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 หลกัฐานของความสตัยซ่ื์อคือการ_______________ 

 ยน.15.14  
o หมายความว่า “คนท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นเพ่ือนของพระเยซู 

คือคนท่ี_______________พระองค”์  

 ท าไมถึงเป็นเพ่ือนพระเจ้ายาก ? 
o เพราะการเป็นเพื่อนเป็นสิ่งท่ี_________________ 
o พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของการเป็นเพื่อน พระองค์ทรงลงทุน และ พระองค์คาดหวัง

ให้เรา____________ด้วย 
 ความย าเกรงพระเจ้าเป็นกญุแจของการมีความ__________________ 
กบัพระเจ้า และเป็นพื้นฐานในชีวิตของเรา (อสย.33.5-6) 

 เราไม่สามารถรกัพระเจ้าได้อย่างเตม็ท่ีหรือช่ืนชมกบัการ _______________กบั
พระองคไ์ด้อย่างเตม็ขนาด ถ้าเราไม่เร่ิมต้นด้วยการย าเกรงพระองค ์ 

 
ค าถามเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลล ์

1.) ส าหรับท่าน การกลัวพระเจ้า และ การย าเกรงพระเจ้านั้นแตกต่างกันอย่างไร จง
แบ่งปัน 

2.) ในสดุดี 25.14 กล่าวว่า มิตรภาพของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที่ย าเกรงพระองค์ 
o ให้เปรียบเทียบระหว่างเพื่อนท่ีเกรงใ จเรา และ ไม่ เกรงใจ นั้น เรารู้สึก

อย่างไรบ้างกับเขา 
o ถ้าเช่นนี้ เราควรจะมีท่าทีอย่างไรกับพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเป็นเพื่อน

พระองค์ 
3.) หลักฐานของความย าเกรงพระเจ้าคือ การเชื่อฟังพระองค์ แบ่งปันว่า ในฐานะพี่

น้องในคริสตจักร มีอะไรที่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าบ้าง แบ่งปั นและอธิษฐานเผื่อกัน
และกัน 

 

ค าเทศนาชุด “เข้ามาใกล้ชิดพระเจ้า” 
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  สดด.89.7 คือองคพ์ระเจ้าผู้เป็นทีเ่กรงกลวัในสภาของบรรดาผู้บริสทุธิ ์ ใหญ่ยิง่
และน่าเกรงขามเหนือกว่าทัง้ส้ินทีอ่ยู่รอบพระองค ์

 เราไม่สามารถพบพระเจ้าได้ในบรรยากาศท่ี 
พระองค์ไม่ได้รับการ____________________________________ 

 ยก.4.8-9 ท่านทัง้หลายจงเข้าใกล้พระเจ้า  และพระองคจ์ะเสดจ็มาใกล้ท่าน  
คนบาปทัง้หลายเอ๋ย  จงช าระมือให้สะอาด  และคนสองใจ  จงช าระใจของต น
ให้บริสทุธิ ์
o คนบาปในตอนนี้ หมายถึง “___________________”   
o ผิดเป้าหมายในการ________________________ในฐานะผู้เชื่อในพระเจ้า 

 อสย.29.13 คนอิสราเอลเข้าใกล้พระเจ้าด้วย___________ ไม่ใช่ด้วยหัวใจ 
o ความย าเกรงพระเจ้าเราต้องเร่ิมท่ีท่าทีท่ี_______________ก่อน  

 ความหมายของ ความย าเกรงพระเจ้า  
o ความย าเกรงพระเจ้าคือการเคารพ ให้เกียรต ิ

และยกพระเจ้าขึ้น_____________________________ 
o เป็นการย าเกรง เคารพนับถือ พระองค์  
o เป็นการให้เกียรตินับถืออย่างสูงส่งต่อพระองค์ ต่อการทรงสถิต __________

และ______________ของพระองค์  
 
 



ค ำเทศนำชุด “Turning Point” บทที่  7  
“ควำมย ำเกรงและทรงสถิตของพระเจ้ำ” [The Fear and the Dwelling  of God] หน้ำที่  2 

กลวัพระเจ้า และ ย าเกรงพระเจ้า 
o อพย.20.20 โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า  "อย่ากลวัเลย  เพราะว่าพระเจ้า

เสดจ็มาเพือ่ลองใจท่านทัง้หลาย  เพือ่พวกท่านจะได้ย าเกรงพระองค ์ และ
จะได้ไม่ท าบาป" 

o ท่ีคนกลัวพระเจ้านั้น เพราะเขามีอะไรบางอย่ างท่ี__________________(อฟ .
5.13) 

 พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้เรา___________พระองค์ 
แต่ให_้_________________พระองค์(2ทธ.1.7,1ยน.4.18) 

 อพย.20.20  “เพือ่พวกท่านจะได้ย าเกรงพระองค ์ และจะได้ไม่ท าบาป" 
o ________________พระเจ้าท าให้เราไม่ท าบาป ไม่ใช่ ______________ของพระ

เจ้าที่ไม่ท าให้เราท าบาป 
o ฟป.2.12  “ท่านทัง้หลายจงอตุส่าหป์ระพฤติ  เพือ่ให้ได้ความรอดด้วยความ

เกรงกลวัและตวัสัน่ฉันนัน้” 
o อ.เปาโลไม่ได้กล่าวว่า “ท่านทัง้หลายจงอตุส่าหป์ระพฤติ  เพือ่ให้ได้ความรอด

ด้วยความรกัและความกรณุาฉันนัน้” 
เพ่ือเขาจะย าเกรงเรา [Oh, That they would fear Me] 

 อสย.59.2 ความบาปได้แยกพวกเราออกจากพระเจ้า ไม่ใช่แยกพระเจ้าจากเรา 
o และรากของมันก็คือ ขาด_____________________ 

 ฉธบ.5.28  "เราได้ยินถ้อยค าของชนชาติซึง่เขาพดูกบัเจ้าแล้ว  ซึง่เขาพดูกบัเจ้า
เช่นนัน้กดี็อยู่...” 

 ฉธบ.5.29 “โอ  อยากให้มีจิตใจเช่นน้ีอยู่เสมอไปหนอ  คือทีจ่ะย าเกรงเราแล ะ
รกัษาบญัญติัทัง้ส้ินของเรา” 

 ความชัดเจน 2 ประการเก่ียวกับการเข้าใกล้ชิดพระเจ้า 
1.) ถ้าไม่ย าเกรงพระเจ้า เป็นไปไม่ได้ท่ีจะ_____________________ 

2.) หลกัฐานของความย าเกรงพระเจ้าคือ การ____________________ 
ของพระองค ์ 

 ฉธบ.5.30 จงกลบัไปบอกแก่เขาว่า  "เจ้าจงกลบัไปเตน็ท์ของเจ้าทุกคนเถิด" 
o พระเจ้าทรงบอกให้อิสราเอล อยู่ห่าง  ๆการทรงสถิตและพระสุรเสียงของพระเจ้า 

การเป็นเพ่ือนพระเจ้า [Friendship with the Lord] 

 ฉธบ.5.31 พระเจ้าได้เชื้อเชิญให้โมเสสคงอยู่ และฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 
 สดด.25.14 มิตรภาพของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที ่ย าเกรงพระองคแ์ละพระองคท์รง
แจ้งพนัธสญัญาของพระองคแ์ก่เขาเหล่านัน้ 

 คนที่ย าเกรงพระเจ้า คนนั้นคือ___________________________ 
 ความย าเกรงพระเจ้านั้น คือการท่ีเรา_______ในสิ่งท่ีพระเจ้ารัก 
o เรา_________________สิ่งท่ีพระเจ้าทรงเกลียด 
o สิ่งท่ีส าคัญกับพระเจ้าก็___________กับเราด้วย 
o สิ่งท่ีไม่ส าคัญกับพระเจ้าก็_________กับเราด้วย 

การเป็นเพ่ือนพระเยซู [Friends of Jesus] 

 พระเยซูคริสต์เป็นบุคคลท่ีทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 
o การเป็นเพื่อนกับพระองค์นั้นเป็นเรื่องท่ี___________  

 ยน.15.14  ถ้าท่านทัง้หลายประพฤติตามทีเ่ราสัง่ท่าน  ท่านก็ จะเป็นมิตรสหาย
ของเรา 
o พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า ถ้าท่านท้ังหลายเชื่อเราว่าเป็นพระคริสต์  ท่านก็จะเป็นมิตร

สหายของเรา 
 พระเยซูคริสต์ตรัสประโยคนี้หลังจากท่ียูดาสได้______________ 
 ท าไมพระเยซูคริสต์ไม่เรียกพวกเขาว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนแรกเลย ? 
o ค าตอบก็คือ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า พวกเขา___________และ 

_____________พระองค์หรือไม่ 


