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ค าเทศนาชุด “จนสดุศกัยภาพ” [Till Full Potential”] 
ตอนท่ี 3 เร่ือง  “ราคาของจนสดุศกัยภาพคือการทุ่มเท”  

[It Costs Your Commitment] 23 มิถนุายน 2013 
 
 นกอินทรียเ์ป็นตัวอย่างถึง_________________________  

o สุภาษิต 30.18-19  
 การที่เราจะไปสู่สุดศักยภาพ เราต้อง________ ต้องลงทุน และ___________ 
 พลังดูดที่มีพลังแรงมากนั้นไม่มีอะไรเกินพลัง__________ (Peer Pressure) 
 ชีวิตของคนเรานั้นมันสั้นมาก จากพระธรรมสดุดีบทที่ 90  

o ข้อ12 ขอพระองคท์รงสอนให้นับวนัของข้าพระองค ์ เพือ่ข้า
พระองคท์ัง้หลายจะมีจิตใจทีมี่ปัญญา 

o ผู้เขียนสดุดีบอกว่ า ขอพระเจ้าสอนให้เรานับเวลาของเราเอง เพื่อเราจะ
ด าเนินชีวิต___________ 

เราจะทุ่มเทเร่ืองอะไร 

 พระราชกิจของพระเยซูคริสต์นั้น ถ้าผิวเผิน เราอาจจะคิดว่า พระองค์ทรง
พยายามที่จะรวบรวม_________ 
o ในทางตรงกันข้าม  ค าสอนของพระองค์นั้นมีแนวโน้มที่จะ ___________

จ านวนของคนที่ติดตามพระองค์ 
 ยน.6.60,66 

 ลก.14.25-33 

 ในตอนน้ี พระองค์ก็ได้พูดถึงราคาของการที่จะไปสุดศักยภาพนั้น เขาจะต้องจ่าย
ราคาด้วยการมีชีวิตที่ทุ่มเท 
o มี 3 ประการด้วยกันคือ 

บทเรียนเด็กช้ันเด็กโต บุคคลแห่งความเชื่อ 
  “โยชูวา คาเลบ” ข่าวคริสตจักรเด็ก ข้อท่องจ าเด็กโต:  

“ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเรา
มีจิตใจแตกต่างออกไป 

และติดตามเราอย่างสุดใจ” 
(กดว. 14:24) 

  

บทเรียนเด็กช้ันเด็กเล็กติดตามพระเยซู  
เรื่อง “เราเช่ือฟังพระค าพระเจ้า” 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก: (สุภาษิต 30:5) 
“ทุกค าของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้ว” 

Memory Verse : Romans 12:2 
“Do not be conformed to this world, but be 
transformed by the renewal of your mind, that 
by testing you may discern what is the will of 
God, what is good and acceptable and perfect. 

 

บทเรียนชั้นเด็กกลาง 
พระธรรมยอห์น พระเยซูตรัสว่า 
บทที่ 3 เรื่อง “เราเป็นความสว่าง” 
ข้อท่องจ าเด็กกลาง: (ยอห์น 8:12) 
“เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่
เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”  

 

English Class Lesson: “God helps me overcome peer pressure” 
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1. ทุ่มเทในเรื่อง________________________________ 
o ลก.14.26  
o สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกล่าวในตอนน้ี ไม่ได้หมายความว่า เราต้องเกลียด

ชัง พ่อแม่ผู้ให้บังเกิด 
o ความหมายของพระองค์ก็คือ ___________ที่เรามีนั้นต้องให้พระองค์

เป็น____________ 
o ไม่ใชเ่รื่องความเกลียดชัง แต่มันเป็นเรื่อง________________ 
o อยากจะไปจนสุดศักยภาพต้องจ่ายราคาด้วยการทุ่มเทให้พระเจ้า  

2. ทุ่มเทในเรื่อง________________________________ 
o ลก.14.27  
o ที่พระเยซูคริสต์ตรัสเช่นนี้หมายความว่า 
 อะไรที่เราต้องการนั้น ค าตอบคือ______ 

 แต่อะไรที่พระเจ้าต้องการนั้น ค าตอบคือ____ 
  “แบกกางเขน” ความหมายคือ _____________________ 

o การปฏิเสธตัวเอง และ การยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้า 
 ไม่ได้หมายความว่า เราจะสูญเสีย ____________ และเราไม่ต้องมี

อะไรเลย ไม่ใช่เช่นน้ัน 
o เมื่อเราท าตามน้ าพระทัยพระเจ้า ไม่ตามใจตัวเอง พระเจ้าจะให้กลับมา

ตอบแทนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจหรือจินตนาการได้  
 ลก 6. 38  

3. ทุ่มเทด้วย________________________________ 
o ลก.14. 33  
o ค าถาม  เมื่อเราจะเป็นสาวกของพระองค์ หรือถ้าเราต้องการไปจนสุด

ศักยภาพของเรานั้น เรามีสมบัติส่วนตัวอะไรไม่ได้เลยหรือ 

o ให้ พิจารณาความหมายจริง ๆ คืออะไร 
 ลก.12.15  
 ลก.12.34  
 1ทธ.6.17-19 

o ความหมายไม่ได้หมายความว่า เรามีอะไรไม่ได้เลย  
 แต่ความหมายคือ เ รามอบให้พระเจ้าทรง _______________ตามน้ า

พระทัยของพระองค์ ไม่ใช่_________ 
o เขามีทรัพย์สมบัติ และทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่ _______ของเขา แต่

เป็น________ของเขา 
 เขา__________ทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าให้กับเขา ไม่ใช่ให้ _________

นั้นครอบครองเขา [They may own things, but nothing own them] 
o ถ้าเราไม่ทุ่มเท เราก็จะเป็นคริสเตียนที่ไม่เย็นไม่ร้อน เป็นคริเตียนอุ่น ๆ 

ที่ไม่สมควรได้รับ_______________ 
ค าถามเพ่ือการอภิปรายส าหรบักลุ่มเซลล์ 

อ่านพระธรรมลูกาลก.14.25-33 อีกครัง้หน่ึง 
1. พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจากพระธรรมตอนนี้ 
2.  ถ้าเราต้องการไปสุดศักยภาพ มี 3 สิ่งท่ีเราต้องยอมจ่ายราคา ยอมทุ่มเท หรือยอม
ลงทุน คือ  

1. ความสมัพนัธส่์วนตวั  
2. เร่ืองเป้าหมายและความปรารถนา  
3. ทรพัยส์มบติัส่วนตวัของเรา   
o ให้เราพิจารณาทีละข้อว่า เราได้จ่ายราคาหรือทุ่มเทในเรื่องอะไรบ้างแล้ว และ

ผลเป็นอย่างไร 
o และอะไรที่เรายังขาดอยู่ ยังท าไม่ได้ และอภิปรายว่า อะไรเป็นอุปสรรคท่ีท าให้

เราท าไม่ได้ และเราจะแก้ไขอย่างไร 


