
ค าเทศนาชุด “จนสุดศักยภาพ [Till the Full Potential]”   ตอนที่ 6 เร่ือง “ความส าคัญก่อนหลัง:จะเลือกอะไรก่อน”  
[Priorities :Determining What Comes First] หน้าที่ 1 

 ทั้งสามสิ่งนี้ไม่มีอะไรผิดเลยในตัวของมันเอง แล้วอะไรที่ผิด 
o สิ่งดีเหล่านี้กลับเป็น______________แทนสิ่งที_่_____________________ 
o สิ่งที่ดีเหล่านี้กลับเป็น_____________แทน__________________ 

 แล้วพระเยซูคริสต์ทรงรู้สึกอย่างไร ? ลก.14.21-24 
o พระเยซูก าลังตรัสว่า “..... เราต้องการคน ๆ นั้นที่ให้เราเป็น ___________ใน

ชีวิตของเขา” 
 William Barclay   “มันเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซูโดยไม่ได้เป็นสาวก
ของพระองค์”  

 ถ้าที่ใดไม่มีพระคริสต์เป็นอันดับหน่ึงแล้ว เราก าลังอยู่ผิดที่แล้ว 
 ชีวิตเรามีชีวิตเดียว เราจะใช้ชีวิตนี้อย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกอะไร 

 
ค าถามเพ่ือการอภิปราย 

1. คส.1.18พระองคท์รงเป็นศีรษะของกาย  คือคริสตจกัร  พระองคท์รงเป็น
ปฐม  เป็นผูแ้รกทีท่รงเป็นข้ึนมาจากความตาย  เพือ่พระองคจ์ะได้ทรงเป็น
เอกในสรรพสิง่ทัง้ปวง 
o พระเยซูทรงเป็นเอกในชีวิตของท่านหรือไม่ อะไรที่ท าให้ท่านยอมให้พระองค์

ทรงเป็นเช่นนี้ในชีวิตของเรา 
2. ในลก .14 เกี่ยวกับงานเลี้ยงท่ีพระเยซูเชิญแต่คนไม่มานั้น ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าอะไรคือข้ออ้างที่คนจะไม่มางานเลี้ยงอันนี้ 
o และ ถ้างานเลี้ยงน้ี อาหารหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า อะไรคือสิ่งที่คน

ปัจจุบันทั้งคริสเตียนและชาวโลกนั้นปฏิเสธที่จะรับพระวจนะของพระเจ้า 
o และส าหรับเราเองส่วนตัวนั้น เราจะตอบสนองอย่างไรต่อการเชื้อเชิญอันน้ี

ของพระองค์ที่จะมางานเลี้ยงอาหารฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ทรงเตรีย มให้กับ
เรานั้น 

 ค าเทศนาชุด “จนสดุศกัยภาพ” [Till Full Potential”] 
ตอนท่ี 7 เร่ือง  “ความส าคญัก่อนหลงั:เลือกอะไรก่อน”  

[Priorities: Determine: What Come First]  8 กนัยายน 2013 

 พระเยซูคริสต์ได้บอกถึงสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ มธ .6.33 “แต่ท่านทัง้หลายจง
แสวงหาแผน่ดินของพระเจ้า  และความชอบธรรมของพระองคก่์อน  แล้ว
พระองคจ์ะทรงเพิม่เติมสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ีให้” 
o พระเยซูทรงใช้ค าว่า “แต่...จงแสวงหา....ก่อน” 
o พระเยซูบอกให้เราเลือกอะไรก่อน____________________________ 

อาณาจกัร และ ความชอบธรรมของพระเจ้า 
o ในปัจจุบันนี้ อาณาจักร พระเจ้า เป็นสิ่งที่ ___________ ไม่ได้ยินและ

เป็น___________ 
o ความคิดเรื่องอาณาจักรพระเจ้านั้นเป็นเหมือน__________ที่เราก าลังสวมอยู่  
o เราต้องเลือก และให้อาณาจักรพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์มา

เป็นหลักในการ_____________ในชีวิต 
 คนที่เลือกสิ่งที่ส าคัญ  ที่ถูกต้องแบบที่พระเยซูคริ สต์บอกเป็นคนที่มี

ความสุข สมหวัง มีความหมาย และมีคุณค่า 
 มธ.6.33 แต่ท่านทัง้หลายจงแสวงหา.....ก่อน” 
o หมายความว่า ในขณะท่ีคนอื่นไม่ได้แสวงหา แต่ให้ท่านแสวงหา 
o คนอื่นน่ันคือ “__________” มธ.6.32  

 “สิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี” คืออะไร มธ.6.24 
o   “คนต่างชาติ ”  คือคนเหล่านั้ นท่ีปฏิบติั ________________ นัน่คือ 

ทัง้_________และทัง้_________ด้วย 
o พระเยซูคริสต_์____________ เราหาเงินไม่ได้ 
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 ค าที่ส าคัญคือค าว่า “__________” [Serve] 
o คือเราไม่สามารถเป็นผู้รับใช้ของทั้งพระเจ้าและเงินทองได้ 
o ใครครอบครองเรา เงินหรือพระเจ้า 

 Corrie ten Boom “ดิฉันเรียนรู้ที่จะจับอะไรไว้หลวม ๆ เพราะเม่ือดิฉัน จับไว้แน่น 
และพระบิดามาคลายน้ิวของดิฉันและเอาสิ่งนั้นออกไปดิฉันก็จะเจ็บปวด”   

 เราอยู่เพื่ออะไร  
o เพราะถ้าเราไม่สามารถปล่อยมันได้ ก็แสดงว่า สิ่งนั้น ____________ต่อเรา

มาก___________  
o มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรับใช้สิ่งของห รือคน พร้อม ๆ กับที่จะ ___________

พระเจ้า  
 มธ.6.33  “แล้วพระองคจ์ะทรงเพิม่เติมสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ีให้” 
o มธ.6.32 “เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิง่ของทัง้ปวงน้ี” 
o คนที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ แต่คนที่แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรม 

พระเจ้าจะทรงให้ตามที่เขาต้องการ 
o ถ้าเรา _____________________ของเราถูกต้อง เราก็จะได้รับสิ่งที่เรา

ต้องการ 
ใครคือคนแรกของเรา  

 ชีวิตเราในโลกนี้มีแม่เหล็กหลาย ๆ อันท่ีดูดเราไว้ไม่ให้เดินไปกับพระเจ้า  และ
การที่จะท าลายแรงดูดของแม่เหล็กนั้นมันเป็นกระบวนการที่ ____________ใน
ชีวิตอย่างยิ่ง 

 คส.1.13-14 
o พระเจ้าทรงย้ายเราให้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ อาณาจักรที่มอง    

ไม่เห็น 
o ที่น้ีเรียกว่า “แผน่ดินแห่ง____________ของพระองค”์ 

 คส.1.15-16 
o ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น ผ่านทาง ____________ และ___________ของ

พระองค์ 
o วัตถุประสงค์ของสิ่งทรงสร้างเหล่านี้ก็เพื่อ_________แด่พระองค์ 
 และน่ีแหละคือความส าคัญที่เราต้องตัดสินใจ 

 คส.1.17  ในทุกสิ่งนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเป็น______________  
o ทุกอย่างในท้องฟ้านั้น เป็นพระองค์ผู้ทรงก าหนดให้มันเป็นเช่นนั้นปัญหาของ

พระองค์ไม่ใช่ที่จักรวาลหรือดวงดาวทั้งหลายเหล่านี้ 
 แต่ปัญหาของพระองค์ก็คือ ___________________ให้อยู่บนโลกใบน้ี

ที_่___________ 
 คส.1.18 ถ้าเราให้พระคริสต์ทรงเป็นความส าคัญอันดับแรกของเรา เราต้อง
ตัดสินใจตาม _______________ของพระองค์  คือ _________________ของ
พระองค์ 
 

แล้วเราจะตอบสนองอย่างไร 

 ลก.14.16-17....."เชิญมาเถิด  เพราะสิง่สารพดัเตรียมไว้พร้อมแล้ว" 
o อาหารมาแล้ว เชิญมาทานได้ 
o นี่ไม่ใช่อาหารธรรมดา แต่พระเยซูก าลังกล่าวถึง ______________ ที่จะท าให้

คนที่อยู่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณอิ่ม 
 ข้อแก้ตวัท่ีไม่มาประการท่ี 1  __________________________  ลก.14.18 

 ข้อแก้ตวัท่ีไม่มาประการท่ี 2  ___________________________ลก.14.19   

 ข้อแก้ตวัท่ีไม่มาประการท่ี 3  __________________________ ลก.14.20  
 


