีเรำ
อยำกได ้
แต่พระองคจ์ะทรงประทำนทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีเรำ.................................................................... 
ในขอ้ท่ี13ไดพ้ดูวำ่พระเจำ้จะทรงประทำนอะไรใหก้บัคนท่ีทูลขอต่อพระองค?์ 

5. อ่ำนพระธรรมกำลำเทีย 5:22-23 
ถำ้พระเจำ้ทรงประทำนวิญญำณบริสุทธ์ิของพระองคใ์หเ้ขำ้มำอยูใ่นใจของคุณชีวติของคุณ
จะเป็นอยำ่งไร? 
มีคนท่ีร ่ ำรวยมำกในโลกน้ีท่ีไม่มีควำมสุขท่ีแทจ้ริง ไม่มีควำมรัก ควำมปลำบปล้ืมใจสันติ
สุข ควำมปรำณี.......ถำ้จะใหคุ้ณเลือกระหวำ่งคนจนท่ีมีควำมรัก ควำมปลำบปล้ืมใจควำม
อดทนอยำ่งมีสันติสุข...........กบัคนร ่ ำรวยท่ีไม่มีส่ิงเหล่ำน้ีเลย คุณจะเลือกเป็นคนไหน? คน
อยำ่งไหนจะร ่ ำรวยอยำ่งแทจ้ริง? 

6. อ่ำนพระธรรมยำกอบ 5:13 
ถำ้เรำอธิษฐำนต่อพระเจำ้พระองคจ์ะช่วยแกปั้ญหำของเรำรึเปล่ำ? 
ในขณะน้ีคุณวำ่ปัญหำอะไร ท่ีคุณจะอธิษฐำนและวงิวอนขอควำมช่วยเหลือจำกพระบิดำ
เจำ้ 
A ………………………………………………………………………………………… 
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B ………………………………………………………………………………………… 
C …………………………………………………………………………………………… 
D ………………………………………………………………………………………… 

7. อ่ำนพระธรรมยำกอบ 1:5-7 
พระเจำ้ทรงสัญญำวำ่อะไร?  
พระเจำ้ทรงตอบค ำอธิษฐำนของเรำรึเปล่ำถำ้เรำยงัคงมีบำปและยงัไม่เป็นคนท่ีเลิศ? ท ำไม?
ในขอ้ท่ี 6 ไดพ้ดูถึงเง่ือนไขอะไร? 

8. ในพระคมัภีร์ไดพู้ดถึงเง่ือนไขต่ำง ๆ อะไรบำ้งท่ีจะไดรั้บกำรตอบอธิษฐำน? 
ยำกอบ 4:3 
สดุดี 66:18 
ยอห์น 15:7 

9. อ่ำนพระธรรมมทัธิว 6:5-8 
เรำจ ำเป็นตอ้งอธิษฐำนอยำ่งยำว ๆ เพื่อท่ีพระเจำ้จะทรงฟังเรำหรือไม่? 
คุณคิดวำ่พระเจำ้จะทรงสนใจส่ิงไหนมำกกวำ่กนั ระหวำ่งค ำพดูของเรำกบัใจของเรำ? 
ท ำไม? 

10. เป็นส่ิงถูกตอ้งท่ีกล่ำววำ่พระเจำ้ทรงเป็นกษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งปวง แต่พระองคท์รงเป็น
พระบิดำของเรำดว้ยเหมือนกนั ถำ้อยำ่งนั้นคุณคิดวำ่จะเป็นอะไรไหม ถำ้คุณไม่ใชค้  ำศพัท์
สูง ๆ ในกำรอธิษฐำนตลอดเวลำ? จะเป็นอะไรหรือเปล่ำถำ้บำงคร้ังคุณพดูกบัพระองค์
เหมือนกบัคุณพดูกบัพอ่ของคุณ? ท ำไม? 

11. อ่ำนยอห์น 15:16 
ท ำไมเรำตอ้งทูลขอในพระนำมของพระเยชูคริสตเ์จำ้? หมำยควำมวำ่อะไร 

12. ใหเ้รำลองสมมุติวำ่เม่ือตอนท่ีคุณเป็นนกัศึกษำในมหำวทิยำลยั คุณมีรุ่นนอ้งคนหน่ึงท่ีเป็น
ลูกของกษตัริยใ์นประเทศหน่ึง และหลงัจำกท่ีคุณเรียนจบแลว้เขำไดข้อร้องใหคุ้ณเดินทำง
ไปยงัประเทศของเขำเพื่อท ำธุระบำงอยำ่งใหก้บัเขำ ก่อนคุณออกเดินทำงลูกกษตัริยไ์ดใ้ห้
จดหมำยท่ีมีลำยเซ็นของพระองคก์บัคุณ โดยภำยในจดหมำยนั้นไดบ้อกวำ่คุณมำประเทศ
ของพระองคเ์พื่อท ำธุระบำงอยำ่งใหก้บัพระองค ์(คือมำในนำมของลูกกษตัริย)์ ฉะนั้นไม่วำ่
คุณจะแสดงจดหมำยฉบบัน้ีกบัใครคน ๆ นั้นก็ควรจะใหใ้นส่ิงท่ีคุณตอ้งกำรหรือใหค้วำม
ช่วยเหลือกบัคุณในส่ิงใดก็ไดท่ี้คุณตอ้งกำร! ประชำชนในประเทศนั้นจะตอบสนองค ำ
ขอร้องของคุณหรือไม่ (โดยเฉพำะกษตัริย)์? 
ท ำไม? 

13. ค ำอธิษฐำนของคุณเองนั้นสมควรท่ีจะไดรั้บค ำตอบจำกพระเจำ้ หรือไม่? ท ำไม? 
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14. เน่ืองจำกเรำเป็นคนบำปเรำไม่มีสิทธ์ิจะทูลขอส่ิงต่ำง ๆ จำกพระเจำ้ในช่ือของเรำเองดงันั้น 
เรำควรท่ีจะทูลขอใน..........................เพรำะวำ่พระองคท์รงรักเรำ 

15. ใหคุ้ณสรุปในค ำพดูของคุณเองวำ่ กำรทูลขอในพระนำมของพระเยชูคริสตเ์จำ้  
หมำยควำมวำ่อะไร 

16. มีหลกัเบ้ืองตน้ในกำรอธิษฐำน 4 ขอ้ดว้ยกนั คือ 
a. สรรเสริญ 
b. สำรภำพบำป 
c. สนองคุณ (ขอบคุณ) 
d. เสนอขอ (ทูลขอ) 

17. ส่ิงท่ีควรท ำ 
a. ใหใ้ชเ้วลำในขณะน้ีในกำรอธิษฐำนดว้ยกนั ใชโ้ครงร่ำงท่ีใหม้ำน้ีโดยแต่ละคนควร

จะสรรเสริญพระเจำ้ก่อนเป็นอนัดบัแรกหลงัจำกนั้นใหแ้ต่ละคนสำรภำพบำปของ
ตน(เม่ือคุณอธิษฐำนกบัคนอ่ืนไม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งบอกบำปท่ีเฉพำะเจำะจงของคุณ) 
จำกนั้นแต่ละคนควรจะขอบคุณพระเจำ้ ส ำหรับทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีพระองคท์รง
กระท ำใหก้บัเรำสุดทำ้ยน้ีให้แต่ละคนทูลขอส่ิงต่ำง ๆ ส ำหรับของพวกเขำหรือ
เพือ่นของเขำท่ีตอ้งกำรกำรช่วยเหลือเพื่อเป็นกำรถวำยเกียรติแด่พระเจำ้ 

b. ในช่วงเวลำเฝ้ำเด่ียวขอใหใ้ชโ้ครงร่ำงน้ีในกำรอธิษฐำนทุกวนัเป็นเวลำ 1 สัปดำห์ 
c. ท่องจ ำ 1 ยอห์น 5:14-15 
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ควำมเช่ือ (กำรไว้วำงใจ) 

I. พระสัญญำของพระเจำ้แก่ อบัรำฮมั 
อ่ำนปฐมกำล 15:1-6 
A. อบัรำฮมัมีบุตรแลว้หรือยงั? 
B. พระเจำ้ทรงสัญญำอะไรกบัอบัรำฮมั? (ขอ้ 4,5) 
C. อบัรำฮมัตอบสนองอยำ่งไรท่ีพระเจำ้ทรงสัญญำกบัเขำ? 

II. พระสัญญำของพระเจำ้แก่อบัรำฮมักระจ่ำงข้ึน 
อ่ำนปฐมกำล 17:1-17 
A. อบัรำฮมัอำยเุท่ำไหร่เม่ือพระเจำ้สัญญำท่ีจะใหลู้กแก่เขำ? 
B. พระเจำ้ทรงสัญญำอะไรกบัอบัรำฮมัและซำรำห์? 

III. พระสัญญำของพระเจำ้แก่อบัรำฮมับรรลุควำมจริง (เป็นจริง) 
อ่ำนปฐมกำล 21:1-7  
A. พระเจำ้ทรงใหอ้ะไรแก่ซำรำห์? 
B. อบัรำฮมัอำยเุท่ำไหร่เม่ืออิสอคัเกิด? 
C. เร่ืองน้ีท ำใหคุ้ณมีควำมรู้สึกอยำ่งไรเม่ือคุณคิดถึงสถำนกำรณ์ท่ีเป็นไปไม่ได?้ (ใน
ชีวติของคุณ) 

IV. สรุปสั้น ๆ เก่ียวกบัเร่ืองของอบัรำฮมัและซำรำห์? 
เรำเห็นชดัเจนจำกชีวติของอบัรำฮมัซ่ึงเรำตอ้งกำรท่ีจะเป็น 
ท ำไมคุณถึงคิดวำ่พระเจำ้ท่ีจะตอ้งกำรให้เรำวำงใจพระองค ์ 

IV. ควำมไวว้ำงใจท่ีเรำสำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนั 
ขอ้สังเกต: “ท่ำนมิไดห้ว ัน่ไหวแคลงใจในพระสัญญำของพระเจำ้ แต่ท่ำนมีควำมเช่ือมัน่คง
ยิง่ข้ึน จึงถวำยเกียรติแด่พระเจำ้ ท่ำนเช่ือมัน่วำ่ พระเจำ้ทรงฤทธ์ิอำจกระท ำให ้ ส ำเร็จได้
ตำมท่ีพระองคต์รัสสัญญำไว ้(โรม 4:20-21) 
A. ขอ้น้ีกล่ำวถึงใคร? (โรม 4:18) 
B. ขอ้น้ีบอกอบัรำฮมัท ำอะไร? (โรม 4:20) 
C. จำกขอ้น้ีท ำไมอบัรำฮมัถึงเช่ือพระเจำ้? (โรม 4:20) 
เรำจะแน่ใจวำ่เรำจะไดรั้บส่ิงท่ีเรำขอถำ้พระเจำ้ทรง…………..กบัเรำ 
ถำ้เป็นควำมจริง เรำจะแน่ใจวำ่เรำจะไดรั้บส่ิงท่ีเรำขอไดอ้ยำ่งไร เพรำะวำ่เรำไม่ไดย้ินเสียง
ของพระเจำ้? 
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D. ตวัอยำ่ง: สมมุติวำ่ มีชำยสองคนท่ีเป็นอมัพำต เดินไม่ไดเ้พรำะถูกรถชน ชำยคนแรก
ตดัสินใจวำ่จะไวว้ำงใจพระเจำ้ท่ีจะรักษำเขำใหห้ำย ถึงแมว้ำ่เขำยงัไม่แน่ใจวำ่เป็นน ้ำ
พระทยัของพระเจำ้หรือไม่ ส่วนชำยคนท่ีสองไดอ้ธิษฐำนและแสวงหำน ้ำพระทยัของ
พระองคก่์อน ท่ีเขำจะวำงใจวำ่พระเจำ้จะทรงรักษำใหห้ำยหรือไม่ วนัหน่ึงเขำไดรู้้ถึงน ้ำ
พระทยัของพระเจำ้ ท่ีจะทรงรักษำเขำใหห้ำย หลงัจำกท่ีเขำไดค้  ำตอบน้ีแลว้ เขำก็ไดว้ำงใจ
พระเจำ้ท่ีจะรักษำเขำใหห้ำย 
1. อยำกทรำบวำ่ชำยคนไหนท ำถูกตอ้ง? ท ำไม? 
2. จำกขอ้ควำมขำ้งล่ำงน้ี พระเจำ้ทรงสัญญำอะไรกบัคุณ 

a. ยอห์น 5:24 พระเจำ้ทรงสัญญำอะไรกบัฉนัวำ่ 
 _____________________________________ 
เพรำะฉะนั้น เรำควรท่ีจะกลวัควำมตำยหรือไม่ ? 
b. ฟิลิปปี 4:19 พระเจำ้ทรงสัญญำท่ีจะ................................ 

ฉะนั้นเรำควรท่ีจะกงัวลถึงควำมตอ้งกำรของเรำหรือไม่ ? 
เขียนส่ิงท่ีคุณตอ้งกำร 
..................................         ............................................   ....................................... 
.................................         .............................................   ....................................... 
................................          .............................................   ....................................... 
มีอะไรบำ้งท่ีอยูใ่นน้ีท่ีพระเจำ้ไม่สำมำรถจะใหไ้ด?้ 

c. เยเรมีย ์29:11 พระเจำ้ทรงวำงแผนส ำหรับชีวติของ(ช่ือของคุณ) 
....................................................... 
ค ำสัญญำจำกพระเจำ้ท ำใหคุ้ณมีควำมรู้สึกอยำ่งไรเม่ือคุณคิดถึงอนำคต? 
 
มีเร่ืองอะไรบำ้งภำยในอำทิตยน้ี์ท่ีคุณตอ้งกำรใหพ้ระเจำ้ส ำแดงน ้ำพระทยั
ของพระองคต่์อคุณ? 
 
อีกหน่ึงปีขำ้งหนำ้มีเร่ืองอะไรบำ้ง ท่ีคุณตอ้งกำรให้พระเจำ้ส ำแดงน ้ำ
พระทยัของพระองคต่์อคุณ? 

d. ลูกำ 1:37........................................................ 
เป็นไปไม่ไดส้ ำหรับพระเจำ้ 

ใหคุ้ณเขียนส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดซ่ึ้งคุณไวว้ำงใจวำ่พระเจำ้ทรงท ำใหเ้ป็นไปได ้
ตวัอยำ่ง:1. พอ่ของฉนัมำรู้จกักบัพระเจำ้ 

2._____________________ 
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3._____________________ 
4._____________________ 
5._____________________ 
6._____________________ 
ส่ิงหน่ึงไวว้ำงใจในพระเจำ้ท่ีพระองคท์รงกระท ำใหเ้กิดข้ึนภำยในอำทิตยน้ี์: 
ในขณะน้ีใชเ้วลำอธิษฐำนซ่ึงพระเจำ้จะท ำในส่ิงท่ีคุณเขียนไว ้  แลว้บอกพระองคว์ำ่คุณเช่ือ
วำ่พระองคท์รงสำมำรถท ำตำมสัญญำของพระองคใ์น ลูกำ 1:37 

V. ควำมสมดุลระหวำ่งควำมเช่ือและกำรกระท ำของเรำ (ส่วนของเรำ/ส่วนของพระเจำ้) 
A. ตวัอยำ่ง:สมมุติวำ่ มีผูห้ญิงจะสอบเขำ้จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั อีก 2 เดือนขำ้งหนำ้ 

แลว้ทั้งเป็นคริสเตียน ผูห้ญิงคนแรก ตดัสินใจวำ่เขำจะไวว้ำงใจพระเจำ้วำ่เขำจะ
สอบได ้ ฉะนั้นเขำจึงไม่อ่ำนหนงัสือเลย ส่วนผูห้ญิงคนท่ีสอง  เขำไดไ้วว้ำงใจวำ่
เขำจะมีสติปัญญำท่ีจะอ่ำนหนงัสือ และเขำก็อ่ำนหนงัสือทุกวนัเพื่อเตรียมตวัสอบ 
และเขำก็ยงัไดไ้วว้ำงใจท่ีเขำจะสำมำรถสอบผำ่นไดด้ว้ย 
1. ผูห้ญิงคนไหนท ำถูกตอ้ง? 
2. ท ำไม? 

B. จำก 6 ส่ิงท่ีคุณไวว้ำงใจพระเจำ้ท่ีคุณไดเ้ขียนไวข้ำ้งบนนั้นส่ิงไหนบำ้งท่ีอยูใ่น 
ส่วนของคุณและส่วนไหนอยูใ่นส่วนของพระเจำ้ 
ส่วนของคุณ    ส่วนของพระเจำ้  

C. แลว้สมมุติวำ่ ผูห้ญิงคนแรกสอบได ้แต่ผูค้นท่ีสองสอบไม่ได ้คุณคิดวำ่ผูห้ญิงคนท่ี
สองควรจะมีควำมเช่ืออยำ่งไร และจำกควำมเช่ือน้ีเขำควรจะท ำอยำ่งไรต่อไป? 

ขอ้ท่องจ ำ โรม 4:20-21 
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กำรเช่ือฟัง 

I. ตวัอยำ่งของกำรเช่ือฟังพระเจำ้ 
อ่ำนดำเนียล 3:10-30 แลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี  
A. พระรำชำสั่งใหพ้วกเขำท ำอะไร? (ขอ้10) 
B. ถำ้เขำไม่กรำบไหวป้ฎิมำกรทองค ำ เขำจะไดรั้บโทษอะไร? (ขอ้11) 
C. ชำยทั้งสำมคนมีปฎิกิริยำอะไรต่อค ำสั่งพระรำชำ? (ขอ้17,18)  
D. ท ำไมพวกเขำถึงไม่กรำบไหวป้ฎิมำกรทองค ำ? (อ่ำน อพยพ 20:3-6)  
E. เขำเช่ืออะไรเก่ียวกบัพระเจำ้? (ขอ้17,18)  
F. พระท ำอะไร? (ขอ้ท่ี 28) 
G. พระเจำ้ไดรั้บกำรถวำยเกียรติอยำ่งไร? (ขอ้ท่ี 28 และ29) 
H. สุดทำ้ยเกิดอะไรข้ึน ชคัรัค, เมชำค และเอเบคเนโก? (ขอ้ท่ี 30) 

ชคัรัค, เมชำค และเอเบคเนโก เช่ือวำ่พระเจำ้ยิง่ใหญ่ เขำรู้จกัพระวจนะของพระเจำ้และเช่ือฟังค ำสั่ง
ของพระองค ์เป็นผลท ำใหพ้วกเขำจ ำเริญข้ึน และพระเจำ้ก็ไดรั้บกำรถวำยเกียรติ 

I. คุณเช่ือไหมวำ่ชีวติของคุณจะดีข้ึน ถำ้คุณเช่ือฟังค ำสั่งของพระเจำ้? ท ำไม? 
ถำ้เหตุกำรณ์นั้นเกิดข้ึนคุณคิดวำ่คุณควรจะท ำอะไร? 

II. กำรเช่ือฟัง=กำรฟัง+กำรปฏิบติั 
A. กำรฟัง 

ชคัรัค, เมชำค และเอเบคเนโก รู้พระวจนะของพระเจำ้ เขำรู้วำ่พระเจำ้สั่งพวกเขำ
ไม่ให ้
กรำบไหวรู้ปเคำรพท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึนในกำรเช่ือฟังพระวจนะของพระเจำ้นั้น คุณ
ตอ้ง 
ตอ้งรู้พระวจนะของพระองคเ์สียก่อน 
 
คุณมีแผนกำรท่ีจะใชเ้วลำในทุกๆวนั กบัพระวจนะของพระเจำ้ไหม? 
เม่ือไร? 
ท่ีไหน? 
อะไร? 

B. กำรปฏิบติั 
อ่ำนมทัธิวบทท่ี 7 ขอ้ท่ี 24-27 แลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี 

ผูท่ี้มีสติปัญญำ  ผูท่ี้โง่เขลำ 
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1. เขำสร้ำงบำ้นอยูบ่นรำกฐำนอะไร? 
2. เกิดอะไรข้ึนกบับำ้นทั้งสองหลงั? 
3. ผลท่ีไดรั้บคืออะไร? 
4. คนน้ีไดฟั้งพระวจนะของพระเจำ้หรือไม่? 
5. คนทั้งสองน้ีมีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งไร? 
6. จงอธิบำยควำมหมำยของเร่ืองอุปมำอุปไมยน้ีเป็นค ำของคุณเอง 
7.  มีอะไรบำ้งท่ีคุณจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงในชีวติของคุณเพื่อท่ีจะเตรียม 

ตวัเองส ำหรับควำมทุกขล์ ำบำกท่ีอำจจะมำถึง เหมือนกบัผูมี้ปัญญำ 
8. อ่ำนยำกอบบทท่ี 1 ขอ้ 22 ถึง 25 แลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี 

a. จงบรรยำยลกัษณะของผูฟั้งพระวจนะแต่ไม่ปฏิบติัตำม 
b. ผลลพัธ์ของผูท่ี้เช่ือฟังพระวจนะของพระเจำ้คืออะไร? 
c. คุณอ่ำนพระวจนะของพระเจำ้แบบผำ่น ๆ หรืออ่ำนใหเ้ขำ้ใจเพื่อท่ีจะ
น ำไปประยกุตใ์นชีวติประจ ำวนัไดอ้ยำ่งไร? 
d. ตั้งแต่มำเป็นคริสเตียน คุณเห็นอะไรเปล่ียนแปลงในชีวติของคุณบำ้ง อนั

เป็นผลของควำมรู้และกำรเช่ือฟังพระวจนะของพระเจำ้? 
ตวัอยำ่ง เช่น... 

e. ในชีวติของคุณมีค ำสั่งอะไรบำ้งท่ีคุณรู้แต่ไม่ปฏิบติัตำม? 
f. คุณเช่ือไหมวำ่ถำ้คุณปฏิบติัตำมค ำสั่งนั้นแลว้ คุณจะไดรั้บควำมสุขและ

พระพรจำกพระเจำ้? 
III. ส่ิงท่ีจ  ำเป็นในกำรเช่ือฟังพระเจำ้ :  

A. อ่ำนโรม 8:13-14 
พลงัของเรำท่ีจะเช่ือฟังพระเจำ้มำจำก.......... 

B. อ่ำนฮีบรู 11:8 
1. ถำ้เรำจะเช่ือฟัง เรำจะตอ้งมี...... 
2. ท ำไมคุณถึงคิดวำ่เรำจ ำเป็นตอ้งมีควำมเช่ือในกำรท่ีจะเช่ือฟังพระเจำ้? 

IV.  ส่ิงท่ีมอบหมำยใหท้ ำ 
A. ขอพระเจำ้แสดงใหรู้้วำ่ มีค  ำสั่งอะไรในชีวติของคุณ ท่ีคุณรู้แต่ไม่ปฏิบติัตำม 
B. สำรภำพบำปนั้นต่อพระเจำ้ พระองคท์รงสัตยซ่ื์อท่ีจะโปรดยกบำปให้ 
C. ขอพระเจำ้ใหก้ ำลงัท่ีจะเช่ือฟังพระองคต่์อไปเพรำะคุณเป็นคริสเตียน 

จึงมีพระวญิญำณบริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นคุณ และใหพ้ลงัในกำรเช่ือฟังพระเจำ้ 
D. ท่องจ ำ ยำกอบ 1:25 
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เคลด็ลบัแห่งกำรด ำเนินชีวติคริสเตียนทีค่รบบริบูรณ์:กำร

ด ำเนินในฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

โจ ้ เป็นนกัศึกษำในมหำวทิยำลยั คุณป้ำของเขำไดข้อช่วยเขำช่วยตดัตน้ไมใ้นสวนของเธอ
ในช่วงปิดเทอม โจไ้ดบ้อกเพื่อนของเขำท่ีช่ือ หนำว เก่ียวกบังำนหนกัในคร้ังน้ีท่ีเขำจะตอ้งท ำ หนำว
บอกโจว้ำ่ งำนของเขำจะเบำลงมำกถำ้หำกวำ่เขำซ้ือเล่ือยไฟฟ้ำ ในวนัรุ่งข้ึนโจต่ื้นนอนแต่เชำ้ตรู่ 
แลว้เร่ิมตดัตน้ไมด้ว้ยเล่ือยท่ีเขำซ้ือมำ เม่ือถึงเวลำอำหำรกลำงวนัหนำวก็แวะมำเยีย่มโจ ้ โจโ้กรธ
หนำวมำก เพรำะวำ่เขำไดท้  ำงำนตลอดทั้งเชำ้ แต่สำมำรถตดัไดแ้ต่เพียงแค่ตน้ไมต้น้เล็ก ๆ เพียงตน้
เดียวเท่ำนั้น โจพ้ดูวำ่ “หนำว นำยท ำใหฉ้นัตอ้งสูญเงินไปเปล่ำ ๆ เล่ือยตวัน้ีไม่มีประโยชน์อะไร
เลย” หนำวก็พดูวำ่  “จริงเหรอ” ขอใหฉ้นัลองเล่ือยน้ีดูหน่อย” เม่ือหนำวเดินเคร่ืองยนตข์องเล่ือยโจ้
ก็ถำมวำ่ “นั้นเสียงอะไร” โจไ้ม่ทรำบวำ่เล่ือยตวันั้นมีเคร่ืองยนต ์ โจไ้ด ้ พึ่งก ำลงัและเร่ียวแรงของ
ตนเองแทนท่ีจะพึ่งก ำลงัของเล่ือย 

คุณอำจจะพดูวำ่ “โจเ้ป็นคนท่ีช่ำงโง่เสียจริง ๆ ” แต่คุณทรำบหรือไม่วำ่มีคริสเตียนเป็น
จ ำนวนมำกท่ีท ำเหมือนกนั ในเร่ืองของกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียน พวกเขำพยำยำมท่ีจะมีชีวติคริส
เตียนท่ีครบบริบูรณ์โดยกำรพึ่งก ำลงัตนเอง เน่ืองจำกวำ่พวกเขำไม่เขำ้ใจถึงวธีิเช่ือมต่อเขำ้สู่ฤทธิ
อ ำนำจของพระวิญญำณของพระเจำ้ท่ีสถิตอยูใ่นพวกเขำ ใหเ้รำมำศึกษำดว้ยกนัวำ่คุณสำมำรถมี
ชีวติคริสเตียนท่ีเตม็ไปดว้ยก ำลงัและชยัชนะไดอ้ยำ่งไร 
I. เรำจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรช่วยเหลือจำกพระวิญญำณ 

A. เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีเรำจะกระท ำส่ิงท่ีส ำคญั ๆ ในสำยพระเนตรพระเจำ้ไดส้ ำเร็จ 
ถำ้เรำไม่ไดเ้ป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณของพระเยชูคริสต์? (ยอห์น15:5) 

B. เรำตอ้งต่อสู้กบัใคร? ( เอเฟซสั 6:12)  
C. เรำสำมำรถต่อสู้กบัอ ำนำจเหล่ำนั้นดว้ยก ำลงัแห่งเน้ือหนงัของเรำเองไดห้รือไม่? 

ท ำไม? 
D. เรำในฐำนะท่ีเป็นคริสเตียน 

สำมำรถรับประสบกำรณ์ในชีวติคริสเตียนท่ีมีชยัชนะและครบบริบูรณ์ได้ 
อยำ่งไร? ( เศคำริยำห์ 4:6) 

II. พระวญิญำณทรงช่วยเรำด ำเนินชีวติท่ีครบบริบูรณ์อยำ่งไร 
A. เน้ือหนงัของคนบำปเป็นทำสของควำมบำป ถำ้เรำไม่เป็นอิสระจำกอ ำนำจของ 

เน้ือหนงัแลว้ละก็ควำมผดิบำปอะไรบำ้งท่ีเรำจะท ำ? (กำลำเทีย 5:19-21) 
........................            .......................                        ........................         
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........................            .......................                        ........................         

........................            .......................                       .........................         

........................            ......................                        .........................         
B. พระเยชูทรงตรัสวำ่อะไรท่ีจะช่วยเรำใหเ้ป็นอิสระจำกอ ำนำจของควำมบำป? 

(ยอห์น 8:32) 
C. อะไรคือหน่ึงในจ ำนวนพระนำมทั้งหลำยของพระวิญญำณแห่งพระเจำ้? 

(ยอห์น 14:17) 
D. พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงช่วยเรำอยำ่งไร? 

1. ยอห์น 16:13-14 
2. ยอห์น 14:25-26 
3. 1โครินธ์ 2:12-14 

E. ตวัอยำ่งในกำรท ำงำนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ในชีวติประจ ำวนัของเรำ แจ๋มได้
งำนใหม่เป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ หลงัจำกท่ีไดท้  ำงำนท่ีนั้น 2-3 สัปดำห์ 
พนกังำนใหม่คนหน่ึงในบรรดำอีกหลำย ๆ คน ก็ไดจ้ดังำนเล้ียงข้ึนและ เชิญทุก ๆ 
คนมำงำนยกเวน้แจ๋ม ส่ิงน้ีท ำใหแ้จ๋มโกรธเป็นอยำ่งมำกและเขำก็เกลียดผูช้ำยคน
นั้นดว้ย แจ๋มตดัสินใจวำ่เขำจะจดังำนเล้ียงบำ้ง และจะไม่เชิญชำยคนนั้นมำในงำน
ของเขำ วธีิน้ีเขำก็จะไดแ้กแ้คน้ชำยคนนั้นหวัใจของแจ๋มเต็มไปดว้ยควำมเกลียดต่อ
ชำยผูน้ั้น เพรำะเขำก ำลงัเช่ือกำรโกหก แจ๋วก ำลงัคิดวำ่ “ถำ้เขำไม่ท ำดีต่อฉนั ฉนัก็
ไม่ควรท ำดีต่อเขำฉนัไม่ตอ้งรักเขำ” เพรำะวำ่แจ๋ม หลงเช่ือในส่ิงท่ีผดิน้ีเอง เขำจึง
ตกเป็นทำสของควำมเกลียดชงัและควำมขมข่ืนและแลว้องคพ์ระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ก็ทรงกระท ำใหแ้จ๋วนึกขอ้พระคมัภีร์ท่ีเขำได ้ ท่องจ ำไว ้  “ใหท้่ำนทั้งหลำยรักกนั 
เหมือนดงั ท่ีเรำไดรั้กท่ำน” ยอห์น  15:12 ยิง่กวำ่นั้น  พระวญิญำณบริสุทธ์ิยงัได้
ช่วยแจ๋มใหเ้ขำ้ใจถึงขอ้พระค ำนั้นดว้ยพระเยชูทรงตรัสวำ่ “ใหรั้กผูอ่ื้นแบบไม่มี
เง่ือนไขเหมือนดงัท่ีเรำรักท่ำน” ดงันั้นแจ๋วก็ไดท้รำบถึง ควำมจริงท่ีวำ่เขำควรรัก
ชำยคนนั้นแมว้ำ่ถำ้ชำยคนนั้นเกลียดเขำก็ตำม พระวญิญำณบริสุทธ์ิไดท้รง
ปลดปล่อยแจ๋มจำกอ ำนำจของควำมเกลียดชงั โดยกำรเตือนเขำถึงควำมจริงจำก
พระวจนะของพระเจำ้ แลว้ก็ช่วยให ้แจ๋ว เขำ้ใจถึงควำมจริงนั้น แจ๋มไดต้ดัสินใจท่ี
จะเช่ือฟังต่อส่ิงท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิไดส้ ำแดงแก่เขำ ดงันั้นเขำจึงไดอ้ธิษฐำนขอ
ก ำลงัจำกพระเจำ้ แลว้ไปหำและเชิญชำยคนนั้นมำท่ีงำนเล้ียงของเขำ ชำยคนนั้น
เห็นถึงควำมรักท่ีแจ๋มมีและถำมแจ๋มวำ่ “ท ำไมชีวติของคุณจึงแตกต่ำงไปจำกชีวติ
ของคนอ่ืน ๆ ” แจ๋มไดแ้บ่งปันกบัชำยคนนั้นวำ่ เขำสำมำรถรักคนอ่ืนไดเ้พรำะวำ่
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พระวญิญำณของพระเจำ้ทรงช่วยเขำ  เม่ือชำยคนนั้นไดย้ินเช่นนั้นก็เช่ือเพรำะเขำ
ไดเ้ห็นกำรกระท ำของแจ๋มและกลบัมำสนใจเร่ืองของพระคริสต์ 
1. ถำ้แจ๋มไม่ไดฟั้งพระวญิญำณบริสุทธ์ิเม่ือเวลำท่ีพระองคพ์ยำยำมท่ีจะช่วย
เขำ จะท ำใหอ้งคพ์ระวญิญำณรู้สึกอยำ่งไร ? ( เอเฟซสั 4:30 ) 
2. ถำ้แจ๋มไม่เช่ือฟังพระวิญญำณบริสุทธ์ิเพียงแค่เวลำสั้น ๆ และตระหนกัวำ่
เขำก ำลงัท ำบำปเขำควรท ำอะไร? ( 1 ยอห์น1:9) 
3. คุณคิดวำ่กำรท่องจ ำขอ้พระคมัภีร์นั้นส ำคญัหรือไม่? ท ำไม? 

III. ควำมแน่ใจวำ่องคพ์ระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงประทบัในชีวิตของคุณ 
A. คริสตจกัรบำงแห่งสอนวำ่ เรำรับพระวิญญำณบริสุทธ์ิแต่เพียงเล็กนอ้ย เม่ือเรำ

ตอ้นรับองคพ์ระเยชูคริสตแ์ละรับพระวญิญำณมำกข้ึนทีหลงั ส่ิงน้ีอำจเป็นไปไดถ้ำ้
องคพ์ระวิญญำณบริสุทธ์ิ เป็นส่ิงของอยำ่งเช่น น ้ำ แต่วำ่พระองคไ์ม่ใช่ส่ิงของ 
พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ เม่ือเรำตอ้นรับพระคริสตเ์รำก ำลงักำ้วสู่ควำมสัมพนัธ์ท่ี
ไม่มีท่ีส้ินสุดกบัองคพ์ระเยชูคริสต ์ ซ่ึงไม่ใชส่ิ้งของพระคมัภีร์ไดเ้ปรียบเทียบ
ควำมสัมพนัธ์น้ีกบัชีวติสมรส (เอเฟซสั 5:23-32) 
1. เป็นไปไดไ้หมท่ีจะแต่งงำนกนัแค่เพียง 50% กบัใครสักคนในวนัหน่ึงแลว้
แต่งกนัอีก 50% ท่ีเหลือท่ีหลงั? 
2. เม่ือคุณไดต้อ้นรับองคพ์ระเยชูเขำ้สู่จิตใจของคุณ องคพ์ระวญิญำณของ
พระองคไ์ดเ้สด็จเขำ้มำประทบัในชีวติคุณมำกเท่ำไร? 
3. องคพ์ระวิญญำณบริสุทธ์ิเสด็จเขำ้มำประทบัในชีวิตคุณเม่ือไร? 

a. เอเฟซสั 1:13-14 
b. โรม 8:9 (ท ำไม?) 

B. คริสตจกัรบำงแห่งสอนวำ่ส่ิงเดียวท่ีพิสูจน์ไดว้ำ่คุณมีพระวญิญำณของพระเจำ้ประทบัอยู่
ในชีวติของคุณหำกวำ่คุณสำมำรถพดูภำษำแปลก ๆ ได ้

1. เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ไดอ้ยำ่งดีหรือไม่วำ่คุณมีพระวิญญำณประทบัอยูใ่นชีวติคุณ? 
ท ำไม? (1โครินธ์ิ 12:4-12, 27-30) 

2. อะไรคือขอ้พิสูจน์ท่ีถูกตอ้งวำ่เรำเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิหรือไม่? (กำลำ
เทีย 5:22-23) 

3. ถำ้เรำมีควำมรัก แต่ไม่มีของประทำนในกำรพดูภำษำแปลก ๆ 
เรำควรมีควำมรู้สึกท่ีดอ้ยกวำ่ผูท่ี้กล่ำววำ่พวกเขำสำมำรถพดูภำษำแปลก ๆ 
หรือไม่? 
ท ำไม? (1โครินธ์ 13:1-13) 

C. ตำมท่ีเรำไดก้ล่ำวมำแลว้แต่ตน้วำ่คริสเตียนบำงคนมีควำมเขำ้ใจผดิเก่ียวกบัเร่ือง 
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องคพ์ระวิญญำณบริสุทธ์ิคนส่วนใหญ่รักพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง และตอ้งกำรให้
บุคคลอ่ืน ๆ มีประสบกำรณ์กบัพระเจำ้เหมือนกบัพวกเขำมี ดว้ยเหตุน้ีพวกเขำจึง
กระตือรือร้นในกำรแบ่งปันเก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขำเช่ือกบัคุณ แลว้ขอ้พระคมัภีร์ท่ี
พวกเขำแบ่งปันกบัพวกคุณนั้น ดูเหมือนวำ่สนบัสนุนในส่ิงท่ีพวกเขำก ำลงัพดู แต่
กำรศึกษำขอ้พระคมัภีร์เหล่ำน้ีอยำ่งระมดัระวงัโดยกำรใชห้ลกัในกำรตีควำมหมำย
ท่ีถูกตอ้งจะแสดงใหเ้ห็นถึงกำรตีควำมหมำยท่ีผดิพลำดและกำรสรุปผลท่ีไม่
ถูกตอ้งของพวกเขำ อยำ่กลวัท่ีจะสำมคัคีธรรมกบัคริสเตียนท่ีมีควำมเช่ือท่ีต่ำงกนั
เก่ียวกบัองคพ์ระวิญญำณบริสุทธ์ิ หรือวำ่ฟังในส่ิงพวกเขำแบ่งปัน เก่ียวกบัควำม
เช่ือของพวกเขำ เพียงแต่ใหร้ะมดัระวงัท่ีจะไม่ยอมรับในส่ิงท่ีพวกเขำก ำลงัพดู 
ก่อนท่ีคุณจะไดศึ้กษำในประเด็นน้ีอยำ่งระมดัระวงัดว้ยตวัคุณเองเสียก่อน 
 
หนงัสือ 2 เล่มท่ีคุณอำจจะตอ้งอ่ำนเพื่อกำรศึกษำต่อไป 
1. Baptism and Fullness หรือเขียนโดย John Stott 
2. A Layman,s Guide to Interpreting the Bible เขียนโดย Walt Hendrickson 

IV. บทสรุป 
A. พระเจำ้ทรงมีพระประสงคใ์หคุ้ณอยูใ่ตก้ำรทรงน ำของพระวญิญำณของพระองค์
อยำ่งเตม็ท่ีตลอดเวลำหรือไม่? 
(เอเฟซสั 5:18)กำรอยูภ่ำยใตฤ้ทธ์ิกำรทรงน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิคลำ้ยกบักำรตกอยู่
ภำยใตอ้  ำนำจของสุรำอยำ่งไร? หรือแตกต่ำงอยำ่งไร? 
B. เรำจะแน่ใจไดม้ำกแค่ไหนวำ่พระเจำ้จะทรงเติมจิตใจของเรำใหเ้ตม็ดว้ย 

พระวญิญำณของพระองค ์ถำ้เรำไดทู้ลขอต่อพระองค ์(ลูกำ 11:13) 
25%                 50%                     90%                      100% 
ท ำไม? 

C. “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ 
อย่าสนองความต้องการของเนือ้หนัง” (กาลาเทีย 5:16) 

D. ใหส้นทนำกนัในกลุ่มของคุณถึงควำมจ ำเป็นของกำรยอมจ ำนน, ควำมเช่ือ  และ
กำรสำรภำพบำปเพื่อ “กำรด ำเนินชีวิตดว้ยองคพ์ระวิญญำณ” 

V. กำรประยกุตใ์ช ้
A. ท่องจ ำ กำลำเทีย 5:16 
B. ใหท้่องจ ำขอ้พระคมัภีร์หน่ึงขอ้ในสัปดำห์น้ี ท่ีซ่ึงองคพ์ระวิญญำณบริสุทธ์ิ

สำมำรถใชใ้นกำรช่วยคุณใหเ้ติบโตในส่วนท่ีอ่อนแอท่ีสุดของชีวติคุณ 
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กำรสำมคัคธีรรม 

อ่ำนยอห์น 1:12 
เม่ือคุณไดต้อ้นรับพระเยชูคริสต ์คุณไดรั้บสิทธ์ิท่ีจะเป็นอะไร? 
เน่ืองจำกคริสเตียนคนอ่ืนก็เป็นบุตรของพระเจำ้เหมือนกนั ดงันั้นควำมสัมพนัธ์ของคุณกบั 
พวกเขำคืออะไร? 
I. ชีวติในครอบครัวของพระเจำ้กำรสำมคัคีธรรมเป็นส่ิงท่ีส ำคญัส่ิงหน่ึงในชีวิต 

คริสเตียนค ำวำ่ “การสามคัคีธรรม” มำจำกภำษำกรีก หมำยถึง “การแบ่งปันในส่ิงท่ีเหมือน 
ๆ กัน”พี่นอ้งคริสเตียนจะมีหลำยส่ิงหลำยอยำ่งท่ีเหมือน ๆ กนั เรำรักและนบัถือพระเจำ้
องคเ์ดียวกนั เรำพบปัญหำคลำ้ย ๆ กนั และเรำทุกคนก็มีประสบกำรณ์ท่ีน่ำต่ืนเตน้คลำ้ย ๆ 
กนั ในพระคมัภีร์ไดบ้อกเรำเก่ียวกบักำรสำมคัคีธรรมในชีวติของคริสเตียนสมยัแรก ๆ อ่ำน
กิจกำร 2:42-47 
A. มีอะไรบำ้งท่ีคริสเตียนพวกน้ีท ำดว้ยกนั? 
B. เขำมีทศันคติอะไรในทรัพยส์มบติัของพวกเขำ? 
C. มีขอ้พิสูจน์ใดท่ีท ำใหคุ้ณเห็นวำ่เขำเหล่ำนั้นรักซ่ึงกนัและกนั? 
D. ในขอ้ 47 พระคมัภีร์บอกวำ่มีคนใหม่ ๆ หลำยคนมำเป็นคริสเตียนทุก ๆ วนั คุณคิด

วำ่พวกเขำเหล่ำนั้น สังเกตเห็นอะไรในชีวิตคริสเตียน จนท ำใหอ้ยำกท่ีจะเป็นคริส
เตียนดว้ย 

E. ถำ้พวกเรำซ่ึงเป็นคริสเตียนในประเทศไทย เร่ิมท่ีจะมีควำมรักซ่ึงกนัและกนั
เหมือนคริสเตียนสมยัแรกนั้น คุณคิดวำ่จะเกิดผลกระทบอะไรกบัคนอ่ืนท่ียงัไม่ไดเ้ป็นคริส
เตียน? 

II. ท ำไมกำรสำมคัคีธรรมจึงเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อเรำ 
อ่ำนฮีบรู 3:13 
A. ขอ้น้ีบอกให้เรำท ำอะไรต่อคนอ่ืน? 
B. จะเกิดอะไรข้ึนถำ้เรำไม่ท ำส่ิงนั้น? 
C. เม่ือคุณใชเ้วลำกบัคริสเตียนคนอ่ืนๆแลว้ ส่ิงนั้นจะช่วยให้คุณมีใจท่ีเช่ือฟังพระเจำ้
ไหม ? 
D. สมมุติวำ่มีกองไฟอยูก่องหน่ึง แลว้คุณดึงถ่ำนไฟออกมำหน่ึงกอ้น แลว้จะเกิดอะไร

ข้ึนกบัถ่ำนกอ้นนั้น? 
E. จำกตวัอยำ่งน้ีเปรียบเหมือนชีวติคริสเตียนอยำ่งไร? 
F. อ่ำนขอ้ต่อไปน้ี 
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แลว้ตอบค ำถำมวำ่เรำไดรั้บประโยชน์อะไรจำกกำรสำมคัคีธรรม? 
1. สุภำษิต 27:17 
2. ปัญญำจำรย ์4:9-10 

III. วธีิกำรสำมคัคีธรรม 
ข้อส ำคัญ “และขอใหเ้รำพิจำรณำดูวำ่ จะท ำอยำ่งไร จึงจะปลุกใจซ่ึงกนัและกนัใหมี้ควำม
รักและท ำควำมดี อยำ่ขำดกำรประชุมเหมือนอยำ่งบำงคนท่ีขำดอยูน่ั้น แต่จงพูดหนุนใจกนั
ใหม้ำกยิง่ข้ึน เพรำะท่ำนทั้งหลำยก็รู้อยูว่ำ่วนันั้นใกลเ้ขำ้มำแลว้”  
ฮีบรู 10:24-25 
A. มนัจ ำเป็นหรือไม่ท่ีจะใชเ้วลำกบัพี่นอ้งคริสเตียนคนอ่ืน ๆ 
B. คุณควรจะท ำอยำ่งไรเม่ือคุณใชเ้วลำกบัพี่นอ้งคริสเตียน? (ขอ้24) 
C. ขอ้ต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีคุณอำจจะท ำกบัเพื่อนคริสเตียน แลว้กำเคร่ืองหมำยในขอ้ 

ท่ีคุณคิดวำ่จะหนุนใจเพื่อนใหมี้ควำมรักและกระท ำดี 
.......   แบ่งปันเก่ียวกบัวำ่พระเจำ้ไดต้อบค ำอธิษฐำนของคุณอยำ่งไร 
.......   เม่ือเขำมีงำนเยอะก็ให้ควำมช่วยเหลือ 
......   โกหกพอ่แม่แลว้หนีไปดูภำพยนตร์ 
......   เล่นกีฬำดว้ยกนั 
......   ไปเป็นเพื่อนเขำเม่ือเขำจะเป็นพยำนกบันอ้งชำย 
......   ไปทำนขำ้วดว้ยกนั 
......   เฝ้ำเด่ียวดว้ยกนั 
......   นินทำเพื่อนดว้ยกนั 
......   โทรศพัทไ์ปหนุนใจเขำก่อนวนัท่ีเขำจะสอบ 

D. เล็ก มำเป็นคริสเตียน 2 เดือนท่ีแลว้ หลงัจำกท่ีไดดู้ภำพยนตร์พระเยชู หลงัจำก 
นั้น เขำไดเ้จอกบัพี่เล้ียงทุกอำทิตยท่ี์จะศึกษำพระคมัภีร์ ในตอนแรกเล็กรู้สึก
ต่ืนเตน้กบัชีวติคริสเตียน แต่เด่ียวน้ีเร่ิมเบ่ือแลว้ เล็กเป็นคริสเตียนเพียงคนเดียวใน
กลุ่มของเขำท่ีมหำวทิยำลยั และเม่ือเล็กรับเช่ือเขำรีบไปเป็นพยำนกบั เพื่อน 2 คน 
แต่พวกเขำกลบัหวัเรำะเยำะเล็ก เล็กอยำกจะไปโบสถทุ์กอำทิตย ์ แต่พอ่แม่ก็หำ้ม
และเด๋ียวน้ีเล็กก็ทอ้ใจมำกดว้ย 
1. ถำ้คุณเป็นเพื่อนคริสเตียนของเล็ก คุณจะใหค้  ำแนะน ำอะไร? 

ถำ้เล็กไม่สำมำรถไปโบสถไ์ด ้เขำจะมีสำมคัคีธรรมกบัพี่นอ้งไดอ้ยำ่งไร? 
2. คุณจะท ำอยำ่งไรถึงจะเป็นกำรหนุนใจเล็กใหมี้ควำมรักและกระท ำควำมดี 

ต่อไป 
IV. กำรประยกุตใ์ช ้
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A. หลงัจำกท่ีศึกษำบทเรียนน้ีแลว้ คุณคิดวำ่ท ำไมกำรสำมคัคีธรรมกบัพี่นอ้งคริส
เตียนถึงเป็นส่ิงส ำคญั? 
B. เม่ือก่อนคุณเคยใชเ้วลำอยำ่งเพียงพอกบัพี่นอ้งคริสเตียนไหม? 
C. คุณเปล่ียนแปลงกำรกระท ำหรือทศันคติอะไรบำ้ง เพื่อท่ีจะท ำใหก้ำรสำมคัคีธรรม 

ของคุณกบัพี่นอ้งคริสเตียนดีข้ึน? 
V. ส่ิงท่ีควรท ำ 

A. ท่องจ ำ ฮีบรู 10:24-25 



 24 

บทสรุป 

อภิปรำยค ำถำมต่อไปน้ีในกลุ่มของคุณ 
อภิปรำยค ำถำมตำมควำมเขำ้ใจของคุณวำ่ท ำไมพระคมัภีร์ถึงไดใ้ชต้น้ไมแ้สดงภำพของ

ชีวติคริสเตียน 
1. ท ำไมรำกของตน้ไมถึ้งไดมี้ควำมส ำคญั? 
2. ถำ้รำกของตน้ไมข้ำดจะเกิดอะไรข้ึน? 
3. ท ำไมถึงคิดวำ่รำกคือ พระวจนะ กำรอธิษฐำน กำรเฝ้ำเด๋ียว และกำรสำมคัคี

ธรรม? 
4. เรำจะสำมำรถตดัรำกตน้ไมข้องเรำไดอ้ยำ่งไร? 
5. ท ำไมควำมเช่ือ และกำรเช่ือฟังจึงตั้งอยูร่ะหวำ่งรำกและผล? 
6. อธิบำยวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิไดช่้วยเรำอยำ่งไรในแต่ละส่วนของตน้ไม?้ 


