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บทที ่1 จงปรับกระแสจิตของท่านเพือ่รับฟังพระเจ้า 

พระเจำ้ทรงมีแผนกำรส ำหรับชีวติของท่ำน    เยเรมีย ์29:11-13; 
พระองคท์รงปรำรถนำจะตรัสกบัท่ำน    เอเฟซสั 1:3-14 
1. จงใกลชิ้ดเขำ้มำ 

1.1. จงละทิ้งค ำแนะน ำทั้งปวงท่ีมิไดม้ำจำกพระเจำ้  เฉลยธรรมบญัญติั 18:9-14 
1.2. จงหนัมำหำพระเจำ้     มำลำคี 3:7;อิสยำห์ 55: 6-7 
1.3. จงรับพระเยซูเป็นพระเจำ้ของท่ำน   ยอห์น 14:6-7;ยอห์น 1:12 
1.4. จงมีควำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้    มทัธิว 6:9; 
      ผูซ่ึ้งเป็นพระบิดำของท่ำน    โรม 8:15 

2. อธิษฐาน 

2.1. ท่ำนไม่มีเพรำะท่ำนไม่ไดข้อ    ยำกอบ 4:2 
2.2.ท่ำนขอและไม่ไดรั้บ เพรำะท่ำนขอผดิ   ยำกอบ 4:3 
2.3.แต่ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำแผน่ดิน 
       และควำมชอบธรรมของพระองคก่์อน   มทัธิว 6:33 

3. จงฟัง 

3.1. จงปรับกระแสจิตของท่ำนใหต้รงกบั 
        ควำมยำวคล่ืนฝ่ำยจิตวิญญำณ   สดุดี 51; 
        คล่ืนเสียงรบกวนอำจเน่ืองมำจำกบำปท่ียงัไม่ไดส้ำรภำพ 
        หรือ ควำมกลดักลุม้ฝังใจ    อิสยำห์ 59:1,2 
3.2. จงละทิ้งกำรถือทิฐิมำนะ    ยำกอบ 3:13-18; 
        ควำมทะนงตน, ควำมมกัใหญ่ใฝ่สูงของตน  ฮีบรู 12:1-2 
3.3.ใหเ้วลำแก่ตนเอง     ฮำบำกุก 2:3 

4. จงเช่ือฟัง 

4.1. จงพร้อมท่ีจะตอบรับตำมพระประสงคพ์ระเจำ้  ปฐมกำล 12:1-5; 
อิสยำห์ 6:1-8 

4.2. อยำ่พึ่งพำควำมรอบรู้ของตนเอง   สุภำษิต 3:5,6 
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4.3. จงวำงใจในพระเจำ้     สุภำษิต 3:5,6 

การบ้าน 

1. ท่ำนละทิ้งกำรบูชำ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อหำค ำแนะน ำในแบบท่ีไม่ใช่ของคริสเตียนแลว้
หรือ ถำ้ยงัจงอธิษฐำนกบักลุ่มเพื่อขอกำรปลดปล่อย 

2. จงแบ่งปันใหก้นัและกนัฟังถึงควำมยุง่ยำกในกำรแสวงหำพระประสงคพ์ระเจำ้ ท่ำนจะ
น ำเอำเร่ืองท่ีเรียนในบทน้ีไปใช ้แกไ้ขปัญหำยุง่ยำกนั้นไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่2 จงค้นคว้าพระคมัภีร์ 

1. ท าไมต้องค้นคว้า 

1.1. พระคมัภีร์คือควำมสวำ่ง    สดุดี 119:105 
1.2. พระคมัภีร์คือชีวิต     มทัธิว 4:4 
1.3. พระคมัภีร์คือพระบญัญติั    สดุดี 1:1-3; 

มทัธิว 5:17-19 

2. จะค้นคว้าหาอะไร 

2.1. พระคริสต ์      ลูกำ 24:27 
2.2. หลกัพื้นฐำนเพื่อกำรด ำเนินชีวติ 
       ตำมพระประสงคข์องพระเจำ้ 
      -พระบญัญติั      อพยพ 20:1-17 

มำระโก 12:29-30 
      -ผูเ้ป็นสุข      มทัธิว 5:3-11 
2.3.ขอ้ควำมเฉพำะท่ีเก่ียวกบัปัญหำโตเ้ถียงกนั 
      -เร่ืองเงินและธุรกิจกำรงำน    1 ทิโมธี 6:10; 

สุภำษิต 11:1 
     -เร่ืองศีลธรรมและเร่ืองเพศ    1 โครินธ์ 7; โรม.1:18-27 
     -เร่ืองสิทธิอ ำนำจ     มทัธิว 20:25-28 
2.4. ตวัอยำ่งเก่ียวกบัหลกัปฏิบติั 
     -ผูเ้ช่ือควรแต่งงำนกบัผูไ้ม่เช่ือหรือไม่   2 โครินธ์ 6:14 
    -คริสเตียนจะรับประทำนอำหำรท่ีเขำใช ้เช่น 
      ไหวรู้ปเคำรพหรือไม่     1 โครินธ์ 8:4-13; 

1ทิโมธี 4:4-5 

3. จะค้นคว้าอย่างไร 

3.1. จงอ่ำน – ดว้ยควำมคำดหมำย ดว้ยใจอธิษฐำนสม ่ำเสมอ 
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3.2. จงเขียน- ขอ้พระคมัภีร์ ถอ้ยค ำ วลี ท่ีตรงกบัท่ีท่ำนก ำลงัตอ้งกำร 
3.3. จงคิดไตร่ตรอง – ใหพ้ระค ำตรัสกบัท่ำนจงระวงัอยำ่เสริมควำมหมำยเขำ้ไปเอง 
3.4. น ำไปประยกุตใ์ช ้

การบ้าน 

1. จงแสดงใหเ้ห็นวำ่พระเจำ้ทรงมีแผนกำรส ำหรับเรำโดยใชพ้ระคมัภีร์ หรือ ค ำพยำน 
2. เล่ำใหเ้พื่อนฟังวำ่ท่ำนปฏิบติัอยำ่งไรในกำรอ่ำนพระคมัภีร์จึงจะเป็นวธีิท่ีถูกตอ้งพระเจำ้ตรัส

กบัท่ำนทำงพระคมัภีร์อยำ่งไร 
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บทที ่3 จงเปิดใจรับฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

พระเจำ้ทรงส ำแดงส่ิงล ้ำลึกของพระองค ์
เองแก่เรำผำ่นทำงพระวญิญำณ     1 โครินธ์ 2:9-16 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงส ำแดงน ้ำพระทยั 
ของพระเจำ้โดยวธีิกำรต่ำง ๆ  

1. พระคมัภีร์ 

1.1. ขอ้พระคมัภีร์ท่ีสะกิดใจเรำในขณะก ำลงัอ่ำนอยู ่
1.2. พระวจนะท่ีพระวิญญำณทรงดลใจ   ยอห์น 14:26 
       ขอ้อำ้งอิงในพระคมัภีร์ ขอ้พระคมัภีร์ 
1.3. ขอ้พระคมัภีร์เด่นชดัข้ึนมำในจิตใจซ ้ ำแลว้ซ ้ ำอีก 
1.4. บทเรียน หรือขอ้บญัญติัท่ีไดจ้ำกพระคมัภีร์ 

2. กระแสเสียงจากภายใน 

2.1. ควำมประทบัใจ 
2.2. ขอ้คิดท่ีเกิดข้ึนอยำ่งชดัเจนอีกคร้ังหน่ึง 
2.3. ข่ำวสำรพิเศษเฉพำะ 
2.4. เสียงท่ีไดย้นิ      1 ซำมูเอล 3:2-10; 

กิจกำร 9:3-7 

3. นิมติ และความฝัน      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 

มทัธิว 1:20 
ขอ้ควรระวงั : จะตอ้งใหแ้น่ใจใหเ้สียก่อนวำ่กำรตีควำมหมำยนั้นถูกตอ้ง จงระวงัป้องกนั 
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1. แหล่งท่ีไม่ถูกตอ้ง     1 ยอห์น 4:1-3 
2. กำรด่วนสรุป จงมองหำส่ิงยนืยนั   สุภำษิต 19:2 

การบ้าน 

กำรทรงน ำโดยพระวิญญำณนั้นส ำคญัมำก (ยอห์น 6:63) ท่ำนมีประสบกำรณ์อยำ่งไรในกำร
ทรงน ำน้ี 
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บทที ่4 จงค้นหาข้อยนืยนั 

1. จงรับพระวจนะเพิม่เตมิ       สุภาษติ 29:18 

1.1. ค  ำเผยพระวจนะ / ค ำเทศนำ     กิจกำร 13:1-3 
1.2. อ่ำนพระคมัภีร์ / อธิษฐำน 

2. จงแสวงหาค าแนะน า       สุภาษติ 11:14 

2.1. เพื่อนคริสเตียนท่ีเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
2.2. ผูใ้หญ่ในคริสตจกัร และศิษยำภิบำลหรือท่ีปรึกษำประจ ำคริสตจกัร 
2.3. สมำชิกครอบครัว 
2.4. ค  ำปรึกษำจำกผูเ้ช่ียวชำญในดำ้นนั้น ๆ  

3. จงพจิารณาเหตุการณ์แวดล้อม     โรม 1:13 

3.1. ท่ำนมีทุนทรัพยห์รือไม่     ฟีลิปปี 4:19 
3.2. มีอุปสรรคอะไรบำ้ง เช่น กำรปฏิเสธจำกผูป้กครอง 
3.3. ท่ำนเห็นกำรเขำ้แทรกแซง หรือ กำรแกปั้ญหำโดยกำรอศัจรรย ์ ดำเนียล 6:16, 22 
       ของพระเจำ้หรือไม่ 
3.4. มีเหตุกำรณ์ผดิปกติท่ีส ำคญั ๆ ประกำรใดบำ้งไหม  ยอห์น 4:9 
3.5. กำรกระท ำของท่ำนจะถวำยพระเกียรติแด่พระเจำ้หรือไม่ หรือ 
       วำ่มนัอำจจะท ำใหผู้อ่ื้นสะดุด     โคโลสี 3:17; 

1 โครินธ์ 10:23,24 

4. จงให้สามญัส านึก       ยากอบ 1:5;  

กิจกำร 15:28 

5. จงยอมรับเร่ืองการก าหนดเวลาของพระเจ้า    ปัญญจารย์ 3:1,11 

5.1. จงรอคอยดว้ยควำมอดทนเพื่อใหไ้ดค้  ำแนะน ำเพิ่มเติม 
        ขณะท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีกำรงำนประจ ำวนัอยูน่ั้น 
5.2. จงจดจ ำไวว้ำ่ ส่ิงทั้งหลำยยอ่ม “ประกอบกนัไดอ้ยำ่งเหมำะสม”  
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    ถำ้นัน่เป็นไปตำมก ำหนดเวลำของพระเจำ้ 

การบ้าน 

1. จงอ่ำนผูว้นิิจฉยั 6:11-40 และอภิปรำยวำ่พระเจำ้ทรงท ำกิเดโอน อยำ่งไร 
ท่ำนมีประสบกำรณ์อยำ่งไรบำ้งเก่ียวกบักำรรับกำรยนืยนัจำกพระเจำ้ 
2. จงอ่ำน 1 โครินธ์ 16:9 และ ววิรณ์ 3:7-8 
เรำจะท ำอยำ่งไรกบั “ประตูท่ีปิดอยู”่ 
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บทที ่5 จงมัน่ใจ 

สันติสุขในจิตใจนั้นพึงมีอยูใ่นทุกสถำนกำรณ์ ถำ้หำกสถำนกำรณ์ทั้งหลำยนั้น สอดคลอ้งต่อ
พระประสงคพ์ระเจำ้ ถำ้หำกไม่มีสันติสุขเก่ียวกบักำรตดัสินใจ หลกัทัว่ไปก็คือ “อยำ่.....” 
1. สันติสุขแห่งพระเจำ้      ฟีลิปปี 4:7 

เม่ือหย ัง่รู้พระประสงคข์องพระเจำ้แลว้ 
1.1. สันติสุขแห่งพระเจำ้ยอ่มมีแก่เรำ 
1.2. จะไม่มีควำมกงัวลใจเลยแมว้ำ่ อำจจะรู้สึกเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
1.3. เรำจะไม่ป้องกนัตวัถึงแมว้ำ่กำรตดัสินใจของเรำนั้นจะโดนสอบ เรำพร้อมท่ีจะยอมใหพ้ระ

เจำ้ทรงแกต่้ำงใหเ้รำ 

2. จิตส านึกไร้มลทนิ 

2.1. จิตส ำนึกของเรำควรตั้งอยูบ่นพื้นฐำน 
       แห่งพระวจนะของพระเจำ้    1 ทิโมธี:18-19; 3:9 
2.2. เรำมีควำมมัน่ใจจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้  1 ยอห์น 3:21 
2.3. เรำจะรู้สึกสบำยใจในตนเอง   กิจกำร 23:1-24:16 

3. สันติสุขในการยอมท าตาม 

“ขอใหเ้ป็นไปตำมพระทยัของพระองค์”   มทัธิว 6:10 
3.1. ตวัอยำ่งจำกพระเยซู     ลูกำ 22:42 
3.2. ตวัอยำ่งจำกอำจำรยเ์ปำโล    กิจกำร 16:6-10 
3.3. ตวัอยำ่งจำกอำจำรยย์ำกอบ    ยำกอบ 4:13-15 

การบ้าน 

1.  จงทบทวนปัจจยัต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรหยัง่รู้พระประสงคข์องพระเจำ้  
ปัจจยัอะไร มีบทบำทหลกัในกำรตดัสินใจคร้ังล่ำสุดของท่ำนควำมมัน่ใจภำยใน น ำท่ำน

อยำ่งไรในกำรตดัสินใจ 
2. จงพิจำรณำกำรตดัสินใจของอำจำรยเ์ปำโลในกำรเดินทำงไปยงักรุงเยรูซำเล็ม 
(กิจกำร 20:20-25;21; 4-5, 10-15;23:11, โรม 15:25-29) 
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เหตุกำรณ์ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองนั้นสนบัสนุน กำรตดัสินใจของท่ำนอยำ่งไร 
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บทที ่6 อะไรคอืพระประสงค์ของพระเจ้าเกีย่วกบัอาชีพของท่าน 

อำชีพนั้น มีควำมหมำยกวำ้งกวำ่งำนหรือกำรหำเล้ียงชีพดว้ยวำ่อนัน้ีเป็นกำรสนองตอบต่อพระ
ประสงคข์องพระเจำ้ตำมท่ีทรงก ำหนดไวส้ ำหรับชีวิตของท่ำน 

1. การค้นพบอาชีพของท่าน      เอเฟซัส 4:1; 

โคโลสี 3:17, 23-24 
1.1. จงพิจำรณำดูควำมถนดัของท่ำน 
1.2. จงพิจำรณำดูภูมิหลงัทำงกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมท่ีท่ำนมี 
1.3. จงพิจำรณำถึงทำงเลือกอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่
1.4. จงขอค ำปรึกษำ แนะน ำจำกผูท่ี้จะช่วยท่ำนได ้
1.5. จงพิจำรณำสภำพกำรท ำงำน เช่น เร่ืองโอกำสท่ีจะไดเ้ป็นพยำน หรือ ท่ีจะไดรั้บ         

ปรนนิบติัพระเจำ้ 

2. การปฏบิัติหน้าทีต่ามอาชีพของท่าน    มทัธิว 25:14-30 

2.1. ท่ำนรู้สึกสนุกกบังำนนั้นหรือไม่ 
2.2. ท่ำนไดรั้บผลตอบแทนพอเพียงหรือไม่ 
2.3. ท่ำนมีเวลำส ำหรับเร่ืองส ำคญั ๆ อ่ืนอีกหรือไม่ เช่น มีเวลำส ำหรับครอบครัว ส ำหรับ        

คริสตจกัร 
2.4. ท่ำนสำมำรถเป็นพยำนไดห้รือไม่ในสถำนท่ีท ำงำนนั้น 

3. ความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน    ฟีลปิปี 3:7-16 

3.1. กำรเปล่ียนงำนจะเป็นทำงท่ีจะน ำไปสู่ผลท่ีดียิง่กวำ่เดิมหรือไม่ 
3.2. กำรเปล่ียนงำนนั้น จะท ำใหเ้พิ่มโอกำสเพื่อพระรำชกิจของพระเจำ้หรือ เช่น ดำ้นกำรใช้

เวลำ 
3.3. อนัน้ีจะช่วยใหท้่ำนหลุดพน้จำกสถำนกำรณ์อนั “อบัจน” เช่น ปัญหำต่ำง ๆ ในสภำพกำร

ท ำงำน ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยอ่ืน ๆ ซ่ึงเกินควำมสำมำรถท่ีจะแกไ้ขใหดี้ได ้
3.4. อนัน้ีมีเหตุมำจำก กำรเปล่ียนบทบำทส่วนบุคคลหรือ เช่น เม่ือกลำยเป็นแม่ 
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การบ้าน 

1. จงเขียนแสดงบนแผน่กระดำษ เพื่อบอกถึงแผนกำรท่ีท่ำนปรำรถนำจะท ำในระยะ 5 ปี
ขำ้งหนำ้แผนน้ีสัมพนัธ์กบัพระประสงคพ์ระเจำ้ เก่ียวกบัอำชีพของท่ำนอยำ่งไร 

2. ท่ำนพบวตัถุประสงคห์รืองำนพิเศษของพระเจำ้ เพื่อชีวติของท่ำนหรือยงั ถำ้พบแลว้ จงเล่ำ 
ใหก้ลุ่ม ฟังวำ่พบไดอ้ยำ่งไร ถำ้ยงั ท่ำนจะอธิษฐำนอยำ่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 



 16 

บทที ่7 อะไรคอืพระประสงค์ของพระเจ้าเกีย่วกบัการสมรสของท่าน 

1. รูปแบบแห่งชีวติ      มทัธิว 19:1-12 

1.1. กำรสมรสเป็นรูปแบบปรกติส ำหรับมนุษยช์ำติ  ปฐมกำล 1:27, 28;2:18-25; 
1 ทิโมธี 4:3-5 

- ควำมเป็นคู่อุปถมัภ ์
- กำรสนองควำมตอ้งกำรทำงเพศ 
- กำรใหก้ ำเนิด 

1.2. กำรครองโสดนั้น อำจจะเป็น    1 โครินธ์ 7:1-9, 25-40 
- กระแสเรียกของพระเจำ้ส ำหรับคนบำงคน 
- มีเวลำมำกข้ึนเพื่อปรนนิบติัพระเจำ้ 
- เสถียรภำพส่วนตวัและกำรควบคุมตนเอง 
- ควำมสำมำรถพอใจในสันโดษ 

2. คู่ชีวติ      1 โครินธ์ 7:3,10-11 

2.1. ฝ่ำยวญิญำณ 
   - ร่วมแบกภำระเท่ำเทียมกนั   2 โครินธ์ 6:14-18 
     อุทิศตนแด่พระเจำ้พอ ๆ กนัจงพิจำรณำถึง 

ควำมเติบโตฝ่ำยวิญญำณ ของประทำน กระแสเรียกจำกพระเจำ้ 
2.2. ดำ้นจิตวญิญำณ  

- ควำมเขำ้ไดเ้ชิงปัญหำ 
- เสถียรภำพทำงอำรมณ์ และภำวะเติบโต 
- ควำมพร้อมส ำหรับกำรเป็นบิดำมำรดำ 

2.3. ทำงกำยภำพ 
- ลกัษณะทัว่ไป 
- รูปร่ำง 
- วยั 
- สภำพภูมิหลงั 
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2.4. ทำงสังคม 
- ควำมสนใจร่วมกนั 
- บุคลิกภำพชวนมอง 
- ภูมิหลงัทำงครอบครัว และสถำนภำพทำงครอบครัว 
- ควำมพร้อมท่ีจะร่วมชีวติซ่ึงกนั (อำ้งโยงถึง ค ำมัน่สัญญำในกำรสมรส) 

3. ความเป็นคู่ชีวติ 

3.1. ควำมถำวร 
 - ไม่มีกำรหยำ่     มทัธิว 19:3-9 
3.2. ควำมเป็นหุ้นส่วนกนั     1 เปโตร 3:7 
 - รับชีวิตอนัเป็นพระคุณเป็นมรดกร่วมกนั 
3.3. อ ำนำจแห่งควำมรัก     1 โครินธ์ 13:4-8 

การบ้าน 

1. กำรนดัไปเท่ียวกบัเพศตรงขำ้ม เป็นวธีิท่ีดีส ำหรับกำรหำคู่ครองหรือ? 
จงอภิปรำยถึงทศันะและประสบกำรณ์ของท่ำน 
2. มีขอ้พระคมัภีร์ หรือหลกักำรพระคมัภีร์ใดเป็นประโยชน์ในกำรแกไ้ขควำมตึงเครียดในชีวติ

สมรส คู่สมรสควรด ำเนินขั้นตอนอะไร เพื่อจะไดเ้ป็นคู่รักกนัตลอดชีพ 
3. จงอ่ำน ปฐมกำล 24 สังเกตวำ่อบัรำฮมัหำคู่ครองใหบุ้ตรของท่ำนอยำ่งไร มีหลกักำรอะไรท่ี

จะประยกุตใ์ชแ้ก่เรำไดใ้นปัจจุบนั 
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บทที ่8 อะไรคอืพระประสงค์ของพระเจ้าเกีย่วกบัการรับใช้ของท่าน

ในคริสตจักร 

1. เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจักร      กิจกำร 2:41-47 

- ซ่ึงควรจะเป็นท่ีท่ีท่ำนจะสำมำรถ    ฮีบรู 10:24,25 
- นมสักำร 
- เรียนพระคมัภีร์ 
- ปรนนิบติัรับใช ้
- ร่วมสำมคัคีธรรม 
จงอุทิศตน       ยอห์น 13:34,35 
ท่ำนเป็นสมำชิกท่ีส ำคญัคนหน่ึง     1 โครินธ์ 12:14-26 
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2. จงใคร่ครวญหาบทบาทของตนเองให้พบ 

เอเฟซสั 4:11 โรม  12:6-8 1 โครินธ์ 12:7-10 
 

บทบำทของท่ำน 
ในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 

บุคคล หนำ้ท่ี อุปกรณ์ 

อคัรทูต 
ผูเ้ผย 
พระวจนะ 
ผูป้ระกำศ 
ศิษยำภิบำล 
และ ผูส้อน 

กำรเผย 
พระวจนะ 
กำรปรนนิบติั 
กำรสั่งสอน 
กำรเตือนสติ 
กำรบริจำค 
กำรช่วย 
เหลือ กำร 
แสดงควำม

เมตตำ 

ถอ้ยค ำ 
ประกอบ 
ดว้ยสติปัญญำ 
ถอ้ยค ำ 
ประกอบ 
ดว้ยควำมรู้ 
ควำมเช่ือ 
ของประทำน 
ดำ้นกำรรักษำ 
โรค   กำร 
อศัจรรย ์ค ำ 
เผยพระวจนะ 
กำรสังเกต 
วญิญำณ ภำษำ 
แปลก ๆ 

ศิษยำภิบำล 
ผูป้ระกำศ 
สมำชิกคณะ 

กรรมกำรคริสต 
จกัร กำรประกำศ 

กำรติดตำมผล 
กลุ่มเซลล ์

กำรน ำนมสักำร 
คณะนกัร้อง 
ดนตรี , ปฏิคม 
กำรปรึกษำ 
ระววีำระศึกษำ 
พนัธกิจกลุ่ม

อนุชน 
พนัธกิจกลุ่ม

บุรุษ / 
สตรี 

 

3. จงปรนนิบัติเพือ่พระคริสต์ 

- เรียนวชิำต่ำง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์? 
- พดูกบัศิษยำภิบำลและผูน้ ำ 
- รับใชด้ว้ยใจถ่อมและควำมรัก    กำลำเทีย 5:22,23 



 20 

4. จงเจริญขึน้เร่ือย ๆ 

- ในดำ้นควำมสัมพนัธ์อนัดี 
- ในดำ้นของประทำนและพนัธกิจท่ีมี 
- ในผลแห่งพระวิญญำณ 
- ในดำ้นกำรบริกำรภำยนอกคริสตจกัร 

การบ้าน 

1. จงดูตำรำงในขอ้ท่ี 2 อีก แลว้คน้หำบทบำทของท่ำน 
ก. ท่ำนเก่ียวขอ้งอยูใ่นส่วนใด 
ข. ของประทำนฝ่ำยพระวญิญำณท่ีท่ำนก ำลงัใชอ้ยูคื่ออะไร 
ค. ท่ำนก ำลงัปฏิบติัหนำ้ท่ีใดในคริสตจกัร 
ง. ท่ำนเองเป็นของประทำนท่ีพระเจำ้ทรงมอบแก่คริสตจกัรหรือ 
2. ท่ำนจะเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรับใชพ้ระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่9 พระเจ้าก าลงัทรงน าท่านให้เข้ารับงานเต็มเวลาในพนัธกจิ

ของพระเจ้าหรือ 

1. กระแสเรียกให้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาเกดิขึน้เมื่อใด 

1.1. ปกติเกิดข้ึนขณะท่ีก ำลงัยุง่อยูก่บังำนอยำ่งอ่ืน เช่น  อำโมส 7:14, 15; กิจกำร 9:1-3; 
มทัธิว 4:21, 22; 9:9 

1.2. ท่ีเกิดข้ึนในขณะวำ่งงำน หรือ ขณะคิดหำงำนท ำนั้นไม่สู้จะมี จงยกตวัอยำ่งร่วมสมยัของ
เร่ืองน้ี ตำมท่ีเห็น ในคริสตจกัรและพนัธกิจรอบขำ้งคริสตจกัร 

1.3. เกิดข้ึนกบัคนทุกวยั ตั้งแต่ตอนเป็นนกัเรียน ตอนเป็นวยัรุ่น จนถึงตอนชรำ เช่น อบัรำฮมั
รับกระแสเรียกเม่ืออำย ุ75 ปี     ปฐมกำล 12:1,4 

1.4. เกิดกบัหญิง ชำย ทุกสถำนภำพ ทั้งท่ีแต่งงำนแลว้และท่ียงัโสด ทั้งท่ีเป็นผูป้ระกอบวชิำชีพ 
และท่ีหำเล้ียงชีพ สำมญัทัว่ไป ทั้งกบัผูมี้กำรศึกษำสูงและไม่สูง  อำจำรยเ์ปำโล-ผูเ้ป็นชำวฟำริสีท่ีมี
กำรศึกษำสูง       กิจกำร  22:3 

มทัธิว – คนเก็บภำษี   อนัดรูวแ์ละซีโมน – ชำวประมง 
1.5. ควำมมัน่ใจเร่ืองอำชีพเป็นผูรั้บใชเ้ตม็เวลำน้ีจะค่อย ๆ เด่นชดัข้ึนใจขณะท่ีเรำรับใชพ้ระเจำ้

ในคริสตจกัรและรอคอยพระองคอ์ยูน่ั้น 

2. พระเจ้าทรงเรียกเราอย่างไร 

2.1. โดยกำรศึกษำพระคมัภีร์    กิจกำร 8:28 
2.2. ในขณะอธิษฐำนและนมสักำร   อิสยำห์ 6:1, 8; กิจกำร 13:2 
2.3. โดยทำงผูน้ ำคริสเตียน ศิษยำภิบำล หรือ เพื่อนพี่นอ้งคริสเตียน 

3. เราจะยนืยนัได้อย่างไรว่า กระแสเรียกน้ันมาจากพระเจ้า 

3.1. ปรึกษำกบัศิษยำภิบำลและผูน้ ำคริสตจกัร 
3.2. อธิษฐำนต่อเน่ืองในเร่ืองนั้น คน้ในพระคมัภีร์ประจ ำวนั 
3.3. เรำมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรรับใชพ้ระเจำ้มำก่ีปีแลว้ เช่น เป็นครูรวฯี ผูน้  ำกลุ่มเซลล ์ กลุ่ม
อนุชน 
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3.4. เรำรู้ถึงและกำรใชข้องประทำนดำ้นกำรปฏิบติัพนัธกิจนั้นแลว้หรือ เช่น กำรสอน กำรเผย
พระวจนะ กำรประกำศ กำรปรึกษำ (พระเจำ้มกัจะประทำน ขอ้บ่งช้ีถึงพระประสงคโ์ดยทรง
ส ำแดงใหเ้ห็นของประทำนในกำรปฏิบติังำน ขณะท่ีเรำยงัท ำงำนแบบบำงเวลำอยูใ่น
คริสตจกัร) 
3.5. เรำไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกคู่สมรส บิดำมำรดำ หรือ สมำชิกครอบครัวหรือไม่ ถำ้เรำ

เปล่ียนเป็น “งำนเตม็เวลำ” 

4. เราจะด าเนินการเตรียมการ เพือ่การปรนนิบัติรับใช้เต็มเวลาอย่างไร 

4.1. ขอควำมสนบัสนุนและค ำแนะน ำจำกคริสตจกัร (รวมทั้งดำ้นกำรเงิน) 
4.2. เขำ้ร่วมในกำรปฏิบติังำนบำงเวลำบำงอยำ่งในคริสตจกัร 
4.3. เรียนต่อเพื่อใหถึ้งระดบักำรศึกษำท่ีก ำหนดเป็นคุณสมบติัในกำรจะรับเขำ้เป็นนกัศึกษำใน       

พระคริสตธรรม / สถำบนัศำสนศำสตร์ (เช่น ระดบั ม.6 หรือเทียบเท่ำ) 
4.4. เร่ิมเรียนพิเศษหลกัสูตรคริสเตียนศึกษำ 
4.5. อธิษฐำน – อธิษฐำน – อธิษฐำน 
 จงประกอบดว้ยพระวญิญำณ    เอเฟซสั 5:18 
 จงใชข้องประทำนและท ำพนัธกิจ 
 ตำมท่ีพระเจำ้ประทำน     เอเฟซสั 4:11,12 
4.6. จงอดทน จงเช่ือฟังผูน้ ำคริสตจกัร 
 จงเฝ้ำรอคอยพระเจำ้ในทุก ๆ ขั้นตอน 

การบ้าน 

1. จงตั้งหนำ้ตั้งตำอธิษฐำนอยำ่งสม ่ำเสมอและจริงจงั  เพื่อประชำกรของพระเจำ้ จะได้
สนองตอบกระแสเรียกส ำหรับกำรรับใช้เตม็เวลำในพนัธกิจคริสเตียน 
2. ท่ำนเองเคยคิดถึงโอกำสท่ีพระเจำ้จะทรงเรียกใหรั้บใชเ้ตม็เวลำ บำ้งไหม มีขอ้บ่งช้ี ประกำร
ใดบำ้งส ำหรับท่ำน 
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บทที ่10 เราจะด าเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองได้

อย่างไร 

1. จงยดึมัน่อย่างเหนียวแน่น 

1.1. จงช่ืนชมในพระประสงคพ์ระเจำ้เสมอ   สดุดี 40:8; 143:10 
1.2. จงรักษำวนิยัพื้นฐำน : อธิษฐำน อ่ำนพระคมัภีร์  2 ทิโมธี 3:14-17 
1.3. จงรู้จกักำรด ำเนินชีวิตเป็นวนั ๆ    มทัธิว 6:33-34 
1.4. ส ำรวจตนทุก ๆ วนั     ลูกำ 9:23 

2. จงหลกีเลีย่งความรู้สึกทีว่่าแค่นีก้พ็อแล้ว 

2.1. จะระวงัระไวเพื่อรับทิศทำงใหม่ ๆ   กิจกำร 16:6-10 
       ท่ีพระเจำ้จะทรงโปรดประทำนมำ   อิสยำห์  55:6-9 
2.2. จงบำกบัน่มุ่งมัน่สู่อนำคตท่ีรออยู ่   ฟีลิปปี 3:13-14 
2.3. จงระวงัอุปสรรคขวำกหนำม    โรม 12:2 

ทำงโลก      1 ยอห์น 2:15-17 
เช่น ค ำแนะน ำจอมปลอม  เช่น ดูดวงรำศี  
ขอ้ขดัแยง้ท่ียงัไม่ไดแ้กไ้ข บำปท่ียงัท่ียงัไม่สำรภำพ 

ส่ิงท่ีย ัว่ยวนใจ 
- โลก 
- เน้ือหนงั 
- มำรร้ำย 

3. จงมใีจเด็ดเดีย่วมัน่คง 

3.1. จงด ำเนินไปโดยพระวญิญำณ    กำลำเทีย 5:22-26; 
1 เธสะโลนิกำ 4:3 

3.2. จงด ำรงสันติสุขซ่ึงกนัและกนั    โคโลสี 3:12-17;1 เปโตร 4:8 
3.3. จงย  ำเกรงพระเจำ้     สดุดี 25:12-14 
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การบ้าน 

1. จงเล่ำถึงเวลำเฝ้ำเด่ียวของท่ำนวำ่ ท ำเม่ือใด ท่ีไหน อยำ่งไร กำรเฝ้ำเด่ียวนั้นไดผ้ลและ
สม ่ำเสมอหรือไม่ถำ้ไม่ จงบอกวำ่จะปรับปรุงอยำ่งไร 

2. มีอะไรบำ้งท่ีท่ำนเอำชนะได ้ หรือละทิ้งไปในกำรด ำเนินกบัพระเยซู จงเล่ำใหฟั้งวำ่พระเจำ้
ไดท้รงโปรดใหท้่ำนประสบชยัชนะไดอ้ยำ่งไร 


